Klimasynder

Skolebygning på vej

Fyraftenssang

For at råde bod for CO2udledningen ved Københavns
Kommunes mange flyrejser i
2017 vil kommunen plante 215
træer ved motorcrossbanen.
Men træerne kompenserer kun
for under én procent af CO2udledningen fra flyrejserne.

Den nye skolebygning på
Artillerivej er snart ved at være
klar til at ringe ind til første
time. Faktisk er byggeriet cirka
halvvejs. Men allerede i løbet
af efteråret kan elever og lærere
besøge skolens lokaler

Alle medarbejdere på Bryggen kan svinge forbi KOMBIT
i Halfdansgade hver tirsdag
efter arbejde og synge sig glade
og stressfri i bydelens nye
fyraftenskor.
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Med politiet på patrulje
Pernille og Bo er de to lokale betjente på Bryggen. De patruljerer i bil og til fods for at skabe tryghed og dialog med
bryggeboerne Bryggebladet har været med Bryggens betjente på patrulje.
Læs side 12 og 13

Hos mig får du mange års erfaring, stort
lokalkendskab samt et personligt salg…

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

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

7010 0077

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
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Fritidshjemmene må vente
Beslutning om fritidshjemmenes fremtid er udskudt til 9. oktober, hvilket er
efter budgetforhandlingerne for kommunens budget 2020
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Betina Nielsen

For fire år siden var de små
fritidshjem også truet på
livet på grund af kommunens
krav om, at der kun skal
være ét fritidshjem til hver
skole. Dengang gik Bryggen
uden om kravet, fordi
man ville vente til den nye
skole stod færdig. Nu er
fritidshjemmene både truet
af en skole, der snart står
klar og en paragraf i loven
om, at man ikke må tage lige
så meget i forældrebetaling
på et fritidshjem, som man
må i en KKFO.

redaktion@bryggebladet.dk

Forældre, der gerne vil
bevare fritidshjemmene i
København, må vente lidt
længere med at få et svar
på, om fritidshjemmene er
købt eller solgt. Den 18. september besluttede børne- og
ungdomsudvalget nemlig at
udskyde beslutningen om
fritidshjemmene skal laves
om til KKFO’er til den 9. oktober, hvilket ligger på den
anden side af kommunens
vigtige budgetforhandlinger
for 2020. Til den tid forventer udvalget at kunne træffe
en beslutningen på et bedre
grundlag og samtidig kan
beslutningen blive en del af
budgetforhandlingerne.

Samme kvalitet
I forlængelse af udsættelsen ønskede børne- og
ungdomsborgmester Jesper Christensen følgende
kommentar knyttet til beslutningen, som de andre i
udvalget tilsluttede sig:
- Vi ønsker at sikre det
samme gode fritidstilbud
uanset lovgivning. Vi vil

værne om fritidspædagogikken, så fritidshjemmene
fortsætter på samme adresser, med samme økonomi
og med det samme personale. Indholdet for børnene
skal være uændret – fritidstilbuddet flytter alene fra en
lovgivning til en anden. Vi
vil sikre, at fritidshjemmene fortsat kan have præcis
den samme gode pædagogiske kvalitet, som vi kender i dag, og efter samme

indholdsbestemmelser som
efter dagtilbudsloven. Forskellen bliver derfor kun,
at fritidsinstitutionslederen
ikke længere refererer til en
klyngeleder eller en bestyrelse, men indgår som en
afdeling i skolens virksomhed. Vi har brug for at hæve
forældrebetalingen i vores
fritidstilbud, fordi alternativet er, at vi skal fyre folk og
skære på det pædagogiske
arbejde. Vi vil hellere lade

forældrene betale højere
takst for fritidstilbuddet,
frem for at have færre pædagoger.

Lovændring
Grunden til at kommunen
vil ændre fritidshjemmene
til at være KKFO’er, som
er det man kalder skolefritidsordninger i København,
er, at man rent lovmæssigt
kan kræve en højere foræl-

drebetaling i en KKFO, end
man kan i et fritidshjem.
Kommunen mangler nemlig penge til børnepasningsområdet, og der er et bredt
flertal i børne- og ungdomsudvalget for, at man hellere
vil hæve forældrebetalingen, end man vil slække på
kvaliteten.
Der har også været et ønske fra Københavns Kommune og mange forældre
om, at loven bliver ændret,
så man kan kræve den
samme forældrebetaling i
fritidshjem, som man kan
i en KKFO, men indtil vi-

dere har børne- og undervisningsminister Pernille
Rosenkrantz-Theil ikke ønsket at ændre den lov.

Flere sider
Fritidshjemmene på Bryggen er dog ikke kun truet
på grund af en manglende
lovændring. For fire år siden besluttede Københavns
Kommune nemlig, at der
kun skal være ét fritidshjem
til hver skole. Den såkaldte
1:1 struktur. Dengang lykkedes det Bryggens fritidshjem at overleve, men kun
på lånt tid, da man ville
vente med at indføre den
nye struktur til efter den
nye skole er bygget færdig.
Efter planen skal den nye
skole være klar i starten
af 2021, så medmindre der
dukker en ny løsning op, så
bliver flere af fritidshjemmene på Bryggen nødt til at
lukke, selv om der kommer
en lovændring fra børne- og
undervisningsministeren.
Onsdag den 2. oktober
klokken 17.30 er der
demonstration for at
bevare fritidshjemmene på
Rådhuspladsen.

Ny skolebygning er halvvejs
Den nye skolebygning på Artillerivej forventes at stå færdig i 2021. Men
allerede til efteråret kan elever og lærere komme på besøg og se med egne
øjne, hvordan fremtidens skole kommer til at se ud
side 21
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Den nye skolebygning på
Bryggen er så småt ved
at tage form. I bygningen
skal der være en idrætshal, friarealer på taget med
boldbure, drivhuse og plantebede til undervisning og
plads til 784 elever plus personale.
- Arbejdet går rigtig godt,
og efter efterårsferien forventer vi, at det tunge arbejde er overstået. Det betyder,
at vi kan fjerne den store
kran på pladsen. I løbet af
januar bliver huset lukket,
altså kommer blandt andet
vinduer og tag på plads, og
så vil det meste af arbejdet
kunne foregå inde i bygningen. Indtil da vil naboerne
kunne forvente lidt støj i forbindelse med brug af kranen, og når vi skal montere
stål og beton, men vi forventer, at støjniveauet vil blive
reduceret efter januar, siger
seniorprojektchef i MT Højgaard, Martin Tolstrup.

Helt til kanten
Den nye skolebygning kommer til at gå helt hen til
skellet på grunden for at udnytte pladsen optimalt. Det
kan derfor give nogle gener

til cyklisterne, at der bliver
arbejdet så tæt på cykelstierne. Derfor er der blevet
etableret en cykelkorridor
af containere, så cyklister
og gående kan komme sikkert forbi byggepladsen.
Det var planen fra start
at skolen skulle stå færdig
allerede i sommeren 2020,
men jordbunden skulle stabiliseres mere end forventet før arbejdet med selve
bygningen kunne gå i gang.

