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Nattens ravne flyver

Sommeren er over os, og der 
er for længst fuld knald på 
Havneparken. Bryggebladet 
var med på Natteravnenes 
fredagsrunde.

Haraldsborg i 
Højesteret

Beboerne i Haraldsborg har 
anket dommen fra Østre 
Landsret og har fået fri proces 
til at tage sagen hele vejen til 
Højesteret.

Vagtværn mod vold

Kan et privat vagtværn være 
løsningen på stigende utryg-
hed i og omkring Havnepar-
ken? Det drøftede en gruppe 
bekymrede bryggeboer på 
den bemandede legeplads.

Lille Langebro  
snart klar til åbning

Byggeriet af Lille Langebro er gået ind i sin afsluttende fase. Hvis de sidste tests og 
justeringer forløber gnidningsfrit, kan broen muligvis åbne allerede i slutningen af 

måneden. Læs side 2
Foto: Astrid Maria Busse Rasmussen

7010 0077

Husk Estate, når du
skal sælge din bolig.
Estate Amager, Islands Brygge, 
Ørestad, Tårnby & Kastrup

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

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

DIN TANDLÆGE  
PÅ ISLANDS BRYGGE

- NÆRVÆR OG  
PERSONLIG SERVICE

Kigkurren 8G, 1. sal, København S · +45 32 57 75 44  
islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge 

David Lorentzen
Indehaver Min Bolighandel - Islands Brygge & Ørestad
Tlf. 70 254 264 · david@minbolighandel.dk

Jeg tilbyder

Fast lavt salær
og 100% Solgt ellers Gratis

Islands Brygge - Ørestaden - Amager

Hos mig får du mange års erfaring, stort
lokalkendskab samt et personligt salg…
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Sommeren er over os. Hver week-
end, og også på mange hverdage, 
stimler hundredvis af festglade Kø-
benhavnere til Havneparken, hvor 
der allerede fra midt på eftermid-
dagen er godt og grundigt gang i 
gemytterne. Affald og larm har væ-
ret en tilbagevendende hovedpine 
for naboer til- og andre brugere af 
Havneparken i årevis. Men i den 
seneste tid er flere begyndt at give 

udtryk for, at parken er blevet et utrygt sted at færdes; 
særligt om aftenen. Her på redaktionen hører vi fra 
tid til anden om anspændte og somme tider decideret 
voldelige optrin og naboer kan berette om narkosalg 
i gaderne omkring Havneparken. Anekdotisk, javist. 
Den slags oplysninger er notorisk vanskelige at tjekke. 
Men der er svært at forestille sig, at hundredvis af men-
nesker kan mødes og feste igennem uden opsyn, uden 
at der er nogle brodne kar imellem. 

Ulykkeligvis kommer det sommetider dramatisk 
til udtryk, som det gjorde i forrige uge, da en konflikt 
endte i knivstikkeri og fem personer endte på hospita-
let. Den slags optrin gør naturligvis ikke noget godt 
for tryghedsfølelsen blandt bryggeboerne. Så selvom 
et privat vagtværn, finansieret af områdets boligfor-
eninger, som det blev foreslået på Facebook i kølvan-
det på knivstikkeriet, næppe er den rigtige løsning, 
er det forståeligt, at bekymrede beboere begynder at 
spørge sig selv om, hvordan de selv kan afhjælpe situa-
tionen. Flere har også kigget i retning af Natteravnene 
som bydelens frelsere. Men de er meget få frivillige og 
har relativt begrænsede handlemuligheder. Og når alt 
kommer til alt, er der så nogen der mener, at det skal 
være op til menige bryggeboer i gule regnjakker at 
gribe ind, når der bliver trukket våben?

Selvfølgelig skal vi passe på hinanden. Men hvis 
Havneparken er kommet ud af kontrol, så er det myn-
dighedernes opgave at tæmme den. Som to gadeplans-
medarbejdere plæderer for andetsteds i bladet, så ville 
en mere synlig tilstedeværelse af politi, og gerne en 
nærpolitistation, kunne lægge en dæmper på urolig-
hederne. Om ikke andet kunne det kaste lys over pro-
blemernes omfang, som det for nuværende er svært at 
sige noget om, da mange hændelser aldrig bliver an-
meldt og registreret. 

Som bryggeboere kan vi ikke gøre ret meget andet 
end at være positivt til stede i Havneparken i som-
mermånederne. Hoppe i Havnebadet, hænge ud på 
plænerne eller i rolighaven og nyde solnedgangen fra 
bryggetrappen. Signalere at Bryggen er for alle og skal 
være i balance. Og ringe til politiet, hvis tingene går 
over gevind. 

LeDeR

Hvor er politiet?
Mulig overraskelsesåbning 
af Lille Langebro
etableringen af Lille Langebro lakker mod enden. De 
afsluttende tests er undervejs, og hvis alting forløber 
planmæssigt, kan broen potentielt være klar til 
overlevering og åbning allerede ved udgangen af juni

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Astrid Maria Busse 
Rasmussen
redaktion@bryggebladet.dk

Der bliver hamret, banket, 
skruet og drejet på livet løs 
på Lille Langebro. Etable-
ringen af den nye cykel- og 
gangbro skrider hastigt 
frem. Så hastigt at den mu-
ligvis åbner for offentlig-
heden en del tidligere end 
planlagt. Det fremgår af en 
tidsplan for overleveringen 
af broen, som Bryggebladet 
har fået aktindsigt i.

Ifølge planen kan broen 
være klar til overlevering så 
tidligt som den 24. juni og 
åbning umiddelbart efter. 
Det er imidlertid en lidt teo-
retisk dato, da der er mange 
forskellige forhold, der skal 
flaske sig, før broen er klar.

Prøvekørsel
Den nye bro bliver nemlig 
testet og justeret omhygge-

ligt i disse dage. Og det er 
resultaterne af disse tests, 
der afgør, hvornår broen 
er endeligt klar til at blive 
overleveret. I starten af juni 
blev der lavet såkaldte ‘site 
acceptance tests’, som dæk-
ker over 130-140 forskellige 
tests af broens forskellige 
systemer, der allerede er 
blevet testet på fabrikken, 
men derefter også skal te-
stes i broens endelige om-
givelser. 

Da disse tests var overstå-
et, begyndte de sidste prø-
vekørsler, hvor kommunen 
hver dag åbner og lukker 
broen to gange om dagen 
og tjekker, om den funge-
rer fejlfrit. Kun hvis broen 
åbner og lukker fejlfrit to 
gange om dagen ti hver-
dage i streg uden nogen 
problemer, er broen klar til, 
at kommunen kan overtage 
den, og den kan åbnes for 
cyklister og fodgængere. 
Den 24. juni er altså den 
tidligst mulige overleve-

ringsdato og forudsætter, 
at samtlige teståbninger 
forløber fejlfrit. Sker der en 
fejl, bliver de ti dage nulstil-
let, og testkørslen starter 
forfra.

officiel åbning
Af samme årsag er Real-
dania By & Byg, der opfø-
rer broen, tilbageholdende 
med at komme med nogen 
forudsigelser for, om bro-
en kan åbne før tid. Men 
projektchef Peter Fangel 
Poulsen bekræfter overfor 
Bryggebladet, at man har 
påbegyndt prøvekørslen, 
og forsikrer om, at de indtil 
videre har forløbet fint. Men 
han ønsker ikke at komme 
med andre udmeldinger, 
end hvad Realdania By & 
Byg allerede har oplyst. 
Nemlig at broen forventes 
at åbne til efteråret. 

Af tidsplanen, som Bryg-
gebladet har fået indsigt i, 
fremgår det da også, at den 

officielle åbning med taler 
og fest og halløj efter planen 
løber af stablen i slutningen 
af august eller starten af 
september.

Vælter hegnet
Realdania By & Byg har 
imidlertid selv foreslået, at 
der laves en ‘stille’ åbning 
af broen, så snart den kan 
tages i brug. I tidsplanen 
lyder det, at man, hvis det 
er muligt, ‘vælter hegnet’ 
og annoncerer åbningen på 
sociale medier. “Ingen taler, 
ingen VIP, ingen presse”. 

Lille Langebro åbner 
for cyklister og fod-
gængere på et tids-

punkt mellem denne 
uge og september.
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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.

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

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

D A N S K E  O S T E
O

P
A

T
E
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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

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

Haraldsborg går til Højesteret
Striden om Haraldsborg og fire andre ejendomme er blevet anket og 
skal nu for Højesteret. Lejerne, der sagsøger ejerne for at have omgået 
reglerne om tilbudspligt, har fået fri proces, og sagen forventes at 
komme for retten i 2020

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

Sagen om salget af Haralds-
borg og fem andre ejen-
domme til tre pensionskas-
ser skal nu for Højesteret. 
Østre Landsret afgjorde el-
lers i april, af Carlsbergfon-
dets salg af ejendommene 
til de tre pensionskasser 
PFA Pension, Juristernes 
og Økonomernes Pensions-
kasse (JØP) og Danske Ci-
vil- og Akademiingeniørers 
(DIP) ikke udløste tilbuds-
pligt efter lejeloven. Men 
den afgørelse har lejerne 
i fem af de i alt seks ejen-
domme nu besluttet af anke 
til Højesteret, heriblandt 
beboerne i Haraldsborg på 
Islands Brygge.

– Kort tid efter afgørelsen 
i Østre Landsret holdt vi et 
møde med vores advokater 
og de andre ejendomme, 
hvor vi blev enige om at 
tjekke med vores respek-
tive bagland, om der var 
opbakning til en ankesag i 
Højesteret, forklarer Flem-
ming Lyngse, der er re-
præsentant for lejerne i Ha-
raldsborg, og uddyber:

– Der blev indsamlet fuld-
magter fra de beboere, der 
også stod bag det første 
søgsmål, og på Haraldsborg 
var der opbakning fra næ-
sten 100 procent af dem, der 
var med i første omgang.

Der blev søgt om fri pro-
ces, hvilket betyder, at sta-
ten dækker sagsomkost-
ningerne for sagsøgerne, 
og kun 14 dage senere blev 
ansøgningen godkendt.

– Det er meget hurtigt. 
Den slags tager normalt op 
til et halvt år, siger Flem-
ming Lyngse og fortsætter:

– Der bliver kun givet fri 
proces, hvis der er nogle 
jurister i Civilstyrelsen, 
der mener, at sagen er prin-
cipiel, og at der er en reel 
chance for, at den kan vin-
des. Det betyder selvfølge-
lig ikke nødvendigvis, at vi 
også vinder. Men vi havde 
ikke fået fri proces, hvis det 
var håbløst.

Nu er anken indsendt, og 
Flemming Lyngse håber på, 
at sagen kan komme for Hø-
jesteret allerede til næste år.

Tilbudspligt
Ifølge Flemming Lyngse er 
stridsmålet et spørgsmål 
om snusfornuft.

– Det handler om, hvor-
vidt lejeloven skal læses i 
ental eller flertal. Når der i 
lovteksten henvises til ‘eje-
rEN’ og ‘lejerEN’, så gælder 
loven, ifølge vores modpart, 
ikke, hvis der er tale om 
flere ejere, siger han med 
henvisning til den selskabs-
konstruktion, der blev be-
nyttet ved salget, og som, 
de tre nye ejere mener, gør, 
at salget ikke udløste den 
såkaldte tilbudspligt.

– Vi mener, at loven om 
tilbudspligt gælder, uanset 
om der er en ejer eller flere 
ejere.

Tilbudspligt betyder kort 
fortalt, at når en beboelses-
ejendom bliver sat til salg, 
så skal lejerne tilbydes at 
købe den og stifte en an-
delsboligforening. 

Men Carlsberg solgte 
ikke de seks ejendomme, 
men derimod et selskab der 
ejede dem. Herefter købte 
de tre pensionskasser PFA, 
JØP og DIP gennem en ræk-
ke datterselskaber så aktier 
i dét selskab, der ejede ejen-
dommene. Dermed var der 
på papiret ikke tale om ejen-
domshandel, men derimod 
handel med værdipapirer. 

Men, endnu mere cen-
tralt for sagen, købte dat-
terselskaberne henholds-
vis 49, 34 og 17 procent af 
aktierne. Dermed opnåede 
ingen af pensionskasserne 
aktiemajoritet, og dermed 
mener pensionskasserne, at 
tilbudspligten bortfalder. 

Thi kendes for ret
Det gav Østre Landsret 
dem medhold i, da retten 
den 26. april i år dømte i 

købers, altså pensionskas-
sernes, favør:

“I den foreliggende sag 
fik ingen af de tre købende 
pensionskasser hver for sig 
majoritet i de selskaber, 
der ejede ejendommene, og 
der er intet grundlag for, at 
JØP og DIP (...) skulle be-
tragtes som ét retssubjekt 
på tidspunktet for aktie-
overdragelserne”, lød det 
blandt andet i afgørelsen, 
der frifandt pensionskas-
serne. 

Men dén fortolkning er 
loven er Flemming Lyngse 
og de øvrige beboere ikke 
enige i.

– Vi synes ikke, at loven 
skal læses på den måde, 
konstaterer han og spørger 
retorisk:

– Hvis vi boede tre perso-
ner i en lejlighed, gælder le-
jeloven så heller ikke for os, 
fordi der i lovteksten står 
‘lejeren’ i ental, og vi bor 
flere i lejligheden?

Den endelige dato for 
retssagen er endnu ikke 
fastsat, men den forventes 
at starte til næste år. Flem-
ming Lyngse er fortrøst-
ningsfuld.

– Vi ville ikke bruge tiden 
på det, hvis vi ikke mente, 

at vi kunne vinde. Jeg har 
en forhåbning om, at det, 
jeg ville kalde jysk sund 
fornuft, sejrer, siger han og 
tilføjer:

– Det er en principiel 
sag, der har betydning for, 
hvordan København kom-
mer til at se ud fremover. 
Hvis køberne får medhold 
i deres læsning af loven, 
så er det slut med andels-
boligforeninger i Køben-
havn.

Striden om Haralds-
borg ender nu for 

Højesteret.
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Til kamp mod utryghed og vold
Fem mænd blev natten til mandag i sidste uge stukket ned i Havneparken. 
Det er blot det seneste voldelige optrin i Havneparken gennem de seneste 
år, hvilket har fået bryggebo Claus Højlund til at råbe vagt i gevær og 
opfordre bryggeboerne til at gøre noget ved problemet

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

Skvulpende vand i havnen, 
grønt græs under fødderne, 
bagende sol på huden og bu-
tikker med alkohol inden for 
gåafstand. Havneparken er 
et mekka for festglade unge 
i sommermånederne. Men 
med festen er der også kom-
met problemer med støj, 
affald og vold. De to første 
problemer er der allerede 
borgergrupper på Bryggen, 
der forsøger at tage hånd 
om, men nu er der måske en 
borgergruppe på vej, der vil 
gøre noget ved den utryg-
hed, som følger med volden.