Derfor slår skolen først dørene op for de ældste elever
i starten af 2021.
– Allerede her i løbet af
efteråret vil vi invitere de
kommende udskolingselever og deres lærere på besøg på byggepladsen, hvor
de vil kunne se deres kommende skole. Derudover er
det også en skole, der er
skabt med henblik på, at faciliteterne vil kunne bruges
af fritidsbrugere uden for

Sådan kommer Bryggens
nye skolebygning til at se
ud indvendigt, når den står
færdig i starten af 2021.
skoletiden. Der er flere indgange til bygningen, og den
store udendørs trappe op til
taghaven giver adgang til
alle udearealer. Det er tanken, at alle er velkomne til
at bruge dem, siger Martin
Tolstrup.
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Cykelkaos ved Lille Langebro
Mange cyklister skærer hjørner og kører ind over havnepromenaden, når
de kommer fra Lille Langebro. Forvaltningen er opmærksom på problemet,
men ser tiden an
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

SMÅ YOGAHOLD
I SLOWMOTION
NYHED!
Små Yogahold á 60 min., max 5 deltagere.
Yoga for mænd mandage kl.18.45 - Holdstart 16/9
Yoga onsdage kl.19 - Holdstart 18/9
Yoga lørdage kl.10 - Holdstart 21/9

redaktion@bryggebladet.dk

10 x yoga 1200 kr.

Stier anlægges ikke, de
trædes. Og somme tider
cykles de. Ikke mindst ved
Lille Langebros landing
på Islands Brygge-siden af
havnen, hvor en stor andel
af de krydsende cyklister
ser stort på cykelstiens retning mod Christianshavn
og i stedet skærer ind over
gangarealet på havnepromenaden. Det medfører, at
de rebelske cyklister kører
slalom mellem fodgængerne. Særligt i myldretiden
når både den tohjulede og
tobenede trafik til og fra
broen er tæt.

Se mere om vores yoga- og pilateshold,
massage, Øreakupunktur og Japansk Lifting
på www.slowmotion.dk
eller ring på 40556860.

klinik for sundhed & velvære

HÅRPLEJE

GODTD

Rådgivning

To kryds på Artillerivej bliver, efter lang ventetid,
bygget om for at øge trafiksikkerheden
redaktion@bryggebladet.dk

De længe ventede trafik-

sikrende tiltag på Artillerivej bliver nu langt om
længe etableret. Beslutningen om at gøre to kryds

Trafiksikringer:
n Ved krydset Artillerivej/
Rundholtsvej flyttes midterheller på Artillerivej
tættere på vejkrydset. Det
gør det nemmere for fodgængere og cyklister at
krydse vejen. Derudover
etableres der et bump.
n Ved krydset Axel Heides
Gade/Artillerivej udføres
en større ombygning af
krydset. Blandt andet
gøres vejbanerne lige på
Axel Heides Gade, hvilket
giver bedre oversigts-

forhold for bilister og
cyklister. Der etableres et
bump på Artillerivej, som
sikrer lav fart i krydsområdet. Cykelstien udvides
på den østlige side af
Artillerivej for at give
mere plads til krydsende
cyklister og der etableres
en grøn midterø med
træer og plads til cykelparkering.
Kilde: Teknikog Miljøforvaltningen

ved henholdsvis Axel Heides Gade og Rundholtsvej
mere sikre og overskuelige for de bløde trafikanter
blev truffet allerede i april
2018 og skulle have været ført ud i livet med det
samme. Men på grund af
anlægsloftet blev arbejdet
udskudt. Men nu kører
Teknik- og Miljøforvaltningen maskineriet i stilling
og påbegynder arbejdet i
denne uge.

Axel Heides Gade
lukket
Arbejdet med de to kryds
kommer til at vare indtil den
20. december, og trafikken
i området bliver selvsagt
påvirket i anlægsperioden.

Det oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen.
Ind- og udkørsel til Axel
Heides Gade vil være lukket for biler al den tid arbejdet står på. Cykler og
fodgængere kan dog stadig
komme forbi, ligesom man
også stadig kan komme i
Netto.
Derudover vil der være
afspærringer på Artillerivej
i korte perioder, men vejen
er åben for trafik i begge
retninger i hele anlægsperioden, ligesom der også
vil være ind- og udkørsel til
Rundholtsvej.
Arbejdet står på mellem
klokken 7-19, men der bliver
i perioder også arbejdet om
natten. Når det sker, bliver
naboer varslet via sms.

340
Før op til 505,00

LIGE NU!
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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

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

PA T E R

At cyklisterne skyder genvej over promenaden er
ikke nogen stor overraskelse, cykelstiens retning taget
i betragtning. Selvom størstedelen af Lille Langebros
brugere er på vej mod enten
Islands Brygge, Søndre
Campus eller Ørestad, leder stien cykeltrafikken i
retning af Christianshavn
ad Langebrogade. Det betyder, at tusindvis af cyklister
på vej mod eller gennem
Bryggen skal foretage et
meget skarpt højresving for
at komme ud på Langebrogade i retning mod Islands
Brygge. Men ifølge Søren
Kastoft er den gadeindretning helt bevidst.
– Cykelstiens tilslutning
til Langebrogade er place-

ret, hvor der er de bedste
oversigtsforhold over Langebrogade. Hvis tilslutningen var rykket tættere på
Langebro, ville man som
cyklist ikke have overblik
over den modkørende trafik på Langebrogade. Desuden gør de skarpe sving,
at cyklisterne kommer ned
i fart og har bedre mulighed
for at orientere sig i trafikken. Derfor er placeringen
valgt ud fra en trafiksikkerhedsmæssig vurdering.
Placeringen af cyklerne på
den nordlige side af broen
er lavet for at få den bedst
mulige
sammenfletning
med cyklisterne, der kommer langs promenaden fra
Cirkelbroen og derfra sikkert videre ud på Langebrogade.

320
Før op til 440,00
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Skrapt sving

Travle cyklister
skyder genvej over
promenaden ved
Lille Langebro.

Repair & treat sæt
150+150 ml
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bart hegn mellem cykler og
fodgængere på den sidste
del af broen.

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

D

og ikke skære tværs over
fodgængerområdet, når vi
skal til højre mod Islands
Brygge, fortæller han og
fortsætter:
– Min umiddelbare oplevelse er, at vi cyklister
følger cykelsporet i højere
grad, end jeg havde forestillet, men jeg har henvendt
mig til forvaltningen og
bedt dem følge situationen
nøje. Det vil forvaltningen
gøre.
Han giver sit bud på, hvordan man kan ‘opdrage’ på
cyklisterne, hvis problemet
bliver større:
– Cykler og løbehjul bevæger sig desværre ofte
som vand og tager den korteste mulige vej. Jeg synes
ikke, at fodgængerne er
beskyttede nok ved overgangen, og jeg tror, at problemet bliver større, når
cykel- og fodgængertallet
stiger på broen, hvad det
forhåbentlig gør. En løsning
vil være at lave et lavt, flyt-

Purely Professionel

00
På apoteket kan du få rådgivning på
00
en lang række områder, bl.a. rygestop,
SPAR
OP TIL
brug
afPOmedicin,
TEKET forebyggelse og meget
00
PÅ A
120
mere. Ved du fx, at hvis du for nyligt har
fået konstateret en kronisk sygdom og
bliver behandlet med medicin, kan du få
en gratis samtale om medicinen på dit
SPAR
OP TIL
apotek?