Bedre sammen
Der har de senere år været 
flere voldelige hændelser 
Havneparken, og for nyligt 

blev fem unge mænd mel-
lem 17 og 21 år stukket ned 
på Bryggen, da to grupper 
var kommet op at toppes af 
endnu uvisse årsager. Dog 
mener politiet, at det ikke er 
banderelateret. Det var den-
ne hændelse, der fik Claus 
Højlund til tasterne, hvor 
han i en facebookgruppe 
opfordrede bryggeboerne 
til at mødes på legepladsen 
i Gunløgsgade, for nu måtte 
der gøres noget! Hans før-
ste plan var at lave et vagt-
værn på Bryggen, som man 
frivilligt kunne bidrage til, 
eller som andelsforeninger-
ne kunne betale for gennem 
andelshavernes husleje. Det 
var der ikke den store op-
bakning til i facebookgrup-
pen, men Claus Højlund var 
klar til at sadle om.

– Jeg synes, det vigtigste 
er, at vi mødes og taler om 
det her problem, så kan vi 

altid finde en løsning sam-
men. Jeg ved bare, at det ikke 
batter noget, at jeg gør noget 
som enkeltperson, men hvis 
vi er en forening, så kan vi 
rykke noget, siger han over 
telefonen dagen før mødet.

Hvad skal der til?
Fire dage efter de fem 
mænd blev stukket ned i 
Havneparken, mødes seks 
personer på legepladsen 
i Gunløgsgade for at tale 
om, hvad de kan gøre for 
at skabe mere tryghed på 
Bryggen. Blandt deltagerne 
er der to gademedarbej-
dere, der har Amager som 
deres område. De mener 
begge, at der sker ballade 
i Havneparken, at det ikke 
er blevet værre de sidste år, 
men at det heller ikke er ble-
vet bedre. Dog mener de, at 
man skal passe på med ikke 

at blæse enkeltbegivenhe-
der op til at være normalen. 
Og de er klare i mælet, når 
samtalen falder på, hvad 
der er den bedste løsning: 
Der skal være en nærpo-
litistation i Havneparken i 
sommermånederne. Des-
værre er det nok ikke en 
realistisk løsning, frygter 
de, da politiet sikkert ikke 
har ressourcer til det. 

– Jeg er bange for, at der 
skal et dødsfald til, før der 
rigtig bliver gjort noget ved 
problemerne, siger Claus 
Højlund, og de fremmødte 
nikker med alvorlige miner.

Gademedarbejderne går 
allerede runder i Havnepar-
ken i sommermånederne, 
hvor de hilser og taler med 
dem, som de kender fra 
Amager, men der er også 
mange unge fra andre dele 
af København, som de ikke 
kender. De går aldrig se-

nere end klokken ti om af-
tenen. Derudover går Natte-
ravnene runder på Bryggen 
om fredagen, de er ikke op-
søgende, men hjælper dem, 
der tager kontakt til dem.

5Naboværn
Gademedarbejderne fortæl-
ler, at de andre steder på 
Amager har haft god succes 
med, at lokale beboere sam-
les i en form for naboværn, 
hvor man i grupper går 
rundt i området og tager 
kontakt til grupper, der for 
eksempel spiller for højt, på 
en venlig og positiv måde. 
Det kan være med til at 
‘stresse’ ballademagerne og 
have en præventiv effekt, at 
der går lokale voksne rundt 
til festen. Den idé falder i 
god jord hos de fremmødte. 
De er dog også opsat på at 
kontakte kommunen og 
politiet for at høre, om der 
er mere, de kan gøre for at 

sikre trygheden på Bryg-
gen. De håber, at et treklø-
ver af politi, kommunens 
gademedarbejdere og loka-
le kræfter kan være med til 
at gøre Bryggen mere tryg. 
Inden mødet er ovre, deler 
Claus Højlund visitkort ud, 
så de kan aftale et nyt møde 
med en lidt længere indkal-
delse, for de mener, at der 
er flere, der ville komme, 
men bare ikke kunne med 
så kort varsel. Derudover 
vil han forsøge at finde an-
dre grupper at samarbejde 
med.

– Jeg vil prøve at tage 
kontakt til nogle af de rele-
vante borgergrupper, der er 
på Bryggen, og høre dem, 
om vi ikke sammen kan 
finde nogle løsninger. Det 
er vigtigt, at vi får en dialog 
i gang lokalt om det her, så 
vi kan få gjort noget ved det, 
siger han.

Seks personer mødtes 
på Bryggens legeplads 
for at finde en løsning 

på den uro, der har 
været i Havneparken 

de seneste år.
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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

Åbningstider
Mandag til torsdag 10.00 – 21.00
Fredag & lørdag 10.00 – 23.00
Søndag  10.00 – 21.00

UDgiVELSESPLAN 2019
BRYggEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR. UDgiVELSESDAgE DEADLiNES

UgE* UDgiVELSESDATo MATERiALEFRiST** oRDREFRiST***

12 33 15. AUGUST 8. AUGUST 7. AUGUST

13 35 29. AUGUST 22. AUGUST 21. AUGUST

14 37 12. SEPTEMBER 5. SEPTEMBER 4. SEPTEMBER

15 39 26. SEPTEMBER 19. SEPTEMBER 18. SEPTEMBER

16 41 10. OKTOBER 3. OKTOBER 2. OKTOBER

17 43 24. OKTOBER 17. OKTOBER 16. OKTOBER

18 45 7. NOVEMBER 31. OKTOBER 30. OKTOBER

19 47 21. NOVEMBER 14. NOVEMBER 13. NOVEMBER

20 49 5. DECEMBER 28. NOVEMBER 27. NOVEMBER

21 51 19. DECEMBER 12. DECEMBER 11. DECEMBER

www.bryggebladet.dk

Leifsgade 7 · 2300 København S · 32 96 28 15· annoncer@bryggebladet.dk · redaktion@bryggebladet.dk · bank 1551 0012057814 ·  cvr 17 50 04 81

*  BRYggEBLADET bliver omdelt hver 
anden onsdag/torsdag til husstande 
og virksomheder på Islands Brygge, 
Havnestad, Havneholmen og Ørestad 
Nord. Dog springer udgivelsen med 
tre eller flere uger i forbindelse med 
ferier.

** Seneste frist for indlevering af annon-
cer, debatindlæg og  
øvrigt materiale er torsdag inden 
udgivelsesdatoen.

*** Ordrer fra nye annoncører samt 
materiale fra faste annoncører bør 
så vidt muligt afgives senest onsdag 
inden udgivelsesdatoen.

Hjemmeside kan give boligsøgende falske forhåbninger
en hjemmeside tilbyder, at man kan købe andelslejligheder gennem siden via et såkaldt køberkartotek. 
Men nogle af de andelsforeninger, der figurerer på hjemmesiden, sælger kun andele gennem ventelister. 
Det kan stikke boligsøgende blår i øjnene, mener bestyrelsesformand

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

En hjemmeside antyder, 
at boligsøgende kan finde 
drømmeboligen på Bryg-
gen ved at skrive sig op i 
et såkaldt ’køberkartotek’. 
Problemet er bare, at nogle 
af de andelsboligforeninger, 
der er på hjemmesiden, kun 
sælger boliger via interne 
eller eksterne ventelister, 

hvilket betyder, at man som 
udefrakommende ikke kan 
forvente at kunne købe en 
andel i de pågældende for-
eninger. 

Konceptet på hjemme-
siden Andelsbolig Islands 
Brygge er, at man som 
køber gratis kan tilmelde 
sig et køberkartotek, hvor 
man kan modtage mails 
med annoncer fra sælgere, 
der gerne vil af med deres 
andelsbolig. Som køber 

bliver man dog fjernet fra 
kartoteket efter en måned 
med mindre man betaler 
20 kroner via MobilePay. 
Eller sådan var det i hvert 
fald indtil i mandags, hvor 
telefonnummeret pludse-
lig blev fjernet fra hjem-
mesiden. 

Tager afstand
På hjemmesiden figure-
rer der 12 forskellige an-

delsforeninger på Islands 
Brygge, som Bryggebladet 
har kontaktet. Ud af dem 
har to meldt tilbage, at de 
kun har interne og eks-
terne ventelister, hvilket 
altså betyder, at man ikke 
kan forvente at købe en an-
del i deres andelsforening 
via hjemmesiden. Én har 
meldt tilbage, at de har en 
intern venteliste i 14 dage, 
og at de fleste andele bliver 
solgt der eller til nogen, 

som sælgeren selv har 
fundet kort tid efter den in-
terne venteliste er udløbet. 
Tre har meldt tilbage, at de 
hverken har eksterne eller 
interne ventelister, så de 
er sælgerne frit for at bru-
ge hjemmesiden. De sidste 
seks andelsforeninger har 
ikke vendt tilbage på vores 
forespørgsel.

Én af de andelsforenin-
ger, der udelukkende sæl-
ger gennem ventelister, er 
AB Egilshus.

– Vi her i AB Egilshus har 
absolut intet samarbejde 
med den pågældende hjem-
meside, og vi tager kraftig 
afstand fra hjemmesidens 
antydning af, at kan komme 
i betragtning til en andels-
bolig i AB Egilshus ved 
at benytte hjemmesiden, 
skriver bestyrelsesformand 
Henrik Ekman i en mail og 
fortsætter:

– Det er ikke første gang 
vi hører om disse hjemme-
sider, der desværre bliver 
oprettet ind imellem og for-
søger at lukrere på boligsø-
gendes udfordringer med 
at finde en bolig i Køben-
havn. Man stikker boligsø-
gende blår i øjnene, og vi 
skal bruge tid på at udrede 
misforståelser fra skuffede 

folk, der har benyttet hjem-
mesiden.

Claus Clausen fra AB 
Saga G meddeler, at de også 
kun sælger gennem venteli-
ster, og at de endnu ikke har 
oplevet, at der ikke var inte-
resse for andelsboligerne.

Kort liggetid
I AB Store Thorlakshus har 
de ingen eksterne venteli-
ster, men alle lejligheder, 
der kommer til salg, skal 
på en intern venteliste i to 
uger. 

– Efter 14 dage er der frit 
salg og der kan sælges på 
hvilken måde, man vil. Det 
er dog vores opfattelse, at 
hvis ikke der sælges internt 
så har sælger en køber i 
baghånden, det set ud fra 
den liggetid der er, og som 
er cirka 14 dage til højst fire 
uger, skriver bestyrelses-
formand Claus Wadum i en 
mail.

De tre andelsforeninger, 
der hverken har eksterne 
eller interne ventelister, er 
AB Ingolf, Boligselskabet 
Isafjord og AB Gunløg.

Det har ikke været mu-
ligt at få en kommentar fra 
hjemmesidens ejer inden 
avisens deadline.

en hjemmeside antyder at man kan købe lejligheder i andelsforeninger på Bryggen, der kun sælger gennem interne og eks-
terne ventelister.

Vi ønsker vores læsere en god sommer. Bryggebladet er 
tilbage i din postkasse den 15. august.
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ingen lyskurv trods 
naboopråb
Selvom 32 ud af 34 høringssvar 
om trafiksikringen af krydset ved 
Artillerivej og Axel Heides Gade 
udtrykte ønske om signalregulering, 
er der ingen udsigt til hverken røde 
eller grønne mænd i krydset 

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Anders 
Brønserud og KK
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg håber, at jeg er hjem-
me den dag, den store ulyk-
ke sker, så jeg kan hjælpe 
til, siger den 35-årige sy-
geplejerske Malene Funch 
Nielsen.

Hun er nabo til krydset 
mellem Artillerivej og Axel 
Heides Gade og kan hver 
dag fra sit vindue se den 
kaotiske dans mellem hårde 
og bløde trafikanter, der 
udspiller sig i krydset i mor-
gen- og eftermiddagstrafik-
ken.

– Vi hører dagligt folk, 
der råber og skriger, biler, 
der dytter, cyklister, der 
ringer med klokken, beret-
ter hun og uddyber:

– Det er med livet som 
indsats, at folk krydser ga-
den. Især mellem klokken 
otte og ni hvor skolebørn og 
folk med barnevogn løber 
over gaden for at nå mellem 
de mange biler, der holder i 
kø langs hele Artillerivej.

Malene Funch Nielsen 
er én af de i alt 34 brygge-
boer, der har indsendt et 
høringssvar til kommunen 
i forbindelse med den fore-
stående trafiksikring af 
krydset. Hun er også blandt 
de 32, der i sit høringssvar 
har gjort det klart, at hun 
ikke mener, at de planlagte 
forbedringer er nok. Der er 
brug for lysregulering.

– I den nye plan laver de 
nogenlunde den samme 
løsning som den modsatte 
ende af Axel Heides Gade, 
hvor den munder ud i ga-
den Islands Brygge. Det 
fungerer bedre dernede, 
men der er heller ikke lige 
så mange biler, og så er der 
heller ikke så mange børn, 
siger hun med henvisning 
til den aktuelle plan, der vil 
sløjfe den flaskehals, som 
Axel Heides Gade ender i, 
og i stedet fortsætte gaden 
som boulevard hele vejen til 
Artillerivej.

– De nye tiltag gør det 
mere overskueligt, men gør 
jo ingenting for at tage tryk-
ket fra de mange biler. Det 
kommer til at gøre en lille 
forskel for cyklisterne, men 

for fodgængere ændrer det 
ingenting. 

intet lys i krydset
I Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen har man modtaget de 
mange bekymrede hørings-
svar og ført dem til protokol. 
Men det rykker ikke ved 
forvaltningens vurdering 
af, at de planlagte forbed-
ringer – uden lysregulering 
– er den bedste løsning.

– Vi har sammen med 
vores rådgivere vendt og 
drejet flere forskellige ideer 
til muligheder for, hvordan 
en signalregulering kunne 
etableres, men fagligt set 
får vi altså den bedste, sik-
reste og mest smidige tra-
fikafvikling uden signalre-
gulering. Det lokale ønske 
om signalregulering vurde-
rer vi bunder i et behov for 
større tryghed og oversku-
elighed i krydset, og det er 
netop også formålet med 
den løsning, som vi nu etab-
lerer.