TILBU

Ombygning på Artillerivej
Tekst: Andreas Kirkeskov

· www.slowmotion.dk

Vor viden – din sundhed

Vent og se
Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser til Bryggebladet,
at man er opmærksom på
problemet. Dog holder man
igen med at lave nye tiltag:
– Vi er blevet opmærksom på, at der til tider forekommer konflikter mellem
cyklister og fodgængere,
hvor cyklisterne skærer et
hjørne af og kører ind over
promenaden. Vi følger sagen tæt og vil efter en vis tilvænningsperiode vurdere,
om der kan laves tiltag, der
minimerer dette, fortæller
enhedschef Søren Kastoft.
Klaus Mygind, der er
medlem af Borgerrepræsentationen for SF og bosat
på Bryggen, er blandt dem,
der har undret sig over broens landing.
– Jeg kører over broen
hver dag og er meget glad
for broen, men jeg har som
mange andre undret mig
over, hvordan broen lander
på Bryggesiden, og været
meget i tvivl, om cyklisterne vil følge anvisningen

3

FEST ?

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

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

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.

seistrup
Egilsgade 10 • Islands Brygge
Onsdag-fredag 15 – 17.30 Lørdag 11 - 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com
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215 træer for
442 ton CO2
215 nye træer på volden
ved motocrossbanen skal
kompensere for CO2udledningen fra Københavns
Kommunes i alt 2492
flyrejser i 2017. Men ifølge
forvaltningens egne
beregninger kompenserer
træerne kun for en brøkdel
af CO2-udledningen
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Peter Conrad
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

Kommunen køber aflad for
sine klimasynder ved at rejse en miniskov på voldene
omkring motocrossbanen
ved slusen. Konkret foreslås det, at man ved at plante
215 nye træer på den store
støjvold bag motocrossbanen, der skåner beboerne i
Sluseholmen for motorstøj.
De 215 nye unge træer skal
udligne CO2-regnskabet for
kommunens flyrejser i 2017.

Men træerne kompenserer
kun for 0,14 procent af CO2udledningen fra flyrejserne.
Forslaget bliver drøftet i
Teknik- og Miljøudvalget
mandag aften efter redaktionens slutning.

Kvotekøb
Antallet af træer, der kan
plantes, er udregnet ud fra
prisen på de CO2-kvoter,
der svarer til CO2-udledningen fra kommunens flyrejser i 2017, divideret med
prisen på et nyt træ. Et byskovtræ inklusiv indkøb, le-

vering og plantning koster i
gennemsnit 255 kroner, og
en CO2-kvote i EU koster
125 kroner per ton CO2.
I 2017 blev der på tværs
af alle forvaltningerne fløjet i alt 2492 gange med en
samlet CO2-udledning på
442 ton, hvilket løber op
i for cirka 55.000 kroner
CO2-kvoter. Og for 55.000
kroner kan man altså få 215
byskovtræer.

0,14 procent i mål
I et bilag til indstillingen,
som politikerne i Teknik- og

Miljøudvalget drøfter forslaget på baggrund af, fremgår det imidlertid, at de 215
træer ikke er i nærheden af
at kompensere for CO2-udslippet fra de knapt to og et
halvt tusinde flyrejser.
“Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningens beregninger
kan der plantes cirka 215
byskovtræer for 55.000 kroner. 215 byskovtræer kan
optage cirka 621 kilo CO2
årligt. Til sammenligning
var CO2-udledningen fra
kommunens flyrejser i 2017
442 ton. Det vil sige, at træplantningen sikrer en CO2-

kompensation svarende til
cirka 0,14 procent af CO2udledningen fra kommunens flyrejser”, lyder det i
bilaget.

Konservativ idé
Idéen om træplantning er
groet i Det Konservative
Folkepartis have og stammer fra et møde i Økonomiudvalget sidste år, hvor politikerne drøftede forskellige
muligheder for at kompensere for CO2-udslippet fra
flyrejser. Forslaget gik på,
at kommune hvert år skulle

betale et beløb, der svarer
til antallet og længden af
kommunens flyrejser, til
en organisation, der støtter
projekter om eksempelvis
vindmøller eller solceller,
der reducerer CO2-udledningen lige så meget som
den mængde CO2, som
forvaltningens flyrejse har
udledt.
Men Det Konservative
Folkeparti fremsatte dengang et ændringsforslag
om, at det, inden den endelige plan for CO2-kompensation skulle vedtages
i Borgerrepræsentationen,

En planlagt CO2-skov,
der skal kompensere
for kommunens
flyrejser, absorberer
kun en brøkdel af den
reelle CO2-udledning.

Klimaforvirring
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skulle undersøges, om man
enten kan plante træer for
et beløb svarende til den
beregnede udgift, eller om
Københavns Kommune kan
plante træer i et omfang,
der kan modsvare den udledte mængde CO2 i enten
København eller resten af
Danmark.
De Konservatives forslag
blev vedtaget, og da sagen
skulle drøftes i Borgerrepræsentationen i februar i
år, havde Økonomiforvaltningen lavet beregninger,
der viste, at man ved at
plante bare 215 træer kunne matche prisen på 55.000
kroner, som de opbrugte
CO2-kvoter ville koste. Af
samme notat fremgik det
dog også, at man, hvis man
ville plante træer nok til
rent faktisk at absorbere
den udledte mængde CO2,
skulle anlægge en skov på
40 hektar med mere end
153.000 træer til en pris på
over 40 millioner kroner.
På den baggrund foreslog Det Konservative Folkeparti, at man i stedet for
at betale den årlige CO2kompensation til førnævnte
organisation, brugte pengene på træer i Københavns
Kommune. Dét forslag fik
opbakning fra Alternativet, Enhedslisten, Venstre
og Dansk Folkeparti. Kun
Radikale Venstre undlod at
stemme.

Å misforstod
ændringsforslag
For Fanny Broholm, der
sidder i Borgerrepræsenta-

tionen og i Teknik- og Miljøudvalget for Alternativet,
står dette møde som en sort
dag, fordi hun og partiet,
på grund af tumult og misforståelser fik stemt for ændringsforslaget, som hun i
dag kalder en ‘fadæse’.
– De Konservatives ændringsforslag blev først
fremsat på selve mødet, så
vi havde ikke mulighed for
at forberede os. Jeg misforstod desværre forslaget
og fik det indtryk, at det
handlede om at CO2-kompensere bagudrettet, fortæller hun, med henvisning
til at hensigten om at kompensere for kommunens
CO2-udledning
stammer
helt tilbage fra 2010, men
altså endnu ikke er iværksat
endnu. Det efterlader, ifølge
Fanny Broholm, Københavns Kommune med en
stor klimagæld for næsten
ti års flyrejser.
– Jeg troede, at De Konservatives ændringsforslag
gjaldt bagudrettet, så de
mange penge, som vi skylder for adskillige års CO2udledning, skulle bruges på
træer. Det viste sig så først
bagefter, at det var fremadrettet. Det har holdt mig vågen mange nætter.
Derfor vil hun nu arbejde
på at få standset beslutningen, i første omgang i Teknik- og Miljøudvalget og
siden hen i Borgerrepræsentationen.
– Den afstemning var en
kæmpe fejl, så jeg vil gøre alt
for, at den bliver gjort om.
Også hos Dansk Folkeparti, der ligesom Alterna-

tivet stemte for forslaget,
ryster man på hovedet af
udsigten til en CO2-kompensation på 0,14 procent.
– Det med at plante 215
træer i en allerede planlagt
skov for at reducere 0,14
procent af den CO2-udledning, kommunens flyrejser
udleder, er jo bare symbolpolitik. Det er bare farvelade at smøre ud over for at få
det til at se miljørigtigt ud.
Det synes jeg faktisk er at
gøre lidt grin med miljøproblemerne, siger Finn Rudaizky, der sidder i Teknik- og
Miljøudvalget for Dansk
Folkeparti, og fortsætter:
– I DF vil vi have mange
flere træer i København.
Vi synes, at vi skal være
en meget grønnere by med
flotte allétræer, grønne oaser i byen og i det hele taget sørge for, at vi planter
træer på vores utrolig mange ledige områder. Men
vi skal lade være med at
lade som om, vi gør noget
ved CO2-udledningen fra
flytrafikken, når forslaget
kun kompenserer for 0,14
procent.
Hvorfor støttede I så ændringsforslaget, hvis du mener, at det er symbolpolitik?
– Fordi når man dækker
0,14 procent, så bliver det
jo symbolsk mikroskopisk
kompensation. Det har jo
ikke reelt noget at gøre
med, at man kompenserer
for CO2-udledningen fra fly.