– Konfliktpunkterne 
mellem krydsende cykli-
ster, fodgængere og biler 
bliver flyttet længere væk 
fra hinanden. Der kommer 
separat ind- og udkørsel 
for Axel Heides Gade. Sam-
tidig kommer der snart en 
ny signalregulering ved 
Hilmar Baunsgaards Bou-
levard, relativt tæt på. Den 
vil sammen med signalre-
guleringen ved Halfdans-
gade også medvirke til at 

lette overgangen ved Artil-
lerivej/Axel Heides Gade, 
skriver enhedschef Simon 
Brückner i en mail til Bryg-
gebladet.

Derudover understreger 
forvaltningen, at den valgte 
løsning er besluttet politisk 
i både Teknik- og Miljøud-
valget og Borgerrepræsen-
tationen.

Vedtaget
Det skete sidste forår, hvor 
en stort set enig Borger-
repræsentation vedtog den 
model, der nu bliver etable-
ret i krydset. Kun de Radi-
kale var ikke overbevist om, 
at løsningen var den bedste, 
og forsøgte, forgæves, at få 
sagen genbehandlet.

– Vi er stadig ikke tilfred-
se. Det har vi aldrig været, 
siger Tommy Petersen fra 
de Radikale, der længe har 
advokeret højlydt for en lys-
regulering i krydset.

– Jeg kan slet ikke gen-
kende, når Teknik- og Mil-
jøforvaltningen siger, at 
denne løsning er den bedste 
og mest sikre måde at lave 
sikker skolevej på. Det tror 
jeg, at der er mange, der 
som jeg færdes dagligt i det 
kryds, der ikke kan. Det, de 
ikke siger, er, at det blot er 
den bedste løsning inden 
for den økonomiske ramme. 

Han forudser, at de kom-
mende forbedringer kom-
mer til at forslå som en 
skrædder i helvede.

– Det, at man retter vejen 
ud og fjerner to små græs-
plæner, ændrer ikke det 
anarki, der er i krydset hver 
dag.

– Der kommer simpelt-
hen så mange både biler, 
cykler og fodgængere fra 
alle retninger. Det, der ville 
gøre vejen sikker, var, hvis 
der var helt klart grønt og 
rødt lys for de krydsende i 
nogle tidsrum.

Vejen er sikker
Fagkoordinator for trafik-
sikkerhed Søren Troels 
Berg forsikrede ellers sid-
ste år i Bryggebladet om, at 
Artillerivej ikke er så usik-
ker, som folk oplever den.

– Den er en af de veje i 
byen, der er mest trafiksa-
neret. Der er hastighedsbe-
grænsning på 40 kilometer i 
timen og nogle steder med 
anbefalet hastighed helt 
ned til 30 kilometer i timen. 
Derudover er der fartbump 
og 11-12 krydsningspunk-
ter på strækningen fra 
Rundholdtsvej til Njalsgade. 
Vi mener, at Artillerivej er 
sikker. Den er ikke særlig 
ulykkesbelastet, sagde han 
dengang.

Men de forsikringer gør 
ikke indtryk på Tommy Pe-
tersen:

– Det er dybt provoke-
rende at høre forvaltningen 
sige, at det er en sikker vej, 
fordi de har talt fartbump 
og ulykker. Det er jo langt-

fra alle ulykker og farlige 
situationer, der bliver rap-
porteret. En vej kan sagtens 
være super sikker som hel-
hed, men have et punkt der 
er meget farligt.

Klaus Mygind fra SF har 
også stillet sig tvivlende 
overfor, hvor effektiv den 
lyskrydsløse løsning er. Al-
ligevel stemte han for netop 
dén model i Teknik- og Mil-
jøudvalget sidste forår.

– Sikkerhedseksperterne 
har sagt, at det vigtigste 
for trafiksikkerheden er, at 
cykler og biler kommer tæt 
på hinanden, hvorved de i 
mindre grad overser hin-
anden. Det er det, der sker 
med den planlagte ombyg-
ning af krydset. Det må jeg 
tage til efterretning, selvom 
jeg er skeptisk, siger han og 
tilføjer:

– Jeg synes fortsat, at et 
lysreguleret kryds vil være 
det bedste. Lysregulerin-
gen kunne være slukket 
udenfor myldretiden, hvis 
det giver en bedre trafik-
regulering. Krydset er p.t. 
meget uoverskueligt.

Ny i trafikken
Forvaltningens forsikringer 
giver heller ikke Malene 
Funch Nielsen ro i sjælen. 
Hun er særligt bekymret 
for de mange børn, der hver 
dag krydser Artillerivej på 
vej til og fra skole, og som 
der kun kommer flere af, 
når den nye udskoling snart 
åbner.

– Børn lærer allerede i 
vuggestuen, hvad rød og 
grøn mand betyder. Det er 
det, de forstår og respekte-
rer. Men i det her kryds læ-
rer de, at måden at komme 
over gaden på er at presse 
på for at komme mellem bi-
lerne, siger hun og tilføjer:

– Når den største af mine 
drenge starter i skole efter 
sommerferien, kommer vi 

ikke til at krydse gaden der-
nede.

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen afholder et oriente-
ringsmøde om trafiksikrings-
projektet for interesserede 
naboer til august.

FAKTA:
Tiltag i krydset ved Axel 
Heides Gade og Artillerivej

n Indkørsel og udkørsel til 
Axel Heides Gade rettes 
ud. Det vil medføre, 
at konflikter mellem 
cyklister fra Axel Heides 
Gade og venstresvingen-
de biler fra Artillerivej 
syd reduceres.

n Græsrabatterne mellem 
cykelstier og kørebaner 
på Axel Heides Gade fjer-
nes for at gøre cyklister 
mere synlige for bilister.

n Cykelstien langs den 
østlige side af Artillerivej 
udvides med 1 meter 
for at give mere plads til 
venstresvingende cykli-
ster.

n Midterhellerne på Artil-
lerivej reduceres fra 3 til 
2 meter i bredden. Dette 
er fordi vejens bredde 
reduceres med 1 meter 
med udvidelsen af cykel-
stien på den østlige side 
af vejen. 

n Cykelstien på Axel Heides 
Gade ved tilfarten til Artil-
lerivej udvides for at skabe 
et større areal for ventende 
cyklister og for at øge 
fremkommeligheden.

n Ved Netto reduceres 
fortovsudbygningen. 
Cykelparkering flyttes til 
langs Nettos facade på 
Artillerivej og til midter-
hellen på Axel Heides 
Gade.

n Der etableres bump i 
tilfart til krydsarealet på 
Artillerivej, der vil være 
med til at dæmpe farten 
på vejen.

n Der anlægges gennem-
ført fortov ved cykelsti-
erne, som vil forbedre 
sikkerheden, især for 
skolebørn på fortovet. 

Kilde: Teknik- og Miljøfor-
valtningen0 5 10 m

Anlægsområde

Eksisterende træ

KRYDSOMBYGNING 
Axel Heides Gade - Artillerivej

Eksisterende forhold

Bilag 3A

Netto

AX
EL

 H
EI

DE
S 

GA
DE

ARTILLERIVEJ

Byrummet får en 
omfattende omroke-
ring, når krydset ved 
Axel Heides Gade 
og Artillerivej snart 
bliver trafiksikret.

Teknik- og Miljøforvaltningen 
har bedt naboerne om input 
til den kommende trafik-
sikring af krydset ved Axel 
Heides Gade og Artillerivej. 
Stort set alle ønskede sig et 
trafiklys, men det er ikke en 
del af planerne.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der er ved at komme ro på 
i Rideklubben Ridevenner, 
der ellers har været igen-
nem en tumultarisk tid 
de sidste år, hvor klubben 
har været lukningstruet på 
grund af, at den fredede 
ballonhangar, som klubben 
bruger som ridehal, i lang 
tid var i fare for at styrte 
sammen. Og på grund af 
fredningen var det ikke 
billigt for rideklubben at 
restaurere hangaren. Der-
for indgik Realdania By og 
Københavns Kommune i 
2017 en købsaftale med det 
statslige ejendomsselskab 
Freja Ejendomme om bal-
lonhangaren og de tilhø-
rende bygninger. Dermed 
var rideklubbens bygninger 
reddet.

ingen symbiose
To år tidligere, i 2015, be-
sluttede Københavns Kom-
mune, at rideklubben skulle 
organiseres under Fritids-
center Islands Brygge, og 
at de to institutioner skulle 
fusioneres. Men på grund 
af usikkerheden omkring 

klubbens overlevelse på 
grund af den sammenstyrt-
ningstruede ballonhangar 
er fusioneringen blevet ud-
sat. I mellemtiden har ride-
klubbens bestyrelse fundet 
frem til, at de hellere vil 
være en del Lumix, der er 
en klynge af selvejende in-
stitutioner på Amager, end 

de vil fusionere med Fri-
tidscenter Islands Brygge. 
Og det kommer bag på Lars 
Munkedal, der er fritidscen-
terets leder.

– Jeg undrer mig over, at 
de ikke har valgt at samar-
bejde med os. Det tror jeg 
kunne være godt for Bryg-
gen og for børnene. Vi har 

også heste, så jeg tror, vi 
kunne slå nogle ting sam-
men til glæde for os begge. 
Men det er deres beslut-
ning, og det har jeg det fint 
med, men jeg tror, vi kunne 
have gjort nogle store ting 
sammen, siger han.

Fælles værdier
Forældrebestyrelsen i ri-
deklubben har dog set et 
større værdifællesskab 
med klyngen Lumix, end de 
kunne se hos Fritidscenter 
Islands Brygge.

– Vi valgte at gå videre 
med Lumix, fordi vi opleve-
de stor respekt for rideklub-

bens historie og værdier 
fra Lumix. Det er også en 
af årsagerne til, at vi ikke 
blev tilknyttet Fritidscen-
ter Islands Brygge. Lumix 
har mere bredde, og det er 
vigtigt for os, da vi fortsat 
gerne vil holde fast i, at ri-
deklubben skal være et til-
bud for børn og unge i hele 
København, skriver Lene 
Fabricius Christensen, for-
mand for rideklubbens for-
ældrebestyrelse, i en mail.

Rideklubben bliver en del 
af Fritidscenter 4-syd, der 
er klyngen Lumix’s afde-
ling af fritidscentre, hvor 
der i dag er 684 klubplad-
ser og 50 ungdomspladser 
fordelt på fem matrikler på 
Amager. Det bliver med til-
føjelsen af rideklubben så 
749 klubpladser og 75 ung-
domspladser fordelt på seks 
matrikler.

Robust økonomi
Ifølge formanden er der 
flere fordele ved, at klubben 
går sammen med klyngen 
Lumix.

– Vi ser det som en klar 
fordel, at vi skal bruge færre 
kræfter på administration 
i rideklubben, som i stedet 
kan bruges meget bedre på 

det pædagogiske arbejde 
i klubben. Og så er det vo-
res opfattelse, at Lumix gi-
ver plads til forskellighed 
i de enkelte institutioner, 
hvilket vi sætter stor pris 
på, skriver Lene Fabricius 
Christensen og fortsætter:

– Det er heller ikke en 
hemmelighed, at klubben 
af flere årsager, ikke mindst 
på grund af lukningen af 
ballonhangaren, har kæm-
pet med et stort underskud. 
Selvom vi er kommet langt 
med at få det nedbragt, er 
der ingen tvivl om, at det, 
at vi bliver en del af en stor 
klynge, vil være med til at 
sikre en mere robust øko-
nomi fremover.

Men der er også nogle 
ulemper i, at klubben bliver 
en del af noget større.

– Til gengæld mister vi 
den direkte forældrebesty-
relse, der kun har fokus på 
Ridevenner. Det gør vi med 
åbne øjne og med tillid til, at 
Lumix giver plads til ride-
klubbens særkende og til at 
udvikle klubbens pædago-
giske arbejde. I stedet skal 
vi have etableret et foræl-
dreråd, som kan fortsætte 
arbejdet for fritidsklubben. 
Det tager vi fat på efter som-
merferien.

Tilmelding til ny sæson 2019/2020
Vi tilbyder ballet for børn fra 2 år og opefter.

For tilmelding og mere info:

www.cphballet.dk
Velkomstgave! 
Ved tilmelding inden 1. Juli 
(værdi kr. 150,-)

Rideklubben har fået nye venner
Rideklubben Ridevenner er blevet en del af Lumix, der er en klynge af selvejende institutioner på Amager. Det var 
ellers meningen, at rideklubben skulle være en del af Fritidscenter Islands Brygge, men det har klubben takket nej til

Rideklubben Ride-
venner har fundet et 
nyt fællesskab i en 
klynge af selvejende in-
stitutioner kaldet Limix.
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Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Peter Conrad 
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

Tre forskellige valg, tre for-
skellige partier i toppen. 
Sådan har det været på 
Bryggen, hvis man ser på 
de tre foregående valg til 
henholdsvis Borgerrepræ-
sentationen, til Europa-Par-
lamentet og til Folketinget, 
der har været inden for de 
sidste par år. Til kommu-
nalvalget i 2017 fik Socialde-
mokraterne flest stemmer 
på Bryggen med overborg-
mester Frank Jensen som 
den store stemmesluger, til 
Europa-Parlamentsvalget 
var det SF, der fik flest stem-
mer med Margrete Auken i 
front og til det netop over-
ståede folketingsvalg var 
det Venstre, der blev det 
største parti med Tommy 
Ahlers med flest stemmer.

Bryggeboerne er altså 
flittige til at stemme på nye 
partier alt efter, hvilket valg 
der er tale om.

ideologisk valg
Ifølge professor Rune Stu-
bager fra Institut for Stats-
kundskab ved Aarhus Uni-
versitet er der flere årsager 
til, at valgene bliver så for-

skellige.
– For det første, så er det 

fordi, der er tale om forskel-
lige valg. Til folketings-
valget stemmer vi mest på 
dem, vi deler ideologi med, 
mens der til kommunalvalg 
og europaparlamentsvalg 
kan være nogle andre ting, 
der spiller ind, siger han.

Rune Stubager understre-
ger, at bare fordi Venstre 
blev det største parti til 
folketingsvalget, så er der 
stadig stort set den samme 
stemmefordeling mellem 
rød og blå blok til de forskel-
lige valg.

– Man skal passe på med 
at sætte lighedstegn mel-
lem det største parti i et 
område og så den ideologi, 
der er mest fremtrædende. 
På Bryggen kan man for ek-
sempel se, at Venstre nok er 
gået frem på bekostning af 
Liberal Alliance, og at der 
stadig er en stor tilslutning 
til den røde blok, det er bare 
fordelt ud på flere partier, 
siger han.