Et skyggefuldt sted
Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Ol-

Det store
julefrokostbord
Book nu og spar
op til 25%

BRYGGEBLADET

Dyr klimaskov:
n 215 nyplantede byskovtræer kompenserer
for 0,14 procent af
CO2-udledningen fra
Københavns Kommunes
flyrejser i 2017.
n Der ville altså skulle plantes 153.574 for at kompensere for 100 procent
af CO2-udledningen.
n Gennemsnitsprisen på et
nyt byskovtræ er 255 kroner. Det ville altså koste
kommunen 39.161.370
kroner at plante træer
nok til at kompensere
for CO2-udledningen fra
flyrejser i 2017.

n Ifølge Økonomiforvaltningens egen vurdering
ville anlæg af en byskov
i København med cirka
153.000 nye træer kræve
et areal på 40 hektar. Til
sammenligning er Fælledparken 60 hektar, den
nye naturpark i Nordhavn 28 hektar og den
kommende byskov ved
Selinevej 8 hektar.
n Udover de knap 40 millioner, skoven ville koste i
anlæg, skønner forvaltningen også, at det ville
koste i omegnen af en
million om året i pleje
i skovens forventede
levetid på 70 år.

n Til gengæld ville den 40
hektar store skov binde
alt det udledte CO2 de
næste 70 år, forudsat at
antallet af flyrejser og
mængden af udledt CO2
er konstant.
n Hvis man derimod
plantede træerne i øvrige
dele af Danmark, ville anlægsprisen falde til seks
millioner kroner og de
årlige drifts- og plejeudgifter til en halv million.

sen fra Enhedslisten, der gefuldt sted i byen. I forhold udleder. Vi konservative
ligeledes stemte for for- til flyrejser er det vigtigste havde gerne set, at der blev
slaget, erkender at de 215 også, at vi nedbringer kom- plantet endnu flere træer i
træer ikke slår til i forhold munens flyrejser og bliver København som kompentil CO2-regnskabet, men bedre til at benytte alter- sation for den udledte CO2.
glæder sig alligevel til den nativer som tog og skib, Vi håber på opbakning til at
når det er et reelt alterna- øge indsatsen.
nye byskov:
– København har en visi- tiv, skriver hun i en mail til
on om at plante 100.000 nye Bryggebladet.
Fremtidstræer
Den konservative gruptræer. De skal hjælpe med
at nedbringe udledningen peformand Jakob Næsager, Hvis forslaget vedtages,
af CO2, og lige så vigtigt der stillede forslaget om at vil
Økonomiforvaltninskal de hjælpe med at skabe plante træer i stedet for at gen hvert år fremadrettet
flere kølige steder i byen og betale for CO2-reducerende udregne et samlet CO2optage regnvand, hvilket tiltag, er glad for, at hans idé kompensationsbidrag for
der vil blive øget efterspørg- nød opbakning fra de andre kommunens flyrejser og
sel på i forbindelse med kli- politikere:
overføre beløbet til Tek– Vi konservative er nik- og Miljøforvaltningen,
maforandringerne.
Med
beslutningen om at plante glade for, at Borgerrepræ- der så planter træer for
en byskov ved Slusen får vi sentationen har bakket pengene. Volden ved motoikke kompenseret tilstræk- op om, at der skal plantes crossbanen er cirka 3.000
keligt for de flyrejser, der træer i København for den kvadratmeter stor, så der
er foretaget i kommunen, CO2 som københavnske er plads til i alt 1.350 nye
og embedsmænd
menI vi
får skabt
et nyt
skyg- vi politikere
REMA
1000
arbejder
ud fra konceptet
discount træer.
BESTIL
med holdning. Det betyder, at vi har en holdning til de
varer vi sælger og til vores omgivelser
VARER FRA

BESTIL PÅ
8-22
COMPUTEREN

• Vi tilbyder hver dag rigtig mange økologiske produkter
som en del af vores sortiment

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

• Vi er medejer af Gram Slot - Danmarks største
økologiske landbrug. Se mere på gramslot.dk

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

Viggo Kampmanns Plads 5
København
S
Viggo Kampmanns
Plads 5 • København
S
Tlf. +45 5365
Tlf.4010
+45• Mail:
5365info@noeah.dk
4010
Følg os på Facebook
og Instagram
Mail:
info@nöah.dk

10 ÅR MOD MADSPILD
• Vi var den første dagligvarekæde i Danmark, der gik ind i
kampen mod madspild
• Vi har afskaffet mængderabatter. Altid samme lave pris
uanset om du køber en eller flere stk.
• Udvalgt frugt og grønt sælges efter vægt. Det begrænser
spildet hos producenterne, og du skal ikke købe mere,
end du har brug for

mobilen
og betal
Histpåhvor
Rundholtsvej
MobilePay
slårmed
en bugt,
ligger
REMA
1000Vigo
i første
• En lokal
indkøber
henter
dinerivende
varer og
række
til den
afleverer dem hos dig
udvikling
i området.
Men
ogsåminimumskøb
indenfor i
• Ingen
- lav leveringspris
butikken
sker der nye
forandringer. Vi har
000.dk
p.rema1
som
købmandsfamilie
en
sho
ambition om at
skabe en loyal og
hjemlig dagligvarebutik
i området. Det er vigtigt
for os som selvstændigt
købmandspar at skabe
en butik, som folk føler
er ”deres REMA”.

Mange hilsner
Pia & Jakob

PRØV
I DAG

• Brød i mindre størrelser så du ikke behøver at købe mere,
end du kan spise
EJ

hvor der bliver sørget for det hele?
Nyd et koldt glas
roséårets
Laurette,
og bliv tagetJulefrokost
med på en rejse
til Frankrig.
Bestil
All Inclusive
hos
os inden
Åbningstider
Eller
et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de
den 25. oktober 2019 og spar op til 25%
spanske
toner.
Mandag
10.00 - 21.00
Hvis
du
er
til
et
koldt
glas
hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag - torsdag 09.00
- 21.00

OG BETAL MED
DANKORT
på
Bryggen
• Eller bestil via app’en
Købmandsfamilien

SYD FØRSTE
HAV
LEVERING
ER
NEN
GRATIS

OL
TS
V

Tapas på Café Nöa’h

Åbningstider
Åbningstider
Fredag - lørdag
09.00 - 22.00
Mandag til
– Torsdag
kl.10.00
11.00–
21.00,
Mandag
torsdag
– 21.00
Søndag
09.00
- 20.00
Fredag
kl.
11.00
–
23.00
Fredag & lørdag
10.00 – 23.00
Lørdag
kl.10.00
10.00– –21.00
23.00
Søndag
Søndag
kl. 10.00 – 21.00