Der sker altså ikke de 
store ryk mellem blokkene, 
men indbyrdes mellem par-
tierne i blokkene.

Nede i eU
Rune Stubager mener ikke, 
at enkeltpersoner har den 

store betydning, når vi skal 
sætte vores kryds til folke-
tingsvalget, men når der er 
tale om kommunalvalget og 
europaparlamentsvalget, så 
kan enkeltpersoner betyde 
rigtig meget.

– Man taler om at europa-
parlamentsvalget og kom-
munalvalget er såkaldte 
andenrangsvalg af forskel-
lige årsager. Når vi taler om 
valg til EU, så er det noget, 
som mange har svært ved at 
forholde sig til, fordi det lig-
ger så langt væk, og man er 
i tvivl om, hvilken indflydel-
se parlamentet rent faktisk 
har. Derfor kan ens stemme 
lettere blive flyttet, hvis der 
er en person fra et parti, der 
ligger indenfor den blok, 
man normalt stemmer på, 

der gør sig bemærket, siger 
han.

På Bryggen har SF med 
Margrete Auken i spidsen 
været det parti, der har fået 
flest stemmer til de to sene-
ste europaparlamentsvalg 
med en stemmeprocent, der 
ligger noget højere end til 
folketings- og kommunal-
valg.

Chefen for det hele
Når det kommer til kom-
munalvalg, så kan store 
personligheder godt rykke 
stemmer.

– En kendt politiker som 
Frank Jensen trækker man-
ge stemmer til et kommu-
nalvalg fordi han er chefen 
for det hele. Man taler også 

om borgmestereffekten, 
hvor man ofte ser, at det 
parti, der har borgmester-
posten får flere stemmer, 
siger Rune Stubager og fort-
sætter:

– I kommunerne er der 
måske heller ikke så stor 
forskel på partierne, så man 
vil hellere sikre sig, at der 
er en sikker hånd på rat-
tet, end at man vil stemme 
på det parti, man normalt 
stemmer på til folketings-
valget.

Rune Stubager mener, at 
det er begrænset, hvor ideo-
logisk man kan være til et 
kommunalvalg, da en stor 
del af politikken bliver be-
sluttet fra Christiansborg.

– Når det for eksempel 
handler om flygtninge og 

indvandrer, der på nationalt 
niveau er en stor ideologisk 
diskussion, så er det be-
grænset, hvor stor indfly-
delse, man kan have på det 
spørgsmål i en kommune. 
Derfor handler det mere 
om, hvem man mener, der 
kan styre kommunen bedst, 
siger han.

Så hvis man vil vide, hvil-
ken ideologi der er mest 
fremtrædende på Bryggen, 
så skal man ikke skæve for 
meget til europaparlaments-
valget og kommunalvalget.

– Det mest retvisende bil-
lede på, hvor bryggeboerne 
står rent ideologisk, vil jeg 
sige er folketingsvalget. Til 
de andre valg er der mange 
andre parametre, der spiller 
ind, siger Rune Stubager.

Tekst: Kenneth Dürr
Grafik: Jens Burau
redaktion@bryggebladet.dk

Der blev sat mange kryd-
ser ved liste V på Bryggen 
til det netop overståede 
folketingsvalg. Faktisk så 

mange at partiet løb med 
førstepladsen med 21,1 pro-
cent af stemmerne, hvilket 
svarer til en stigning på 7,8 
procentpoint, som er den 
højeste stigning på Bryg-
gen. Den stigning kan Ven-
stre blandt andet takke den 

afgående uddannelses- og 
forskningsminister Tommy 
Ahlers for, der med 846 per-
sonlige stemmer blev val-
gets topscorer.

Selv om Venstre blev det 
største parti, så er der stort 
set ikke blevet rykket på 
magtforholdet mellem de 
to blokke på Bryggen. Rød 
blok er stadig størst med 
57,4 procent af stemmerne, 
og tæller man Alternativet 
med, så er det 63,5 procent 
af stemmerne.

Nationale tendenser
På mange måder følger 
Bryggen de nationale ten-
denser med en ordentlig 
vælgerlussing til Liberal Al-
liance og Dansk Folkeparti, 
der er gået tilbage med hen-
holdsvis 9,6 procentpoint og 
5 procentpoint. Det samme 
gælder for de partier, der 
har fået et godt valg natio-
nalt. Ud over at Venstre er 
gået markant frem, så har 
det også været et godt valg 

for Radikale Venstre, der 
er gået frem med 6 pro-
centpoint, og Socialistisk 
Folkeparti, der har fået 6,2 
procentpoint mere end ved 
sidste folketingsvalg.

På landsplan er Alterna-
tivet gået lidt tilbage fra 
4,8 procent af stemmerne 
til 3 procent af stemmerne 
ved dette folketingsvalg. 
Den tilbagegang har været 
noget større her på Bryg-
gen, hvor de har mistet 5,8 
procentpoint i forhold til 
det seneste valg til Folke-
tinget, så de nu er nede på 
6,1 procent, hvilket stadig 
er dobbelt så meget som på 
landsplan.

ingen nye partier
Ud af de tre nye partier 
Stram Kurs, Nye Borgerlige 
og Klaus Riskær Pedersen 
lykkedes det kun for Nye 
Borgerlige at komme ind i 
Folketinget med 2,4 procent 
af stemmerne på landsplan. 
Men stod det til Bryggen, 

så var ingen af de tre partier 
kommet ind. Stram Kurs og 
Klaus Riskær Pedersen fik 
kun 0,8 procent af stemmer-
ne hver, mens Nye Borger-
lige fik 1,5 procent, hvilket 
er noget under de to procent 
det kræver for at komme 

ind. Kristendemokraterne 
endte med at blive det parti 
med færrest stemmer på 
Bryggen, da de kun fik 0,4 
procent af stemmerne, men 
det er dog 0,3 procentpoint 
mere end ved forrige folke-
tingsvalg. 

VALg

VALgReSULTAT dANMARK 2019

Parti Procent (+/-) Mandater
Socialdemokratiet 25,9 0,4 48
Venstre 23,4 3,9 43
Dansk Folkeparti 8,7 12,4 16
Radikale Venstre 8,6 4 16
Socialistisk Folkeparti 7,7 3,5 14
enhedslisten 7 0,8 13
Det Konservative Folkeparti 6,6 3,3 12
Alternativet 3 1,8 5
Nye Borgerlige 2,4 2,4 4
Liberal Alliance 2,3 5,2 4
Stram Kurs 1,8 1,8 0
Kristendemokraterne 1,7 0,9 0
Klaus Riskær Pedersen 0,9 0,9 0
Stemmeprocent:  84,6  

VAgReSULTAT SUNdByVeSTeR 2019

Parti Procent (+/-)
Venstre 21,1 7,8
Radikale Venstre 18 6
Socialdemokratiet 14,4 5,3
enhedslisten 13,3 0,2
Socialistisk Folkeparti 11,7 6,2
Alternativet 6,1 5,8
Det Konservative Folkeparti 6 2,8
Liberal Alliance 3,9 9,6
Dansk Folkepari 2,8 5
Nye Borgerlige 1,5 1,5
Stram Kurs 0,8 0,8
Klaus Riskær Pedersen 0,8 0,8
Kristendemokraterne 0,4 0,3
Stemmeprocent:   89 

Venstre blev størst, men Bryggen er stadig rød
Bryggens højdespringer til folketingsvalget blev Venstre, der også endte med at blive 
det største parti, men Bryggen er stadig meget rød

Bryggeboerne er ikke partiloyale
Inden for en kort periode har der 
været tre valg, hvor der har været 
tre forskellige partier, der er blevet 
de største på Bryggen. Forklaringen 
ligger i, at stærke personer kan rykke 
stemmer, og i at vi skifter parti alt 
efter hvilket valg, der er tale om

Personlige stemmeslu-
gere som Tommy Ahlers 
og Margrete Auken kan 

spille en stor rolle i, hvil-
ket parti bryggeboerne 

stemmer på.
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ØKOLOGISKE RIS
Åbent børnehus i sommerferien
Der bliver lagt sidste hånd på den 
nye daginstitution på Artillerivej 
69K, som efter planen starter sine 
første børnegrupper op til august. 
Men allerede i sommerferien kan 
interesserede nybagte forældre 
komme på besøg og se, om det nye 
hus er noget for dem og deres børn

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

– Jeg har indkøbt krybber 
til vuggestuebørnene, sen-
gepladser til de større børn, 
der stadig har behov for at 
sove, borde, stole, service 
og legetøj, sørget for ting 
som telefonforbindelse, og 
for at husets hjemmeside 
kommer op at køre, fortæl-
ler institutionsleder Janni 
Christensen. 

De sidste mange måneder 
har hun været en ‘one wo-
man army’ og har knoklet 
utrætteligt for at gøre den 
nye daginstitution på Artil-
lerivej, som hun er nyansat 
leder af, klar til åbning efter 
sommerferien.

– Der er meget at lave, og 
sideløbende har jeg jo også 
ansat personale til huset, 
fortæller hun og fortsætter:

– Jeg har indtil videre 
fundet personalet til de fire 
stuer, der skal åbne efter 
sommerferien. Vi åbner en 
vuggestue- og børnehave-
gruppe 1. august, og så åb-
ner vi én vuggestuegruppe 
i september og én i oktober. 

Kridtugle-stuen
Institutionen har allerede 
nu fået navnet Børnehuset 
Fælleden med henvisning 
til husets placering på Ama-
ger Fælleds ydergrænse.

– Vi er jo hverken en skov- 
eller udflytterbørnehave, 
men når vi har Fælledens 
natur som vores nærmeste 
nabo, så er det helt oplagt 
at bruge den og bringe den 
med ind i institutionen, for-
tæller Janni Christensen.

Selv om børnehusets en-
delige profil ikke er tegnet 
endnu – det skal ske i sam-

arbejde med det nyansatte 
personale – så er nærheden 
til naturen et overordnet 
tema.

– Vi regner selvfølgelig 
med at gøre flittigt brug af 
Amager Fælled. Men selv 
på legepladsen bliver en del 
af beplantningen spiselige 
bær, så også vuggestuebør-
nene kan opleve naturen 
uden at forlade nærområ-
det. Og så glæder vi os til at 
få et godt samarbejde med 
skolehaven, når de flytter 
ind på nabogrunden.

Mest håndgribeligt er 

Amager Fælled repræsen-
teret i huset i stuernes nav-
ne, der bliver opkaldt efter 
sjældne og truede plante- 
og dyrearter fra Fælleden.

– De får navne som ‘Rid-
dergøgeurt’ eller ‘Kridtug-
le’, og der bliver også en lille 
beskrivelse af navnet og en 
forklaring af, om det er et 
dyr, en urt eller en plante, 
og hvor man kan finde dem, 
forklarer Janni Christensen 
og tilføjer:

– Det er en måde at give 
huset en identitet fra star-
ten, samtidig med at det 

drager noget viden ind i 
huset om nærmiljøet og for-
tæller om, hvad det er for 
nogle skrøbelige ting, vi har 
med at gøre. Det minder os 
om, at der er nogle ting, vi 
skal værne om. Både i natu-
ren omkring os og om vores 
børn.

Husets endelige profil og 
udformning skal nu udfor-
mes i fællesskab med det 
nyansatte personale.

– Personalet skal sætte 
deres præg på huset og 
bringe deres interesser og 
kompetencer i spil. Både i 
forhold til husets profil og 
de fysiske rammer, fortæl-
ler Janni Christensen. 

Åbent hus
For et halvt år siden var 
daginstitutionens areal blot 
en græsmark, og selv om de 
nye, midlertidige bygnin-
ger er ved at være klar til 
overdragelse, kan det være 
svært som nybagte foræl-
dre at forestille sig, hvilken 
slags hus institutionen bli-
ver. Men det vil Janni Chri-

stensen lave om på. Derfor 
inviterer hun nysgerrige 
forældre til åbent hus og 
rundvisning på flere for-
skellige dage i løbet af som-
merferien.

– Til den tid skulle huset 
gerne være helt eller del-
vist færdigindrettet. Der 
kommer meget inventar, 
der skal på plads, så det er 
ikke sikkert, at jeg er fær-
dig med alle stuer. Men 
jeg er langt nok til, at man 
kan danne sig et indtryk af, 
hvordan huset kommer til 
at tage sig ud, forsikrer hun 
og fortsætter:

– Forældre, der allerede 
har skrevet deres børn op, 
kan få en rundvisning, hvor 
jeg går med dem rundt og 
fortæller lidt mere dybde-
gående om huset og bes-
varer spørgsmål. Til åbent 
hus kan folk selv få lov til 
at kigge sig omkring og se 
rammerne. Jeg svarer na-
turligvis også på de spørgs-
mål, de måtte have, inden 
de skriver deres børn op.

Torsdag den 4. juli vil der 
fra klokken 16-18 være åbent 
hus for nysgerrige og even-
tuelle forældre, der ønsker at 
skrive deres børn op. Derud-
over er der rundvisning for 
kommende forældre torsdag 
den 4. juli klokken 9:00 og 
klokken 14:30 samt fredag 
den 6. juli klokken 9:00 og 
klokken 13:30.

institutionsleder 
Janni Christen-
sen glæder sig 
til at byde både 
børn og forældre 
velkommen i 
Børnehuset Fæl-
leden.
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Ny stor Netto i Castor
Det sydlige Islands Brygge får nye indkøbsmuligheder, når Netto åbner en ny, 
stor butik i bygningen Castor overfor A-huset

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

950 kvadratmeter med dis-
countdagligvarer er klar 
til beboerne i den sydlige 
ende af Bryggen, når Netto 
slår dørene op til deres nye, 
store butik på gaden Islands 
Brygge til efteråret. Med 
lager, personalerum med 
mere kommer vi op på 1140 
kvadratmeter, og det pla-
cerer butikken i den store 
ende i forhold til andre kø-
benhavnske nettoer. 

I skrivende stund står 
butikslokalerne i den ny-
opførte ejendom ‘Castor’ 
tomme, og kun en stor gul 

plakat med den karakteri-
stiske skottehund hinter 
om, hvad der er på vej. Men 
så snart Netto får byggetil-
ladelse, går arbejdet i gang. 
Det sker efter planen inden 
sommerferien. 

Butikken forventes at hol-
de åbent mellem 7-22 og bli-
ver åbnet med fest og farver 
og Nettos eget jazzorkester. 
På åbningstidspunktet vil 
det være Netto-butik num-
mer 515. 

Ny Netto på 
vej i ejendom-
men ‘Castor’.

overvældende åbning for nyt pizzahus
Cofocos nye pizzaria i A-huset måtte melde alt udsolgt kun en time efter, 
at dørene blev slået op for første gang. Selv om Corsa Pizza ikke har holdt 
officiel åbning, er der allerede godt gang i pizzaovnene

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

– Vi havde slet ikke lavet 
noget larm, reklameret el-
ler for den sags skyld fortalt 
nogen, at vi åbnede. Vi låste 
bare døren op. Vi havde slet 
ikke regnet med, at der ville 
komme så mange, fortæller 
Charlie Frederichsen, der 
er køkkenchef i Cofocos nye 
pizzeria på Bryggen og fem 
andre restauranter, om den 
overvældende modtagelse, 
Corsa Pizza fik på den før-
ste åbningsdag:

– Vi fik udsolgt 60 pizzaer 
på en time.

Kan I lave 60 pizzaer på 
én time?

– Nej. Men vi solgte 60, 
og så tog det måske to timer 
at lave dem. Vi gav halv pris 
til alle, fordi vi slet ikke var 
klar til, at der skulle komme 
så mange.

Allerede dagen efter kør-
te pizzaproduktionen dog 
som smurt i olivenolie.

– Vi fik løst de værste op-
startsproblemer, fik bedre 
flow i vores deje og fik styr 
på vores leverancer. På an-
dendagen havde vi 70-80 
gæster i løbet af aftenen, og 
ventetiden var max. 20 mi-
nutter, som er meget almin-
deligt for en fredag aften.

400 grader
Charlie Frederichsen omta-
ler konsekvent Corsa som 
et ‘klassisk pizzeria’, men 
det er tydeligt, at der er lagt 
en del tanker og nørderi i 
menukortet.

– Vi prøver at ramme den 
napolitanske stil, som har 
mere luftige hævede kanter 
og små brændte pletter, der 
kommer, fordi vi bager ved 
400 grader, hvor alminde-
lige pizzeriaer bager om-
kring 270 grader. Kanten 
bliver ikke så sprød, så du 

får en mere porøs pizza. 
Men også en pizza hvor 
råvarerne træder mere i 
karakter, forklarer han og 
uddyber.

– På grund af den høje 
temperatur skal pizzaen 
kun bage i to minutter. Det 
gør, at de enkelte råvarer 
kan holde på deres smag 
i stedet for at flyde ud og 
blande sammen.

Charlie Frederichsen un-
derstreger flere gange, hvor 
stor vægt han og resten 
af holdet bag Corsa Pizza 
lægger på, at råvarerne er i 
top, og han kan tale længe 
og levende om, hvordan de 
forskellige leverandører er 
nøje udvalgt. Faktisk er han 
næsten ikke til at stoppe, 
når først man har trykket 
ham på maven.

– Alle vores råvarer er 
økologiske. Vi har bestilt en 
speciel økologisk mel hjem 
fra italien, fra en ret kendt 
mølle der hedder Pivetti. 
Vi er de eneste i Danmark, 
der bruger deres økologi-
ske variant. Vi har økolo-
gisk mozzarella, som vi får 
fra ‘La Treccia’ som er et 
caseificio (red. mejeri) ude 

i Rødovre, som er startet af 
nogle Italienske fætre, der 
var trætte af, at man ikke 
kunne få helt frisk mozza-
rella i Danmark. Så nu laver 
de det selv af jersiehømælk, 
der er noget af det bedste 
mælk i Danmark. Når jeg 
ringer og bestiller det, jeg 
skal bruge, så går de ud og 
køber den mælk, der skal 
til dagen efter, laver osten, 
og så har jeg den to dage se-
nere. Så det kan ikke blive 
mere frisk. Det gør også, at 
den har denne her ‘lactate’, 
meget mælkede smag, for-
klarer han og tilføjer:

– Vi er ikke laissez faire 
omkring vores pizzaer. Der 
er lagt meget omtanke i 
både fyldet og dejen.

For som med toppingen 
er intet overladt til tilfældig-
heder, når det kommer til 
pizzabundene.

– Vi fermenterer dejen 
i mindst 48 timer. Det vil 
sige, at vi laver dejen af 
surdej, ruller den op i bol-
ler og lader den stå og ud-
vikle smag i 48 timer. Når 
vi skal bruge den på dagen, 
så lader vi den stå ude i tre 
timer, inden den skal bru-

ges, så gæren kan komme 
til live, inden vi slår pizzaen 
op, forklarer Charlie Frede-
richsen og fortsætter.

– Det er det, der gør, at du 
får de her store, luftige kan-
ter og flotte leopardprikker 
på pizzaen, som både sma-
ger godt og giver en lidt 
grillagtig smag.

open for business
Selv om Corsa Pizza har 
holdt åbent i knap 14 dage, 
er butikken et ‘work in pro-
gress’ lidt endnu.

– Vi har holdt åbent siden 
torsdag. Vi har ikke plan-
lagt en ‘grand opening’, 
men vi melder mere bredt 
ud på et tidspunkt. Vi skal 
lige have menukortet helt 
på plads, og vi skal have et 
telefonnummer og en hjem-
meside op og køre. Men 
butikken kører allerede 
fint, så vi trykker rigtigt på 
knappen inden længe, for-
tæller Charlie Frederichsen 
og fortsætter:

– Vi er et helt klassisk piz-
zeria, så vi gør os primært 
i takeaway. Men vi prøver 
også at spille noget hyg-
geligt musik i lidt højere 
tempo og skabe noget stem-
ning for at invitere folk til at 
blive hængende. Når vejen 
ude foran bliver færdig, får 
vi udeservering og håber på 
at kunne skabe et godt mil-
jø, og i sommermånederne 
regner vi med, at vi kan 
holde åbent hele dagen og 
måske på sigt også tilbyde 
en frokostsandwich til folk i 
nærområdet.

ingen toiletter i 
Havnevigen til 
sommer
Grundejerforeningen Artillerivej 
Syd sætter ingen toiletvogn op i 
Havnevigen til sommer, som de 
ellers gjorde sidste år. Gæster udefra 
henvises til offentlige toiletter ved 
Amager Fælled

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

Man kommer til at lede 
længe efter en toiletvogn 
i Havnevigen til sommer. 
Sidste år havde Grundejer-
foreningen Artillerivej Syd 
ellers sat en toiletvogn op 
på forsøgsbasis. Det forsøg 
har bestyrelsen evalueret 
og har på den baggrund 
valgt ikke at sætte en toilet-
vogn op i år.

– Badeanlægget er place-
ret omtrent midt på grund-
ejerforeningens arealer. Det 
må forventes, at beboere og 
deres gæster i grundejer-
foreningen benytter egne 
toiletter. Gæster udefra kan 
benytte Københavns Kom-
munes offentlige toiletter 
ved parkeringspladsen til 
Fælleden eller benytte re-

staurationernes faciliteter 
i forbindelse med handel 
i deres butikker, skriver 
Christiern Rackham Hå-
kansson, ejendomsadmini-
strator i DEAS, der admi-
nistrerer ejendommen, i en 
mail.

Der er i alt små 400 ejer-
boliger fordelt på blandt 
andet høje ovale tårne og 
rækkehuse. De første ræk-
kehuse stod klar i 2013, by-
stranden blev for alvor taget 
i brug i 2018, og de sidste 
lejligheder forventes fær-
dige i 2019.

Havnevigen er populær 
i sommermånederne, 

men hvis man benytter 
området som udefra 

kommende gæst, bliver 
der i år langt til det nær-

meste toilet.

Cofocos nye piz-
zaria Corsa har 
slået dørene op i 
A-huset.



overvældende åbning for nyt pizzahus



12 BRYGGEBLADET 20. juni 2019NATTERAVNE

På tur med 
Natteravnene
Hver weekend og 
så ofte det kan lade 
sig gøre, trækker 
Natteravnene på 
Islands Brygge i de gule 
jakker og går en runde i 
bydelen for at holde lidt 
øje og skabe tryghed for 
de unge. Bryggebladet 
var den næsten usynlige 
følgesvend

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

Det er den første fredag i 
juni. Klokken er halv ni, 
men der er stadig både sol-
skin, varmt og vindstille 
på Bryggen. Vandet glitrer, 
plænerne i Havneparken er 
grønne, og overalt er der 
unge, der hygger sig, hø-
rer musik og drikker. Ved 
Kulturhuset Islands Brygge 
gør tre medlemmer af Nat-
teravnene sig klar til afte-
nens runde i nabolaget.

Der er omkring 15 voksne 
på Islands Brygge, der har 
tilsluttet sig Natteravnene. 
Denne fredag er Klaus My-
gind, Michelle Salee Bjørn-
son og Jakob Nørlev trukket 
i de gule jakker og har fyldt 
lommerne med kondomer 
og bolsjer. Klokken kvart 
i ni er tropperne samlet og 
klar til at gå ud blandt de 
festende unge på Islands 
Brygge.

Kun to minutter efter at 
Natteravnene er gået ud på 
stien ved kulturhuset, kom-

mer tre store piger, der nok 
ville kalde sig selv ’unge 
kvinder’, løbende mod Nat-
teravnene. Pigerne griner 
og hopper og får nogle bol-
sjer fra lommerne. Så løber 
de glade videre.

De tre Natteravne fort-
sætter mod Langebro, de 
går samlet frem, venlige og 
smilende. Undervejs samler 
de noget skrald op og smi-
der det i affaldscontaineren. 
Ved skateranlægget er der 
fuld gang i skateboards og 
løbehjul, der er høj musik 
fra mindst fem forskellige 
musikanlæg. Et par unge 
fyre med hver en bajer i hån-
den vil gerne snakke med 
Natteravne. De har man-
ge spørgsmål og spørger 
blandt andet Klaus Mygind 
om, hvor gammel han er.

– 63, svarer han beredvil-
ligt.

Ringer til politiet
Før aftenens tur har Natte-
ravnene ringet til politiet og 
fortalt, at de går på Bryggen 
i aften.

– Det er god konduite og 
hjælper myndighederne 
med at få et overblik over, 
hvem der er i området. 
Kommunens gadeplans-
medarbejdere er her også, 
så der er meget opmærk-
somhed her, siger Klaus 
Mygind, som er initiativta-
ger til, at natteravnsgrup-
pen er oprettet her på Is-
lands Brygge.

Turen fortsætter ind un-
der Langebro. Her er tyst 
og stille; de unge er ude i 
solen og ikke i skyggen. 
Men broen er en fast del af 
ruten. Natteravnene fort-
sætter under tunnellen og 
op i Thorshavnsgade. Her 
er en gruppe drenge i gang 
med at dele en vandmelon 
og en flaske vodka. De ser 
lidt trætte og opkørte ud, 
men humøret fejler ikke 
noget, de vil gerne snakke 
med Natteravnene og står 
i en tæt ring om de voksne. 
De får også en håndfuld 
kondomer, som de fordeler 
blandt sig. 

Klokken er ti minutter 
over nu, og solen skinner 

stadig varmt over Bryggen.
Turen fortsætter op forbi 

biblioteket. Her hænger en 
større gruppe drenge ud 
ved busstoppestedet. De er 
meget opmærksomme på 
Natteravnene, der går roligt 
forbi, men drengene tager 
ikke kontakt. Og når det 
ikke sker, tager Natterav-
nene heller ikke kontakt.

Bryggebo Michelle Salee 
Bjørnson har været med i 
Natteravnene i halvandet 
års tid. Hun startede i Her-
lev sammen med en veninde 
og har nu været Natteravn 
på Bryggen i et halvt år.

– Jeg er født og opvok-
set her på Bryggen, og jeg 
skal bæres herfra. Jeg har 
selv været ung her og lavet 
alverdens ulykker, så nu 
er Natteravnene min måde 
at betale tilbage på, griner 
hun og tilføjer:

– Natteravnene er et su-
pergodt koncept til at passe 
på de unge. Vi er her for 
dem, hvis de har brug for 
hjælp.

Fra Njalsgade går turen 
videre op til den bemande-
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de legeplads i Gunløgsgade, 
hvor Natteravnene gør et 
kort stop. I aften er der ikke 
mange på legepladsen, men 
tre drenge vil gerne snakke 
og får også lidt godt fra de 
dybe lommer i ravnenes jak-
ker.

– Pas godt på jer selv, ly-
der det fra de tre i de gule 
jakker, før turen fortsætter 
op mod skolen. Undervejs 
har Michelle Salee Bjørn-
son også sørget for at tage 
et par selfies til Natteravne-
nes Islands Brygges face-
bookside.

Stilhed på skolen
Gruppen fortsætter op til 
Skolen på Islands Brygge, 
hvor der er stille og ikke et 
øje.

Hvorfor bruger I tid på at 
gå en rute, hvor der ingen er?

– Der er ofte unge ved 
skolen, dog ikke i aften, 
men man kan sådan set 
komme mere galt afsted et 
sted, hvor der ikke er man-
ge andre, derfor går vi også 
her, siger Jakob Nørlev. Han 

er ny i gruppen, startede i 
foråret og er også bestyrel-
sesmedlem i Natteravnene. 
Han har to børn, som stadig 
er for små til nattelivets fri-
stelser, men ud fra devisen 
at de bliver store en dag, er 
han med til at passe på de 
unge på Islands Brygge.

Selvom der ikke er en le-
vende sjæl på skolen, kom-
mer Natteravnene forbi et 
stort vindue, der en smad-
ret med en stor sten. Noget 

tyder på, at det er sket efter 
klokken 17. Klaus Mygind 
vil ringe til skolen og rap-
portere det.

Herefter fortsætter rav-
nene gennem Ballonparken 
og videre langs Artillerivej 
mod Havnevigen. Også her 
er der helt stille med undta-
gelse af de velklædte voks-
ne bryggeboer der har taget 
plads ved Café Nöah og ny-
der den smukke aften. Nat-
teravnene fortsætter langs 
havnen tilbage mod den 
nordlige del af Bryggen.

Kondomer kan bruges 
til meget
En stor time efter afgang er 
Natteravnene tilbage i Hav-
neparken. Nu er stilheden 
forbi, festerne og musikken 
buldrer. I det bløde aften-
lys er de mange grupper af 
unge stadig i gang med at 
feste og drikke. Piger sid-
der med deres mobiltelefo-
ner og spiller musik for hin-
anden, de unge fyre råber 
og griner. En gruppe unge 
springer op og kommer 
Natteravnene i møde med 
store smil. Det er tydeligt, 
at de kender Natteravnene 
og bliver glade, når de ser 
de gule jakker. De stopper 
op og vil gerne snakke. Nat-
teravnene tager sig god tid 
og smiler og snakker med 
alle de unge, der kommer 
hen til dem. De deler bolsjer 
og kondomer ud med rund 
hånd. Et par piger tager 
kondomerne i brug med det 
samme – og puster dem op 
som balloner.