REMA 1000
Åbent
alle
HJEMMEFRA
ugens dage

MEGET MERE ØKOLOGI

Ligger unikt placeret på Havnevigen, lige ved vandkanten og
den nye strand!
Nyd din morgenmad/weekendPrøv voresfrokost
bræt med
lækker
og veltilberedt tapas fuld af delikate små
brunch,
eller
aftensmad
oplevelser. Sammensæt dette smukke bræt med en af vore vine og lad
- lavet fra bunden
af friske
os sende dig ud på en rejse Sydpå…
råvarer - i de skønne omgivelser
Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har
eller udendørs!
viindenvin i verdensklasse.
Nøje udvalgt
vores dygtige
sommelier.
Skal virksomheden
elleraffamilien
have en
hyggelig julefrokost,
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• Pålægsemballage med 2 rum, som åbnes hver for sig
- mere frisk pålæg med mindre spild

DH
•NNedsat pris på varer der nærmer sig udløbsdato og intet
RU fejler. Vi kasserer mindre, og du sparer mere
RUNDHOLTSVEJ 6
BRYGGEN
• Vi samarbejder
med Projekt Hjemløs om donation

ISLA

NDS

af overskudsmad

• Vi samarbejder med Stop Spild Af Mad,
Danmarks største organisation mod madspild

MEGETMINDREMADSPILD.DK

ARTILLERIV
EJ
Find opskrifter, deltag i madspildstesten og
få tips til at undgå madspild.

AR

TIL

BRY

GGE

LE

HVAD KOSTER
LEVERINGEN?
1 pose ............ 19.2 poser .......... 29.3 poser .......... 39.-

RIV

EJ

For levering af mere end 3 poser,
koster hver pose leveret 5.- ekstra.
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80 års fødselsdag fejres med FIFA

Uni er utæt

De bemandede legepladser fyldte 80
år i sidste uge. Det blev blandt andet
fejret på legepladsen i Gunløgsgade,
hvor den stod på godter og en god
omgang FIFA 19 på PlayStation

Når det regner på juristerne,
drypper det på humanisterne. Det
nyopførte KUA2 har været plaget af
indendørsnedbør siden bygningens
åbning i 2017. Det fører nu til en sag
mod entreprenøren

fald været det i 30 år. Og
for at fejre den runde fødselsdag var der både bord-

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

tennisturnering og FIFAturnering på programmet.
FIFA-turneringen blev dog
mere til computerhygge,
hvor børnene kunne spille
PlayStation eller computer,
samtidig med at der var
godter til dem.
– Det kan være svært at
afholde en rigtig turnering,
fordi pludselig er der en af
børnene, der skal hjem,
som ellers skulle have spillet med én. Så vi har mere
fokus på det sociale og på,

Helt tilbage i 1939 fik legepladserne i Hans Tavsens
Park, Østre Anlæg og Enghaveparken som de tre første legepladser i København
bemanding. Bemandingen
bestod af tre såkaldte legepladslærerinder, der stod
for boldspil, sanglege og
legetøj. I dag 80 år senere
er der hele 26 bemandede
legepladser i Københavns
Kommune, og en af dem ligger i Gunløgsgade i hjertet
af Bryggen.

Computerhygge
Præcis hvor lang tid, der
har været bemanding på
legepladsen i Gunløgsgade,
er uvist, men den har i hvert

Philip Alexander Fahrenholtz og Milas Tindø Andersen havde
god styr på bolden, da digitale udgaver af Liverpool og FCK
tørnede sammen på skærmen til de bemandede legepladsers
80 års fødselsdag.

at de hygger sig med spillene, siger Arne Svendsen fra
den bemandede legeplads
og fortsætter:
– Derfor har jeg også
købt flødeboller, slik, kondivand og nogle mandariner,
fordi det også skal være lidt
sundt, så de har lidt godt at
hygge med.

Gratis for alle
De bemandede legepladser
har pædagogisk uddannet
personale og er gratis og
åbne for alle. Legepladserne bidrager både med leg
og med læring til de lokale
børn, for eksempel i form
af affaldssortering og genbrug.
– De bemandede legepladser er et fantastisk og
populært tilbud til byens
børnefamilier. Ikke mindst
i byens udsatte boligområder er de med til at gøre det
trygt for forældrene at sende børnene ned for at lege
og skabe fællesskaber med
andre børn, siger teknik- og
miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen.
I løbet af efteråret bliver
den 27. bemandede legeplads åbnet på Kulbaneværket i Valby.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Anne Lærke
Rasmussen

Æstetisk
tvivlsomme
malerspande
pryder gulvene
på KUA2, når
efterårsvejret
trænger ned
gennem loftet.

redaktion@bryggebladet.dk

Når efterårsvejret tager til,
og regnvejrsdagene bliver
flere, så prydes gulvene
i blandt andet aulaen på
KUA2 af malerspande, der
opsamler regnvand fra flere
utætheder i universitetsbygningens loft. Det skriver
Universitetsavisen.

Entreprenørens skyld

FAMILIEFEST
VED VANDET
Vidste du, at du kan holde fødselsdag, bryllup,
konfirmation og barnedåb med direkte udsigt til
vandet i vores hotelrestaurant The Harbour?
De rummelige selskabslokaler inviterer masser
af dagslys indenfor – og skaber de rette rammer for den
næste mærkedag i din familie. Vi glæder os til at se jer!
Læs mere på www.theharbour.dk

Københavns
Universitet
overtog bygningerne i
2017, men selvom alting er
spritnyt, har der angiveligt
været adskillige problemer
med regndryp i universitetsbygningerne.
Fakultetsdirektør på Det
Humanistiske Fakultet Kristian Boye Petersen oplyser
til Universitetsavisen at:
– Taget har haft utætheder forskellige steder, siden vi overtog bygningen,
og der har kørt en udbedringssag mod entreprenøren. Derfor ‘fikses’ det ikke
bare.
Bryggebladet har kontaktet Kristian Boye Petersen
for at få overblik over problemets omfang og flere detaljer om sagen mod entreprenøren, men han henviser

til den lokale driftschef i
bygningsafdelingen, Søren
Høffner, som desværre ikke
har besvaret Bryggebladets
henvendelser.
Han har dog tidligere oplyst til Universitetsavisen
at:
– Problemet er utætheder
i enkelte tagvinduer, når
vejret står i en særlig vinkel.

Autovinduer
De aktuelle nedbørsproblemer går ud over humanisterne, der huserer i KUA2,
men også de jurastuderende i KUA3 har måttet medbringe paraplyer til undervisning. Også dengang var
det, ifølge Søren Høffner,
entreprenørens skyld, da
man havde programmeret
et automatisk tagvindue,
så det åbnede, når det regnede, og lukkede igen, når
solen skinnede. Den fejl er
dog for længst udbedret.

FACEBLADET
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.
find os på:

Nyheder

26. september 2019
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Forskere advarer: Træbyggeri på Amager
Fælled kan blive brandfælde
Fire eksperter fra DTU Byg advarer i
en artikel i fagbladet Ingeniøren om,
at de planlagte 2000 boliger opført
i træ på Amager Fælled medfører en
uacceptabel stor risiko for en stor
bybrand
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det var med stor stolthed i
stemmen, at overborgmester Frank Jensen (S) i kor
med udviklingsselskabet
By & Havn bekendtgjorde,
at en stor del af den kommende nye bydel på Amager Fælled, Vejlandskvarteret, vil blive opført i træ.
Men nu blander fire eksperter fra DTU Byg malurt i

bæret med en advarsel om,
at så mange træhuse tæt på
hinanden udgør en alvorlig
brandfare. Det skriver fagbladet Ingeniøren.