Natteravnene går roligt 
frem, på hele strækningen 
tilbage mod kulturhuset 
standser de unge ravnene 
og får en snak og lidt fra 
lommerne. Det er som om, 
de venlige voksne er et pu-
sterum for de unge midt i 
festerne.

– De unge vil gerne snak-
ke med os, de spørger om 
mange ting, de gerne vide 
mere om, hvad Natteravne-
ne er, og nogle spørger, om 
vi er vagter med løftet pege-
finger, siger Michelle Salee 
Bjørnson og tilføjer:

– Og det er vi jo netop 
ikke.

Natteravnene tager som 
hovedregel ikke selv kon-
takt, men snakker med de 
unge, der selv henvender 
sig, undtaget nødstilfælde, 
hvor der er behov for hjælp.

– Der er mange unge, der 
siger: ”Godt I er her!” Og én 
sagde klogt: ”Man kan godt 
få problemer, men man kan 
også undgå dem”, supplerer 
Jakob Nørlev.

Fredags runde nærmer 
sig sin afslutning tilbage 
ved kulturhuset. Flere 
drenge kommer løbende 
og beder om kondomer. Et 
par stykker rækker hånden 
frem og siger pænt mange 
tak. 

Andre ønsker Natterav-
nene en god aften.

Turen slutter klokken 
22:30. Men det er stadig 
lyst, og der er fuld gang i 
gaden.

Burde I ikke starte nu i ste-
det for klokken 20:30?

– Jo, måske. Vi burde 
nok være her fra 20:30 og 
frem, siger Klaus Mygind, 
men det har vi ikke Natte-
ravne nok til her på Islands 
Brygge.

Natteravnene hver-
ken blander sig eller 
løfter pegefingre ad 
de unge mennesker, 

de møder på deres 
vej, medmindre de 
selv tager kontakt. 

Selv om sommeren er ung, er festen for længst begyndt i Havneparken.

For nogle festglade unge er Natteravnene velkendte ansigter.

Aftenstilhed i skolegården. Men en smadret rude vidner om, at festen også har været 
her forbi.
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Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

”Paper Flowers” af Per Mor-
ten Abrahamsen på Hans 
Alf Galleri er et værk, der 
vækker sanser og igangsæt-
ter tankestrømme. Fotogra-
fiets todimensionelle flad-
hed er brudt. Blomsterne er 
på en vis forblevet virkelige, 
som står indfanget i den 
dybe glasramme, på trods 
af at de er affotograferinger. 
Fotografierne i er printet, 
og herefter har Per Mor-
ten skåret og sammensat 
elementer, så der er opnået 
flere lag. 

Begyndelsen
– Egentlig stammer idéen 
til motiv og teknik fra nog-
le år tilbage, da jeg skulle 
lave et portræt. Jeg ville 
behandle det fysiske print 
for at opnå noget nyt, så det 
forsøgte jeg først med et bil-
lede af en buket påskeliljer, 
der dengang stod her på 
bordet, erindrer Per Mor-
ten Abrahamsen. 

Portrættet blev vellykket, 
og påskeliljebilledet endte 
på bordet med efterladte 
eksperimenter. Tiden gik, 
mens motivet og idéen mod-
net, og så krydsede tilfæl-
dene. Per Morten skildrer, 
hvordan han to–tre år se-
nere fandt påskeliljebilledet 
frem igen. 

Blomster
Blomsterne vil nu for evigt 
stå bag glasrammerne og 
lede associationerne hen 
mod livets gang. Et øjebliks-
billede af et sceneliv der 
aldrig vil forældes og for-
dærve. Alligevel springer 
tankerne også til tider hen 
mod forfald, især siden der i 
nogle af billederne ligger et 
par visne blomsterblade på 
bordet.

– Blomster er forbundet 
med meget symbolik såsom 
erotik, sensualitet og seksu-
alitet. I mange centrale dele 
af livet hører blomster til; 
både til fest og glæde samt 
mere trist til begravelser, 
forklarer Per Morten Abra-
hamsen. 

Blomster forandrer sig, 
og det beskriver Per Mor-
ten Abrahamsen som no-
get af det smukke. Ud over 
skønhed er der også en duft 
associeret med blomster. 
At nærmest kunne aktivere 
andre sanser ved fotogra-
fier er en ambition og udfor-

dring, som er lykkedes ved 
denne udstilling. 

– Samtidig er der en hi-
storie bag værket, siden jeg 
har fotograferet blomster-
buketterne i vaser hjemme 
hos mine venner, fortæller 
han. 

Det er et andet univers, 
end hvor Per Morten Abra-
hamsen plejer at befinde 
sig, siden han som oftest 
har mennesker som motiv. 
Derudover beskriver han 
også, hvordan det egentlig 
har været befriende at turde 
gøre noget helt nyt og an-
derledes. ‘Dekorativ’ og ‘let’ 

beskriver udstillingen, hvil-
ket er ord, som Per Morten 
Abrahamsen normalt ikke 
associerer sig selv med. 
Alligevel er det umuligt at 
undslippe sig selv, og flere 
har da også kommenteret, 
at de stadig kan se ham i ud-
stillingen. 

Bevægelse og brud
Spurgt ind til tanker bag 
teknikken, så svarer Per 
Morten Abrahamsen med 
en beretning om processen. 

– Det har været sjovt at 
fysisk arbejde fotografierne 

i print og på den vis frem-
bringe noget anderledes og 
spændende. Faktisk er det 
også en fantastisk ting at 
gå ind i noget, hvor man er 
amatør og prøve sig frem. 
Lidt som at være barn, og 
dog har jo alligevel stadig 
min professionelle viden 
om, hvad der godt og dår-
ligt, siger han.

At udfordre er ikke noget 
nyt for Per Morten Abra-
hamsen, hvis værker til 
tider også har antaget me-
get provokerende karakter. 
Ligeledes sker leg med dy-
namik og perspektiv heller 

ikke for første gang i denne 
udstilling. 

– Eksempelvis har jeg for 
nogle år siden udstillet foto-
grafier af flygtninge i Den 
Sorte Diamant. Her var der 
kasser, spejl og glasplader, 
så man kunne se sig selv 
bag flygtningene og bevæ-
ge sig i forhold til dem. Der-

med var fladheden brudt, 
samtidig kom man måske 
nærmere folkene på foto-
grafierne, forklarer han. 

Billeder
Fotografiske overvejelser 
bag sine billeder har han 
mange af. En vigtig ting er, 
at billeder får sit eget liv; de 
skal bygges op og blomstre. 

– Ofte har man en grun-
didé, men samtidig får man 
noget forærende af tilfæl-
digheder under fotografe-
ringen såsom en lampe, der 
lige vælter og giver noget 
andet lys eller noget i natu-
ren. Billedet bliver således 
skabt i en crossover mellem 
idé og virkelighed, forklarer 
han.

Inspirationen stammer 
fra et miks af mange ting, 
herunder især malerkunst 
og museumsbesøg ved 
hver en rejse og anledning. 
Samtidig handler det om 
at variere og udfordre. Det 
er vigtigt for Per Morten 
Abrahamsen at stimulere 
sig selv og overraske, ellers 
bliver det kedeligt for alle 
parter. 

Men der er flere sider af 
hans virke som fotograf. 
Han fotograferer også kom-
mercielt og for erhvervs-
livet, men laver samtidig 
mange portrætter ud over 
sin egen kunst. 

– Kommerciel fotografi 
og kunstfotografi indehol-
der forskellige udfordrin-
ger, mens begge er spæn-
dende. Jo mere simpelt 
et billede er, desto mere 
kræver det af fotografen at 
skabe spænding og udtryk, 
forklarer han.

Bryggen
Per Morten Abrahamsen 
har sit studie i Sturlasgade 
på Bryggen og har holdt til 
her i mere end 20 år, imens 
han har opnået dansk og in-
ternational anerkendelse. 

– Jeg har nok i lokalom-
rådet og behøver ofte ikke 
bevæge mig længere væk. 
Eksempelvis har jeg lige 
fotograferet DR’s Big Band 
ude ved bakkerne på Ama-
ger Fælled, siger han.

For nylig har Per Mor-
ten Abrahamsen haft store 
separatudstillinger i både 
Berlin og i Paris, hvor titlen 
var ”The Lake and other 
lies”. Det næste punkt på fo-
tograferingslisten er nogle 
kommercielle opdrag og at 
arbejde videre med teknik-
ken, men nu får blomsterne 
lov til at forfalde. 

kUNST

Paper Flowers
Fra den 7. juni til den 29. juni udstiller 
fotograf Per Morten Abrahamsen værket 
”Paper Flowers” på Hans Alf Galleri 
i København som del af Copenhagen 
Photo Festival. Værket består af otte 
fotografier af blomster, hvor der er leget 
med dybde og dimensioner. På den vis 
skiller værket sig ud, både med sin teknik 
og fra hans sædvanlige motiver

Påskeliljebilledet 
blev begyndel-

sen på Paper 
Flowers.



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.

Overvejer du at sælge – eller vil du bare vide, hvad din bolig er værd?

Bestil et gratis Salgstjek inden den 30. juni 2019, så er du med i lodtrækningen 

om professionel håndværkerhjælp, der kan gøre din bolig endnu mere attraktiv.

Læs mere på edc.dk/bestil

Bestil et gratis Salgstjek 
og vind håndværkerhjælp 
for 15.000 kr.

Weidekampsgade 29. 5,3 - 2300 København S
Indflytningsklar lejlighed med egen p-plads
Fra den rummelige entré har du adgang til boligens første værelse og ba-
deværelse, med ny vaskemaskine og tørretumbler. Stort køkkenalrum be-
liggende i midten af boligen med lyst køkken og udgang til vestvendt al-
tan. 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. 20.752/18.062
Etage 5
Bolig 98 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2005
Sag 23100491
Kontakt 58587525

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. Køkkenalrummet er i åben forbindelse til stuen og har et fan-
tastisk 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 6.495.000
Udb. 325.000
Ejerudgifter/md. 5.001
Brt/nt u/ejerudg. 27.063/23.521
Etage 6
Bolig 131 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 2006
Sag 23100478
Kontakt 58587525

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. 13.786/11.998
Etage ST
Bolig 92 m2
Rum/vær. 2/2
Opført 2005
Sag 23100434
Kontakt 58587525
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deT  
SKeR  
PÅ 
BRyggeN
Hver måned er 
der begivenheder 
på Bryggen, der 
kan få dig til at 
grine eller græde. 
Begivenheder der 
gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter 
og udstillinger. 
Alt muligt. Læs 
her, hvad du ikke 
vil gå glip af i den 
kommende tid

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚FOReDRAG

Life on Mars?
❚MØDe

Menneskebiblioteket  
– kun for børn

Hvordan er det at gå med 
tørklæde? Sover alle hjem-
løse på gaden? Og hvordan 
er det egentlig at have en de-
pression? Det er nogle af de 
spørgsmål, som børn kan få 
svaret på, når der er Men-
neskebibliotek på Bryggen. 
Der er ingen krav til, at man 
kan læse for at kunne bruge 
menneskebiblioteket, i ste-
det får man mulighed for at 
låne et rigtigt levende men-
neske, der for eksempel går 

med tørklæde, er hjemløs 
eller har haft en depression, 
som man kan stille alle de 
spørgsmål, som man har 
lyst. For hvem er bedre til at 
svare på spørgsmålene end 
de mennesker, der selv har 
oplevet det?

Me n ne skebib l io t eke t 
startede i Danmark tilbage i 
år 2000 og har nu spredt sig 
ud i hele verden. Normalt 
er det kun for voksne, men 
den 23. juni er det for første 

gang børnene, der kan få 
lov til at få stillet deres nys-
gerrighed. 

Kulturhuset, søndag den 
23. juni fra klokken 14 til 17, 
gratis og for børn mellem 6 
og 12 år.

På Menneskebiblioteket 
kan børn få lov til at låne 

en voksen, de kan stille 
alle deres spørgsmål til. 

Foto: PR

Hvordan kan mennesket 
overleve på Mars? Det er 
to danske rumarkitekter i 
gang med at finde svaret på. 
Det gør de ved at undersøge 
de grundlæggende betin-
gelser for Mars ved at give 
slip på alle antagelser og 
bygge de visionære og sen-
sitive bygninger, der passer 
perfekt til både rummet og 
Mars med fokus på men-
neskets grundlæggende 
behov.

Til foredraget den 19. juni 
giver de to rumarkitekter et 
overblik over det ydre rum, 
og hvor langt man er nået 
i 2019. Hvad kendetegner 
Mars, og hvilke udfordrin-
ger står menneskeheden 
overfor, hvis vi vil opholde 
os der? Hvilke erfaringer 

fra landjorden kan overfø-
res til rummet og omvendt? 
De to rumarkitekter fortæl-
ler også om tidligere projek-
ter og deres igangværende 
arbejde med en rumkapsel 
til Grønland og et simuleret 
Mars-habitat i Negev-ørke-
nen i Israel.

Kulturhuset, onsdag den 
19. juni klokken 19:00, billet-
ter kan købes på biletto.dk 
for 40 kroner plus gebyr.

SAgA arbejde på at 
skabe simuleret Mars-

habitat i Negev-ørkenen 
i Israel. Foto: PR

❚KONCeRT

Jazz på æske

Over fem sommernætter 
agerer de prisvindende mu-
sikere Gustaf Ljunggren 
og Emil de Waal værter 
for ELVO Sessions, hvor 
de håndværksmæssige 
traditioner og industrielle 
maskiner fra tidligere tider 
danner ramme om utraditi-
onelle koncertoplevelser på 
den gamle æskefabrik. Ef-
ter at have spillet sammen i 
20 år i et væld af forskellige 
sammenhænge er Emil de 
Waal og Gustaf Ljunggren 
nu aktuelle med et nyt mu-
sikalsk projekt. 

Hver aften har de to ve-
teraner gæstestjerner på 
besøg som Maria Faust, 
Factory Ladies og Sharin & 
Loui Foo, som blandt andet 
har spillet i The Raveonet-
tes.

Siden 1923 har Æskefa-
brikken ELVO været leve-
randør af papæsker til såvel 
det finere borgerskab som 
det danske folk, og under 
Copenhagen Jazz Festival 
2019 slår ELVO helt eks-
traordinært dørene op til 
natkoncerter i hjertet af den 
traditionsrige fabrik, der er 
genåbnet i Sturlasgade på 
Islands Brygge.

eLVO, Sturlasgade 14D, 
den 5.-9. juni fra klokken 
23:00, billetter kan købes i 
døren og koster 80 kroner 
stykket.

Fem nætter i træk er der 
jazz på en æskefabrik. 

Foto: Søren Solkær

❚SMAGSOPLeVeLSe

Smag med ørerne
Hvis du vil give din middag 
er ekstra pift, så skulle du 
måske overveje at spille lidt 
musik til maden. Studier 
viser nemlig, at smagen af 
maden ændrer sig alt efter, 
hvad du hører. Du ved sik-
kert allerede, at god mad 
smager endnu bedre, når 
det er smukt anrettet. Der-
for siger vi, at vi smager med 
øjnene. Men vidste du, at du 
også smager med ørerne? 
Forskning viser nemlig, at 
det, vi hører, i høj grad påvir-
ker vores smagsoplevelse, 
og nu får du chancen for selv 
at prøve det i Havneparken.

Lektor i antropologi ved 
Aarhus Universitet Susanne 
Højlund, der blandt andet 
arbejder med smag i antro-
pologisk madforskning, for-
klarer, at vi ikke altid kan 
definere, hvilken sans der 
leverer smagsoplevelsen.

 – Vores smagsløg registre-
rer smag, men størstedelen 
af smagsindtrykket opfatter 
vi gennem lugtesansen. Fak-
tisk er smag en multisensuel 
oplevelse, hvor vi bruger alle 
vores fem sanser samtidigt. 

Særligt for høresansen ved 
vi, at nogle toner styrker 
bitre smage, mens andre 
fremhæver sødme, skriver 
Susanne Højlund i en pres-
semeddelelse og fortsætter:

– Vi er altså i stand til at 
ændre smag med lyd, så 
hvis du for eksempel synes, 
at et stykke chokolade er for 
bittert, kan du med fordel 
’smage det til’ med musik, 
der fremhæver det søde. 
Man kan også selv prøve at 
lave en blindtest, hvor man 
smager noget sammen med 
henholdsvis høje og dybe 
lydscenarier.

Tror du ikke helt på det, 
så kan du tage i Havne-
parken fra den 20. til den 
23. juni, når HIFI Klubben 
byder på smagsoplevelser 
med lyd på, og selv prøve.

Havneparken, fra den 20. 
til den 23. juni mellem klok-
ken 13 og 18, ganske gratis.

Skal du have lidt vio-
lin til kaffen? Foto: PR

❚SANKT HANS

den skønneste krans

Igen i år fejres sankthans på 
Bryggen med en masse for-
skellige aktiviteter. På kul-
turhusets udendørsscene 
lægger aftenens tre bands 
op til dans og fest. Først på 
scenen kommer Los Cami-
nantes, der spiller livsglad, 
laid back samba, bossa og 
flamingo-inspireret aku-
stisk musik.

Klokken 20 går Fallu-
lah på scenen. Hun indtog 
musikverdenen for første 
gang i 2009 med charme og 
originalitet og har siden da 
været kendt og hyldet for 
sit unikke hitmageri med 
en spændvidde fra hjem-
søgende, smukke ballader 
til store, fængende popom-
kvæd. Når mørket falder 

på, tænder Loz Cubraz for 
festen og dansegulvet med 
lækker cubansk musik. 

Ud over koncerterne er 
der båltaler for både børn 
og voksne, en cirkusfore-
stilling og midsommer-
sang.

Du kan også spise vilde 
planter og drikke en ukrudt-
sodavand, når kulturhuset i 
samarbejde med Naturcen-
ter Amager Strand, Spis 
Amager Fælled, Letz Sushi 
og FRAK inviterer dig til 
at spise, drikke og beundre 
ukrudtet, der vokser i haven 
og ude i den vilde natur.

Kulturhuset, søndag den 
23. juni mellem klokken 14 
og 23, fri entré.

Fallulah giver koncert, 
når der fejres sankthans 
på Bryggen. Foto: Jakob 
M. Knudsen



❚SANKT HANS

den skønneste krans
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Tekst og foto: Christina 
Rovira Mollerup
redaktion@bryggebladet.dk

Jeg kan forestille mig, at 
det falder meget naturligt, 
når man er solorejsende og 
bor på hostel, hvor de fleste 
andre også er åbne for nye 
venskaber. Men som fami-
lie der oftest bor i lejlighed, 
kræver det virkelig noget at 
opsøge disse nye bekendt-
skaber, for der kommer jo 
sjældent nogen og banker 
på døren. 

Hjælpsomheden  
længe leve
Jeg begyndte til pilates i det 
lokale fitnesscenter, straks 
da vi ankom her til Playa del 
Carmen for et par måneder 
siden. Første gang på holdet 
hørte jeg en af de andre pi-
ger tale med spansk accent. 
Jeg spurgte, om hun var fra 
Spanien, og jeps, det var 
hun. Fra Barcelona endda, 
hvor min egen mor også 
kommer fra.

Jeg fik julelys i øjnene og 
følte, at her var en ”hjem-
mefra”, og fra dét sekund 
begyndte vi at sludre og 
fortsatte, hver gang vi 
mødtes til pilates. Pilar, 
som hun hedder, har boet 
her i Playa del Carmen i 20 
år og gav mig en lang liste 
af tips: Hvor er den bedste 
tandlæge, bedste prakti-
serende læge, frisør, bed-
ste restaurant til italiensk 
mad, bedste beach club 

og så videre. En liste, der 
gjorde vores ankomst til 
byen let og gnidningsfri. 
Det tog hende måske 10 
minutter, og det sparede os 
for flere timers research, 
(for vi havde nemlig både 
brug for at se en tandlæge 
og en praktiserende læge 
på det tidspunkt).

Hun er omkring 15 år æl-

dre end mig, og jeg følte, at 
her havde jeg fået en store-
søster, der kunne rådgive 
om stort og småt. Hendes 
hjælpsomhed er noget, jeg 
har skrevet mig bag øret til 
fremtiden, hvor jeg selv vil 
være bedre til at øse ud af 
min erfaring, hvis det kan 
hjælpe andre. Det koster så 
lidt for den der giver, men 

betyder så meget for den, 
der modtager. 

den mexicanske onkel 
& tante
Efter et par ugers sludren 
til pilates, hvor vi lavede 
en rutine med at mødes på 
café en halv time inden og 
få en kaffe først, spurgte 
Pilar, om ikke vi ville med 
hende og hendes mand på 
et weekendophold i et natur-
reservat en lille time uden-
for byen. Hun spurgte uden 
at have mødt hverken min 
mand eller søn, og jeg uden 
at have mødt hendes mand. 
”Claro que si”, sagde jeg, 
for hvad var det værste, der 
kunne ske? At vi ikke kom 
godt ud af det med hendes 
mand og ville kede os de 24 
timer, vi skulle være afsted?

Af sti-afsted til naturre-
servatet, der blev en helt 

magisk oplevelse. Vi boede 
i luksustelte i junglen, ba-
dede i ferskvandshuller, (de 
såkaldte cenotes), og delte 
spansk rødvin og sortfods-
skinke, (de havde lige være 
hjemme i Spanien og taget 
proviant med – det nød vi 
efter 5 måneder med tacos 
og halvdårlig vin). Der blev 
sludret, som havde vi altid 
kendt hinanden, og nu kal-
der vi dem i sjov Julians on-
kel & tante i Mexico.

Fødselsdag og vilde 
aber
Under ovenstående ophold 
blev vi inviteret med til en 
fødselsdag i naturreserva-
tet. Det viste sig nemlig, at 
ejeren af reservatet skulle 
holde surprise-fest for sin 
hustru, og nu var vi der jo 
som gæster, så derfor blev 
vi da selvfølgelig inviteret 
med til festen. Meget mexi-
cansk: Vi holder fest, du er 
her, så derfor er du også in-
viteret, også selv om vi ikke 
kender dig. Jo flere jo bedre!

Der var helstegt pattegris 
over bål midt ude i jung-
len, hvor mobildækningen 
for længst havde givet op. 
Kolde Corona-øl, en kæmpe 

fødselsdagskage og høj mu-
sik, alt imens at en vild abe 
svang sig over hovederne 
på os. Den oplevelse havde 
vi aldrig kunnet betale os 
til. Den fik vi udelukkende, 
fordi jeg henvendte mig til 
en fremmed en mandag 
morgen i fitnesscentret, 
hvor jeg lige så godt kunne 
have siddet med næsen 
nede i mit Instagram-feed, 
mens jeg ventede på, at ti-
men skulle begynde.

Det kan altså godt betale 
sig at være åben, og det er 
noget, vi vil prøve at være 
bedre til, når vi engang 
rammer dansk jord igen: 
Tale med fremmede. Når 
nu man alligevel sidder på 
sandkassekanten på den 
store legeplads i Gunløgs-
gade, mens ungerne fylder 
skoene med sand, så kan 
man jo lige så godt tale sam-
men, for det kunne jo være, 
at man havde noget til fæl-
les, eller at man kan hjælpe 
hinanden på den ene eller 
anden måde. 

Bryggebladet går på som-
merferie nu, så vi ses på 
den anden side. Vi rejser en 
tur til Guatemala om et par 
uger, så det kommer næste 
brev nok til at handle om. 
Rigtig god sommer der-
hjemme! 

Hvis I vil følge med på 
sidelinjen, så bliver der opda-
teret på:  
Instagram@christinarovira 
og på bloggen My Travel Ate-
lier www.mytravelatelier.me

EVENTYR

Rejsebrev 4:  
Nye bekendtskaber 
og store oplevelser
en af de kompetencer, der virkelig bliver udfordret og 
udviklet under en lang rejse, som den vi er på nu, er 
de sociale. For nok er vi sociale og har et rigtig stort 
netværk derhjemme, men herude i verden er vi jo bare 
Lasse, Christina & lille Julian. Ingen venner og familie 
at mødes med søndag eftermiddag. Så medmindre 
det ”bare” skal være os tre dagen lang, hver dag i 10 
måneder, så skal vi altså gøre en aktiv indsats for at få 
nye venner

de krystalklare 
ferskvandshul-
ler/cenotes i 
naturreserva-
tet.

På weekendtur i 
naturreservatet 
Akumal Natura.
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1. Der findes tre kolonihaverforeninger 
(Bryggen, Nokken og Sønderbro) og fire 
nyttehaveforeninger (Amager Økohaver, 
Faste Batteri, Lille Nok og Prøvestenen) 
på Bryggen. Hvor mange haver/lodder er 
der i alt?

 
a. 367

 b. 867
 c. 1.367

2. To haveforeninger har adresse på 
Kardinalgangen. Hvilke to?

 
a. H/F Bryggen og N/F Faste Batteri

 b. N/F Lille Nok og N/F Prøvestenen
 c. N/F Amager Økohaver og H/F 

Sønderbro

3. H/F Nokken blev stiftet i 1930’erne. 
Området var oprindeligt ejet af 
Københavns Havn, som udlejede en 
del af arealet som enkeltlejemål til 
havnearbejdere til opstilling af skure. 
Hvem ejer området i dag?

 
a. Danmarks Naturfredningsforening 

 b. Den Danske Stat
 c. Københavns Kommune

4. Den haveforening skulle efter sigende 
være Københavns største? Hvilken? 

 a. H/F Nokken
 b. H/F Bryggen 
 c. H/F Sønderbro

FAgREgiSTER

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

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

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

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
Cphballet Akademi
Njalsgade 23D ·71 55 60 00
www.cphballet.dk · info@cphballet.dk

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

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

Tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen, Mia Gram, Anne-Birgitte 
Reersted Andersen,  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.

Loppemarked 29. juni kl. 

10-15 i A/B Halfdans gård. 

Indgang fra Bergthorasgade 

mellem nr. 10 og 12. Kom og 

gør et godt køb!



Her kan din annonce stå!



Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 22)



21BRYGGEBLADET20. juni 2019 DEBAT

ingen ny sti hen over Strandengen
Af: Niko Grünfeld, 
medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation for 
Alternativet

Den 6. juni stemte Borger-
repræsentationens partier 
– på nær Å og Ø – ja til at 
frede en vigtig del af Ama-
ger Fælled, hvilket jo umid-
delbart lyder besnærende. 
Men med et ja har man 
samtidig godkendt, at der 
skal anlægges en fem meter 
bred, belyst sti igennem det 
mest sårbare naturområde 
på Fælleden.

Det virker ærlig talt ab-
surd at høre ’grønne’ partier 
som SF og S argumentere 
for dette. Derfor ærgrer det 
mig, at der ikke var flertal 
for Alternativets og Enheds-
listens forslag om at droppe 
den oplyste sti. Kommunen 
mener, det er nødvendigt, 
hvis der bygges på Lær-
kesletten tæt op ad Stran-
dengen, men det er ikke 
nødvendigt. Bebyggelsen 
kan fungere uden denne 
nye sti. 

En sti vil skade biodiver-
siteten og højest sandsynlig 
medføre, at Strandengen 
mere får karakter af park 
– og ikke det naturområde, 

som det er i dag, og som bør 
beskyttes.

Men jeg giver ikke op. 
Alternativet har hele ti-
den arbejdet målrettet for 
at beskytte og bevare den 
unikke natur på Amager 
Fælled, og det bliver vi ved 
med. Vi går ind for en total 
fredning af området – ikke 
pseudofredninger, der reelt 
har negative konsekvenser 
for naturen og biodiversite-
ten. Mon vi nogensinde får 
et reelt grønt flertal i Kø-
benhavn?

Københavnerne skal kunne 
stille borgerforslag

Af: Badar Shah, medlem af 
Borgerrepræsentationen for 
Alternativet

De netop overståede valg 
viser med al tydelighed, at 
der er mange, som interes-
serer sig for, hvordan vores 
samfund skal se ud i frem-
tiden – valgdeltagelsen har 
været høj, og debatten har 
som altid været livlig. Det er 
på alle måder et sundheds-
tegn i et demokrati, men 
der er ingen tvivl om, at vi 
kan gøre den demokratiske 
proces endnu mere borger-
nær, så flere får mulighed 
for at få deres stemme hørt.

Det er en mærkesag for os 
i Alternativet København, 
og i de kommende budget-
forhandlinger kæmper vi 
derfor for, at vi får indført 
borgerforslag i Københavns 
Kommune på linje med den 
model, der allerede findes i 
Folketinget og i kommuner-
ne Rødovre og Albertslund.