Et stort bål
De fire forskere, professor
Kristian Hertz og lektorerne Lars Schiøtt Sørensen,
Luisa Giuliani og Frank
Markert, skriver i en kronik
på Ing.dk at:
“Brandvæsenet
formår

som regel at slukke brand i
en enkelt bygning, men hvis
et større antal bygninger
med tilstrækkeligt brandbart materiale er antændt
på én gang, kan opgaven
blive uoverkommelig. Det
skyldes ikke bare, at der
er tale om flere bygninger,
men også at brandene fra
de enkelte bygninger kan
slå sammen til et stort bål."
Derfor foreslår de, at man
sætter en øvre grænse for,
hvor meget brandbart materiale man vil tillade i en
bydel, så man, hvis man eksempelvis bygger i fire etager, kun tillader, at ét ud af
15 huse er i træ.
Hos
PensionDanmark,
der sammen med By &
Havn står bag træhusprojektet, erkender man, at
man sejler i ukendt farvand,
men forsikrer samtidig, at
man ikke går på kompromis
med sikkerheden.
– Vi ved godt, at vi måske
er på lidt ny jord, og vores
arkitektkonkurrence har
også været forbi Hovedstadens Beredskab til en udta-

Forskere fra DTU Byg
advarer om, at det
planlagte boligbyggeri
af træ på Amager
Fælled kan udgøre en
stor brandrisiko.

lelse, og de har også hejst
flaget på flere punkter, så
vi ved godt, at der er en hel
øvelse, vi skal i gang med
nu for at sikre, at brandforholdene er i orden. Omvendt mener vi heller ikke,
at det er umuligt,siger projektudviklingsdirektør Kim
Bøgvad Larsen til Ingeniøren og tilføjer, at de samarbejder med en leverandør,
der arbejder på at få brandgodkendt træbyggeri i helt
op til seks etager.

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

UDGIVELSESPLAN 2019
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

Spred træhusene
PensionDanmark har også
været i dialog den rådgivende ingeniørvirksomhed
Tyrens Danmark, der heller
ikke ser noget principielt
problem ved at bygge træhuse i op til seks etager, så
længe man tager en række
forholdsregler i forhold til
brandsikkerhed. Derudover
peger de på, at man ved at
fordele
træbygningerne
ud over alle byggefeltets
18 hektar kan gardere sig
imod forskernes skrækscenarie, hvor mange tætte
træhuse ender som et stort
bål. Det vurderer brandrådgiver Sune Nygaard over for
Ingeniøren.
Artiklen og kronikken
kan læses i fuld længde af
abonnenter på ing.dk

NR.

UDGIVELSESDAGE

DEADLINES

UGE*

UDGIVELSESDATO

MATERIALEFRIST**

ORDREFRIST***

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

* 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 annoncer, debatindlæg og
øvrigt materiale er torsdag inden
udgivelsesdatoen.

11. DECEMBER

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

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

Al magt til de unge
De unge i Amager Vest får
snart mere magt. Amager
Vest Lokaludvalg har nemlig
bevilget 47.500 kroner til
Ungemagt Amager, der er
et forum, hvor unge kan få
en stemme i lokalmiljøet

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

I løbet af efteråret kan lokale unge få mere indflydelse i deres lokalområde,
når forummet Ungemagt
Amager langsomt rulles
i gang. Projektet har for
nyligt fået bevilget 47.500
kroner af Amager Vest
Lokaludvalg.
Manden
bag Ungemagt Amager er
Mads Mikkel Dragholt,
der går i 10. klasse. Han
har været politisk interesseret, siden han gik i 3.
klasse, og så synes han, at
der mangler noget ordentligt ungedemokrati.
– Jeg har prøvet at være
med i ungerådet, men jeg
synes, det var meget styret
af kommunen, så det var
svært at få rigtig indflydelse i det lokale. Derfor
vil jeg gerne starte noget,
hvor det er helt lokalt, at

de unge får indflydelse,
siger Mads Mikkel Dragholt.

Reel politisk indflydelse
Det er planen med Ungemagt Amager, at det skal
være en samling af repræsentanter fra kollegier,
folkeskoler og ungdomsuddannelser i Amager Vest,
der skal mødes i fire selvstændige udvalg med hvert
deres fokus. Folkeskoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Miljø- og Klimaudvalget samt Kultur-,
Demokrati- og Fritidsudvalget. I udvalgene skal de diskutere emner, der påvirker
deres bydel og hverdag.
– Unge i Amager Vest vil
forhåbentligt i fremtiden få
mere at skulle have sagt,
når det gælder Amager
Vest. Mit håb er, at Ungemagt Amager udvikler

bydelen til at blive mere
rummelig, inkluderende og
spændende at være ung i, siger Mads Mikkel Dragholt.
Udover de lokale foreninger skal Ungemagt Amager
også have et tæt samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg.

Noget for andre
Næste skridt for projektet
er at få fat i repræsentanterne fra de forskellige folkeskoler, kollegier og ungdomsuddannelser, hvilket
ifølge Mads Mikkel Dragholt godt kan komme til at
tage noget tid. Men hvor
går han egentlig selv i skole
henne?
– På Frederiksberg, men
jeg bor på Amager. Godt
nok i den del man kalder
Amager Øst.
Hvorfor har du valgt at
lave Ungemagt i Amager
Vest, når det ikke rigtig kommer dig selv til gode?
– For det første ser jeg
ikke den store forskel på
øst og vest på Amager, for
det andet så kendte jeg bare
tilfældigvis én i Amager
Vest Lokaludvalg, som jeg
kunne kontakte, og for det
tredje så synes jeg ikke, at
man altid behøver at gøre
noget, som der kommer en
selv til gode. Man må godt
gøre noget for andre også.
Der er et kursus for nye
medlemmer af Ungemagt
Amager den 26. og 27. oktober.

Islands brygge
Få Pladser tilbage
Du kan stadig nå
at være med
Københavns nye balletskole

Tilmeld dig på

CPHBALLET.dk
Info@cphballet.dk.dk

+45 7155 6000
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Hotelnaboer
frygter trafikkaos
Flere beboere i Weidekampsgade
er bekymrede for, at den
kommende udbygning af
Radisson Blu vil skabe endnu
mere biltrafik i gaden

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

Klokken 17:00 strækker en
helt stillestående konvoj af
personbiler sig hele vejen
gennem Weidekampsgade
fra Ørestads Boulevard til
Klaksvigsgade. Flere biler
endnu holder tålmodigt på
ramperne op fra de underjordiske parkeringskældre
under Deloitte og HK og
venter på et hul i stømmen af biler, der alle bare
gerne vil hjem. Sådan ser
Weidekampsgade ud stort
set hver dag omkring fyraftenstid. Og det kan blive
værre endnu.
Det frygter mange af
beboerne i gaden, der forudser, at den planlagte tilbygning til Radisson Bluhotellet, der netop nu er i
offentlig høring, vil medføre endnu mere trafik på vejen. Det fremgår af en stor

andel af de høringssvar, der
allerede er afgivet og ligger
tilgængelige på blivhoert.
kk.dk, samt adskillige henvendelser, som Bryggebladet har fået fra beboere i
området.

Tung trafik
Én af dem er Troels Lergaard, der bor skråt over for
hotellet. Fra sin altan på
femte sal kan han hver dag
skue ned på myldretidstrafikken, der snegler sig afsted, men også ned på det
hjørne af Radissons areal
ud mod Weidekampsgade,
hvor indkørslen til hotellets
parkeringskælder er, samt
hvor vareindlevering fremover kommer til at ske.
– Vi kan allerede nu se,
hvordan Deloitte dagligt
har besøg af servicevogne,
lastbiler og til tider endda
kraner. Nu kan vi så se frem
til endnu mere tung trafik

i gaden, når al vareindlevering til hotellet, der til den
tid har dobbelt kapacitet,
kommer til at køre igennem
Weidekampsgade,
siger
han og tilføjer:
– Jeg har svært ved at se,
hvordan det hænger sammen med hotellets hensigter om at tage hensyn til
miljøet og lokalområdet.
Den vurdering deles af
Mie Andersen, der i sit høringssvar til lokalplanstillægget skriver:
“Ifølge tegningerne skal
hele hotellets, børneinstitutionen og den ny kontorbygnings varelevering og
tung trafik, håndværkere,
renovationshåndtering og
parkering af personbiler i
parkeringskælder fremover
finde sted til og fra Weidekampsgade. Jeg kender
ikke antallet af personbiler
og tung trafik, lastbiler og
renovationsvogne, der på
nuværende tidspunkt fre-

kventerer hotellet, og som
med nybyggeriet formentlig
vil blive fordoblet, men et
lille antal er det i hvert fald
ikke til så stort et hotel med
dets mange funktioner. Til
sammenligning kan nævnes, at blot vareleveringen
til det tilstødende kontorbyggeri Deloitte, ind imellem giver kaotiske scener i
gaden, når flere store lastbiler vil levere samtidig.”
Hun plæderer derfor i sit
høringssvar for, at den nuværende ind- og udkørsel
fra Ørestads Boulevard bibeholdes.

Tomgang
Et øget trafikpres på gaden
står øverst på listen over
naboernes indsigelser til
lokalplanstillægget.
Med
få undtagelser nævner alle
indsendte
høringssvar
Weidekampsgades
trafikale udfordringer som den

primære bekymring. En bekymring der deles af Amager Vest Lokaludvalg, der i
deres udtalelse skriver:
“Lokaludvalget mener, at
det er problematisk, at indgangen til parkeringskælder og indkørsel til hotellet
ligger på Weidekampsgade.
Biler og lastbiler vil være en
kilde til støj og luftforurening for børnehavebørn og
boliger. Lokaludvalget har
været i dialog med repræsentanter fra en andelsboligforening i Weidekampsgade, som i dag er meget
belastet af den eksisterende
trafik, blandt andet med
lastbilernes bakkelyde og
tomgangsparkering
fra
klokken 4 om morgenen.
Ydermere oplever borgerne, at lastbilerne i dag parkerer på cykelstien, fordi
der ikke er plads nok på
vejen. Dette er bekymrende
– også set i lyset af forventningen om øget cykeltrafik

Beboerne i
Weidekampsgade
frygter, at gaden
sander til i biler, hvis
Radisson Blu får lov
til at gennemføre
deres planlagte
udvidelse.

på stedet i forbindelse med
åbningen af Lille Langebro
og i fremtiden i forbindelse
med den grønne cykelrute i
området.”
Lokalplanstillægget
for Ny Tøjhus, der skal
muliggøre udbygningen af
Radisson Blu-hotellet, har
været i høring siden 17. juli.
Sidste frist for at indsende
høringssvar er i dag, onsdag
den 25. september. Det
kan gøres på Københavns
Kommunes høringsportal
blivhoert.kk.dk

INVITATION

TIL HAVNESEMINAR
Diskutér og få indflydelse på udviklingen af Københavns Havn,
når By & Havn inviterer alle med interesse for havnen til havneseminar
lørdag den 5. oktober 2019 kl. 09.30-15.00 på Skolen i Sydhavnen,
Støberigade 1, 2450 København.

TEMA: HVORDAN SKABER VI DEN GODE HAVNEKULTUR?
Hvordan skaber vi sammen en god kultur i havnen, hvor sikkerheden er høj, og hensynet til hinanden er
en naturlig del af livet i havnen, så der bliver plads til alle typer af brugere? Det er spørgsmålet, som dette
havneseminar vil cirkle om, og som man kan komme med forslag til. Dagen vil først byde på oplæg om
sommersæsonen der gik, sikkerheden i havnen samt planlægningen af og strategien for havnens udvikling.
Herefter er der workshop om sikkerheden i havnen og den gode havnekultur, der skal bidrage med gode
ideer til den fremtidige udvikling af havnen. Dagen afsluttes med mad fra havnen akkompagneret af
sømandsviser.

PROGRAM:

LØRDAG
D. 5/10 2019
KL. 09.30 - 15.00

09.30 - 10.00
10.00 - 10.10
10.10 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.15

facebook.com/nordhavnen

11.15 - 11.30
11.30 - 13.15
13.15
TILMELDING
Send en mail til

Indskrivning og kaffe
Velkommen ved By & Havn
Status på havnestrategien ved By & Havn
Politiets sæson i havnen
Trafikanalyse for sommeren 2019 ved VIA Trafik
GoBoat og sikkerheden
Pause
Workshop ved arki_lab
Tid til netværk og sørøverhistorier
Emilia Fiona Weir (Kålkællingerne) og Havhøst
serverer havnemad og drikke, og der spilles op
med sømandsmusik

havneseminar@byoghavn.dk
med emnet: havneseminar.
Angiv i mailen dit navn og din primære brug af
havnen. Er du f.eks. roer, SUP’er eller svømmer?
Nyder du havnen fra din båd eller tager du
havnebussen til arbejde? Det vil vi gerne vide,
så vi kan skabe den bedst mulige workshop.

Tilmeldingsfrist den 2. oktober 2019
Da der er et begrænset antal pladser, sker
tilmelding efter først-til-mølle princippet.
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

WWW.BYOGHAVN.DK
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Greenify tredobler
kvadratmeterne
Lørdag den 28. september slår
Greenify dørene op til en ny butik 30
meter længere ned ad Sturlasgade, i
lokaler der er tre gange så store
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Sturlasgade bliver snart tre
gange så grøn, når butikken
Greenify rykker i nye og tre
gange så store lokaler. Det
sker lørdag den 28. september, hvor der er åbningsfest
fra klokken 10.
– Vi er så glade for den
fantastiske modtagelse, vores butik har fået, siden vi
åbnede i august sidste år. Da
muligheden om større lokaler 30 meter nede ad gaden
bød sig, besluttede vi hurtigt at slå til. De større lokaler giver os i højere grad
mulighed for at inspirere til
den grønne del af indretningen. Samtidig giver det os

mulighed for at invitere til
spændende workshops og
events, som længe har været et stort ønske, skriver
Michala Kjær-Holm, der er
Greenifys stifter og CEO, i
en pressemeddelelse.
Udover den fysiske butik
har Greenify også en webshop, hvorfra man kan få leveret planter i hele Storkøbenhavn.
Sidste år slog stifter og
CEO i Greenify Michala
Kjær-Holm dørene
op til virksomhedens
første fysiske butik i
Sturlasgade. Lørdag den
28. september åbner de i
nye og tre gange så store
lokaler 30 meter længere
nede ad gaden.

Ny kommuneplan baner vejen for Vejlandskvarteret
Med Københavns nye kommuneplan, der sætter rammerne for byens udvikling de næste tolv år, ændrer en række
områder på og omkring Bryggen anvendelser, blandt andet for at muliggøre byggeriet af Vejlandskvarteret. Planen
er i offentlig høring den næste måned
Forslag til Københavns Kommuneplan 2019

En række områder
på og omkring
Bryggen skifter
anvendelse i den nye
kommuneplan.