Hvis det lykkes, kan kø-
benhavnerne i fremtiden 
stille borgerforslag, som 
Borgerrepræsentat ionen 
skal tage stilling til. Det 
betyder, at almindelige kø-
benhavnere får bedre mu-
ligheder for at påvirke den 
politik, der bliver ført i kom-
munen. Og sådan skal det 
være, for folkestyret er jo 
lige præcis det: Folket der 
styrer.

Lad nattergalen være
Af: Helle Münster, Rued 
Langgaards Vej

I omtalen af Borgerrepræ-
sentationens frednings-
aftale i sidste nummer af 
Bryggebladet fremgår det, 
at der er planer om at op-
føre en hovedindgang til 
"Naturpark Amager" ved 

indgangen til Fælleden ud 
for DR Byens metrostation. 
Der er tale om en bygning 
på op til 300 kvadratmeter 
med alskens faciliteter. Og 
det netop på det sted, hvor 
nattergale i den tidlige som-
mer slår deres triller for na-
turelskerne!

Hvad skal den tivolisering 

til for? Hvis det skal være en 
"Naturpark" til glæde for 
folk, der gerne vil opleve na-
turen, så overlad det dog til 
nattergalene i stedet for at 
fordrive dem med overflø-
dig byggelarm og alverdens 
andre forstyrrende aktivite-
ter!

overfald af hund
Af: Majken Hessner Thiam, 
Islands Brygge

Det er sommertid, varmt og 
dejligt at være ude, så vi ny-
der det og går længere ture.

Jeg kom gående med min 
datters lille venligsindede 
Amadeus, en bichon frisé, 
på Poul Hartlings Alle, da 
en stor, rødbrun boxer kom 
farende ud ad husets gård-
have. Den lille dreng på 
en 7-8 år, der gik med den, 
havde ingen mulig kontrol 
over hunden. Boxeren fór 
direkte på min lille hund.

Jeg prøvede at lægge mig 
imellem, men blev væltet 
hen ad fortovet.

Det lykkedes den lille 
dreng og mig i fællesskab at 
få flyttet boxeren, mens min 
hund græd af smerte.

En sød dame kom ud fra 
sin lille have og hjalp os.

Vi undersøgte overfladisk 
min hund, der havde blod ned 
fra munden, med ikke umid-
delbart store skader i øvrigt. 
Ejeren kom til og sagde blot, 
hun godt kunne forstå, jeg 
var blevet "forskrækket".

Dyrlægen konstaterede 
to bid i brystet og et under 
øjet på Amadeus.

Jeg slap selv med nogle 

kæmpe blå mærker på al-
bue, hofte og knæ.

Naturligvis er politiet ori-
enteret.

Men det, der er vigtigst 
og grunden til, jeg fortæller 
om hændelsen, er følgende:

Man skal altid passe på 
sine dyr.

Store hunde, der ikke er 
ordentligt opdragede og 
ikke bliver ført i snor af en 
stærk voksen, kan være 
til fare for andre – hunde, 
børn og voksne.

Tænk på det, nu vi alle er 
ude!
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Lørdag d. 22. juni kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 23. juni kl. 11  
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag d. 30. juni kl. 11  
Højmesse 
ved Inger Lundager

Søndag d. 7. juli kl. 11  
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Søndag d. 14. juli kl. 11  
Højmesse 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 21. juli kl. 11  
Højmesse 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 28. juli kl. 11  
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 4. august kl. 11  
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Lørdag d. 10. august kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 11. august kl. 11 
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

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

SommER- 
AfSlUTNINg  

mEd  
”Ud og SE”

 
Onsdag dEn  

26. juni kl. 14.00. 

Vi mødEs i 
kirkEhaVEn Og 

sluttEr sæsOnEn 
af mEd hyggE, kaffE 
Og grill, hVis VEjrEt 

Er til dEt. allE Er 
VElkOmnE til at 

dEltagE.

www.bryggebladet.dk 

find os på:

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

Test din viden - svar
1. (b). 367. Amager Økohaver 
(58), Bryggen (65), Faste Batteri 
(68), Lille Nok (77), Nokken (112), 
Prøvestenen (199) og Sønderbro 
(288).
2. (b). N/F Lille Nok og N/F 
Prøvestenen har adresse på 
Kardinalgangen. Bryggen 
og Faste Batteri har adresse 
henholdsvis på Artillerivej og 
Ørestad Boulevard, imens 
Amager Økohaver og Sønderbro 
har adressen på Bonderosestien.

3. (c). Københavns Kommune. 
Københavns Havn lod området 
indgå i samejet mellem staten 
og
kommunen. Ved samejets 
ophævelse overgik det til 
kommunen med udgangen af 
1999.
4. (c). H/F Sønderbro. 

AmAgERbRo JUNIoRKoR - 
HElE pRovSTIETS KoR! vI 
SyNgER Ud Af boKSEN og 
INd I SogNENE.
Synger du i brusebadet? Mens du 
cykler? I skolen? Eller sammen med 
vennerne? Amagerbro Juniorkor vil 
gerne have, at du synger hos os!
Koret er for piger og drenge i 
alderen 11-15 år. Vi synger sjove 
sange, smukke sange og alvorlige 
sange. Nyt, gammelt, pop, 
gospel og klassisk. Vi optræder 
til gudstjenester i alle kirkerne i 
Amagerbro Provsti, samarbejder 
og synger sammen med de enkelte 

kirkers kor, holder weekender 
sammen, griner, synger og 
bevæger os.
Koret øver hver torsdag i Sundby 
Kirke kl. 16.30-18.30.
Koret består af dygtige piger og 
drenge. Vi optager løbende nye 
medlemmer.
Kontakt kordirigent Ina på:  
sangermus@hotmail.com  
eller mobil 3121 1073 for nærmere 
oplysninger om audition.

nyE hOld startEr 2. sEptEmbEr
vIl dU gå TIl bAbySAlmESANg?
Har du lyst til at synge og lege 
med dit barn og samtidig lære din 
lokale kirke at kende? 
Til september starter der et 
nyt forløb om mandagen med 
babysalmesang over 8 gange.
Forløbet koster 250 kr., og 
du melder dig til på kirkens 
hjemmeside fra d. 1. august.
Hold 1 kl. 9.00 er for børn 3 – 6 mdr. 
Hold 2 kl. 10.00 er for børn 6 – 9 
mdr., og hold 3 kl. 11.00 er for børn 
9 – 12 mdr. Der er altid kaffe og 
saft bagefter.

Med sine 288 haver skulle H/F Sønderbro ifølge Kolonihave-
forbundet være Københavns største haveforening.

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

1000/1000 

Mbit/s

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

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

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

Bryggenets priser
Internet
Op til 1Gbit/s: 65. kr/md. 
(500/500 Mbit/s garante-
ret) 

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

Atter en fraflytter. 
Louise fra atelieret 
ART-LUI i Isafjords-
gade skriver til os: ”Jeg 
har nydt at være en 
del af Islands Brygges 
erhvervsliv igennem 
10 år. Privat 20 år 
på Bryggen. Tusinde 
TAK for 10 skønne år. 
Jeg har sidste dag i 
ART-LUI den 31.8 2019. 
Herefter drejer mit 
kompas mod Island. 
Hvorfra jeg fremover 
skal arbejde og bo 
som kunstner. Jeg vil 
dog stadig have bolig 
med erhverv i Øresta-
den som noget nyt”. 

400 kroner til affaldssor-
tering. Køn er det ikke: en 
nødtørftig samling plastik-
poser på køkkendøren og 
på gulvet, en grøn plastiks-
pand på køkkenbord og løse 
flasker på gulvet. Alt det 
til at imødekomme kom-
munens krav om en korrekt 
affaldssortering i adskillige 
fraktioner. Med ni forskellige 
typer affald der skal sorteres 
er der således brug for flere 
håndtag på bagdøren eller 

lidt mere gulvplads.
Det er noget Københavns 
Kommune vil gøre noget ved. 
Kommunen har oprettet en 
tilskudsordning hvor køben-
havnske husstande kan få op 
til 400 kroner til at købe et 
sorteringssystem. Desuden 
er der også oprettet en hjem-
meside med tips og tricks til 
affaldssortering. 

Læs mere på:  
kbhsorterer.kk.dk

Loppemarkeder. Sommer 
er sæsonen for udendørs 
loppemarkeder. Som hidtil er 
der markedsdag i kulturhu-
set med jævne mellemrum. 
Datoerne er den 30. juni, 
4. august, 18. august, 1. 
september og 22. september. 
Men det er også blevet til en 
årlig tradition for andelsfor-
eninger at afholde loppemar-
keder. Den 22. juni er der 
således fælles loppemarked 
i Thorlakshus og Store Thor-
lakshus fra 10 til 15 – indgang 
ved frisøren, Njalsgade 75. 
Der er desuden også loppe-
marked den 29. juni mellem 
10 og 15 i A/B Halfdans gård. 
Gør et kup!

Butiksmarkeder. Ved 
en omgang ”vindues-
shopping” har vi opda-
get adskillige afståel-
ses-skilte: Heriblandt 
på vinduerne i MIN, 
helsekostforretnin-
gen på gaden Islands 
Brygge; Stilige Rigmor 
i Thorshavnsgade; 
og på vinduerne i de 
to Vaskbar-vaskerier 
i henholdsvis Leifs-
gade og Isafjordsgade. 
Desuden opdagede vi 
at butikslokaler i Reyk-
javiksgade 3 har været 
til leje i Den Blå Avis.
Butiksdød? Næppe. 
Mon ikke der opstår 
nye forretninger på de 
fleste af disse adres-
ser. Bryggen, med 
dets voksende befolk-
ningstal og stigende 
antal arbejdspladser, 
er stadig et attraktivt 
sted for nye forretnin-
ger at opstå.  

Bryggebladet bringer 
stort og småt 

om mærkedage, 
bryllupper, jubilæer, 
runde fødselsdage, 

butiksliv og kort nyt 
om personer med 

tilknytning til islands 
Brygge. oplysninger 
og fotos kan sendes 

til redaktion@
bryggebladet.dk 
med emnefeltet 

’noter’. det er ganske 
gratis. Redaktionen 
forbeholder sig ret 
til at redigere i de 
indsendte tekster.

Tekst og foto: Jean Gauthier
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NEUMANNS NATUR

Vandpjatteri og naturoplevelser i sommerferien
Sommerferien er til afslapning og 
eventyr. Forlad den trygge strand og 
oplev underverdenen i al dens vælde. 
Tag grejtungt eller næsten nøgen på 
oplevelse på det lave vand

Tekst: Thomas Neumann 
Foto: Flickr / Jennifer Slot
redaktion@bryggebladet.dk

 
En sæl møder en flok blå-
hvaler, der slår med de 
store haler, ruller rundt og 
fjoller en del. Hvad laver I, 
spørger sælen. Vi er en flok 
ordblinde blåhvaler, der har 
læst, at vi er verdens største 
pjattedyr.

Med stor respekt for de 
der dagligt slås med dys-
leksi, så er pointen her, 
at vi mennesker er nogle 
skønne vanddyr, der ofte er 
pjattede med vand og leger 
sammen på det lave vand 
om sommeren.

Badesommer
Sommeren er her, vandets 
temperatur stiger stødt, og 
vi får sikkert en lige så skøn 
badesommer som sidste år.

En god ven, Ole Laursen, 
har lige udgivet ‘Min natur-
bog – 50 ting du skal gøre, 
før du fylder tolv’. Den kan 

også lånes på vores super 
bibliotek i Njalsgade. Men 
er man frisk i ånden og lidt i 
kødet, så er der idéer til alle 
aldre. En af dem er at snork-

le. Her venter der store op-
levelser under overfladen. 
Men ingen panik, man kan 
fint starte med at gå på det 
lave vand og blot holde ma-
sken eller svømmebrillerne 
under vandet og vænne sig 
til det.

Her er der masser af 
små fisk og måske en lille 
krabbe, der kommer forbi. 
Herfra kan man naturlig-
vis også svømme lidt uden 
snorkel. En snorkel er altså 
virkelig god, da man kan få 
megen tid til at gå med at 
plaske rundt og se ålegræs-

set eller tangskoven vugge 
frem og tilbage. Lyset un-
der vandet er en 5-stjernet 
oplevelse, når solens stråler 
brydes af overfladen – så er 
der også stilheden under 
vandet, der skal opleves.

gå aldrig ned på udstyr
Ingen havpattedyr sender 
mig fanbreve for mit BMI, 
og derfor har jeg anskaf-
fet mig en våddragt, så jeg 
ikke går kold på få minut-
ter. Sådan en er også super 
for børn, så kan de være 

ad libitum i vandet og på 
stranden uden frygt for blå 
læber eller solskoldning. 
Næste indkøb, bytte el-
ler lån kunne være et par 
svømmefødder. Det giver 
en god, rolig bevægelse, 
og man kommer meget om-
kring. Det gode ved snork-
ling, ud over prisen, er, at 
man stort set er på det lave 
vand helt tæt på kysten, og 
det må regnes for en ufarlig 
aktivitet.

Sortblåt er stort
Skal man give sig selv, sin 
udkårne eller sine store 
børn en særlig oplevelse, 
så er natsnorkling den slid-
stærke gave. Det koster 
mindst 100 kroner at gå i 
biografen per næse, så en 
undervandslygte koster 
kun et par biografbilletter 
med popcorn. Men det er en 
fuldstændig 4D-oplevelse af 
være under vandet i mørket 
og blot have sigtbarhed i 
lyskeglen. Her møder man 
med garanti fladfisk, krab-
ber og fisk.

Det er naturligvis også 
grænseoverskridende, at alt 
udenfor lyskeglen er sort i 
sort. De danske farvande 
er fisket i smadder af trawl 
og bundskrab. Men lige 
netop vores våde baghave 
Øresund er via fredning 
og regler holdt fri for dette 
akvatiske motorsavsmas-

sakre-mareridt. Så kan I 
finde en strand eller kyst-
strækning ved Øresund, 
hvor der er fralandsvind 
– bølger er dårlige, de øde-
lægger sigtbarheden – så er 
naturoplevelsesfesten åben.

Dykkede en aften oppe 
syd for Helsingør, og i lys-
keglen så jeg en brandmand 
i almindelig størrelse, men 
den havde røde fangtråde 
på 2-3 meter rundt om sig. 
Den bevæger sig jo ikke 
rigtigt og kunne kredse 
rundt om dette vidunder-
lige skue. Ejer faktisk også 
en harpun, men den ruster, 
da det er sjovere at kigge 
på dyr under vandet end 
at jage havørred. Men er I 
ikke tændt af ovenstående, 
så er natbadning jo gratis 
og en stor sanselig naturo-
plevelse.