Islands Brygge
Am
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Vej

Sundby

3
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Vejlands Allé

2

Vejlands Allé

7

4

Bella Center

10

Åmarken

på at friholde området for
byudvikling’ og Lærkeslettens skift fra ‘institutioner
og fritidsområde’ til ‘boliger
med mulighed for en skole’
er de mest markante. Begge
ændringer er direkte konsekvenser af beslutningen om
at flytte det planlagte boligFemøren

England

Øresta

erivej
Artill

Røde Mellemvej

ds Boul

evard

9

Kastrup

byggeri fra Strandengen til
Lærkesletten.
I forlængelse heraf bliver også området nord for
Selinevej, der også indgik i
aftalen om Ørestad Fælled
Kvarter, ændret fra ‘ institutioner og fritidsområder’
til ‘blandet erhverv’, og
der muliggøres yderligere
bebyggelse på i alt 20.000
kvadratmeter i Ørestad syd
og nord. Når alle disse ændringer er på plads, er en
afgørende planteknisk forhindring for byggeplanerne
på Fælleden ryddet af vejen.

69H
Udover områderne på Ama-

ger Fælled ændrer også
græsarealet på Artillerivej
69 status for at muliggøre
den planlagte permanente
daginstitution og det kommende plejecenter. På modsatte side af Artillerivej ved
Kigkurren ændres anvendelsen for en del af området
fra institutioner og fritidsområder til boliger og serviceerhverv.
Københavns
Kommuneplan er i offentlig
høring frem til den 22.
oktober på den digitale
høringsportal blivhoert.
kk.dk, hvor planen også kan
læses i sin helhed.

Lufthavnen

Håndbold for børn på Bryggen

1
Øresundsmotorvej

Ørestad

8

Fra 1. oktober er der håndboldtræning for U6, U7 og U8
både drenge og piger på Skolen på Islands Brygge hver
tirsdag mellem klokken 17 og 18

Vestamager

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration:
RækkefølgeKK
for byudvikling
redaktion@bryggebladet.dk
1. del af planperioden

(tidligst udvikles fra 2019)

Københavns
Kommune2. del af planperioden
plan 2019,
der
sætter
retnin(tidligst udvikles fra 2025)
gen for byens udvikling de
Væsentlige tolv
rammeændringer
kommende
år, ændrer
Lærkeslettens anvendelse,
således at Vejlandskvarteret kan opføres. Samtidig
sløjfes Strandengen som
boligområde, så den kan friholdes for byudvikling.
Den nye kommuneplan

har været i støbeskeen i
lang
tid, men
en politiske
Væsentlige
rammeændringer
behandling
sig nu
1. Ørestad City og nærmer
Syd
Der muliggøres
yderligere
bebyggelse I
så
småt sin
afslutning.
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på i alt 20.000
disse
ugerm som
er følge
denaf seneste
Ørestad Fælled Kvarter.
version
til høring blandt alle
kommunens
borgere på den
2. Ørestad Fælled Kvarter
Anvendelsenhøringsportal
ændres fra bolig til institutiodigitale
blivner og fritidsområder med henblik på at
hoert.kk.dk.
friholde området for byudvikling, som følge
udstikaf Kommuneplanen
aftale om Ørestad Fælled Kvarter.
ker retningen for byens ud3. Ørestad –de
Vejlandskvarteret
vikling
kommende tolv
Anvendelsen ændres fra institutioner og
år
ved
blandt
andet at fastfritidsområde til boliger med mulighed
sætte,
for en skolehvilke
som følge‘anvendelser’
af aftale om Ørestad
Fælled Kvarter. områder i byen
forskellige
2

4. Selinevej Nord
Anvendelsen ændres fra institutioner og
fritidsområder til blandet erhverv, som
følge af aftalen om Ørestad Fælled Kvarter.

har. Det er altså kommuneplanen, der bestemmer,
om
der på 69H
et givent område
6. Artillerivej
Der muliggøres
daginstitutioner
og plejekan
laves boliger,
erhverv,
center.
offentlige
funktioner, naturområde
med mere.
7. Kongelundsvej 48A
Der muliggøres yderligere bebyggelse til
boliger, idet den maksimale bebyggelsesprocent hæves fra 60 til 110 %.

Bytte bytte købmand

Den
nye plan
8. Oliefabriksvej
100ændrer på et
Anvendelsen
ændres
institutioner
og
par
områder
påfraog
omkring
fritidsområderhvoraf
til bolig med
henblik på at
Bryggen,
Strandenmuliggøre villabebyggelse.
gens ændrede status fra
‘bolig’
til ‘institutioner
og
9. Englandsvej
51
Der muliggøres etagebebyggelse,
idet den
fritidsområder
med henblik
maksimale bebyggelsesprocent hæves fra
40 til 185 % i henhold til startredegørelse
tiltrådt af Økonomiudvalget den 8. januar
2019.

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Det bliver snart muligt for
drenge og piger at prøve
kræfter med håndbolden
på Bryggen. Fra 1. oktober
starter der nemlig håndboldtræning for de 6-, 7- og
8-årige i Skolen på Islands
Brygge hver tirsdag mellem 17 og 18. Bag initiativet
står klubben Amager SK
med Thomas Storm Pedersen som koordinator, der

tidligere har været fuldtidstræner i Norge og har trænererfaring fra den danske
håndboldliga for kvinder.
Han er glad for, at træningen kan ligge i forlængelse
af, at børnene har været på
fritidshjem, samtidig med
at det ligger på selve skolen.
– Det skal være nemt for
forældre at støtte op om deres børns fritidsliv. Det er
vanskeligt i en travl hverdag, hvis aktiviteten ligger langt væk fra bopælen.

Derudover er kammeratskabet vigtigt for børnene,
specielt i de unge år. Det
kan være svært at skabe
stærke relationer, hvis man
bor langt væk fra holdkammeraterne, skriver Thomas
Storm Pedersen i en mail.
Håndbolden skal drives af
forældre, som ønsker, at der
skal være et fritidstilbud
mere til børnene. Hvis der
er interesse for det, kan der
også komme hold for andre
aldersgrupper.
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Der er nogle gange
unge, der ryger
hash bag kirken,
så Bo undersøger
om der er nogle,
der ikke burde være
der.

De lokale betjente
har et tæt
samarbejde med
den bemandede
legeplads. Og
børnene kan nogle
gange få lov til at
spørge betjentene
om deres arbejde.

26. september 2019

Bryggens betjente
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På patrulje med
Bryggens betjente
I forsommeren var
havnefronten præget af støj og
knivstikkerier, og hvor mange
mennesker samles, intensiverer
politiet deres tilstedeværelse.
Med patruljering i bil og til fods
og to lokale betjente tilknyttet
bydelen er politiet tilstede for
at være i dialog med borgerne
og genskabe trygheden. Kom
med på patrulje med Bryggens
betjente!
Tekst: Søren Valsøe
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det er formiddag, og betjentene Pernille og Bo med
mørke sweatre og skudsikre veste har parkeret deres
patruljevogn foran kulturhuset. Efter patruljering til
fods ned langs en rolig havnefront fortsætter de videre
rundt i Bryggens gader.
Rundt om hjørnet ser de en
bil, der er bragt til standsning. I lyset af politiets blå
blink tager en betjent i civil
kontakt til føreren af den
sorte BMW med tonede ruder. En anden betjent venter
tilbage ved den mørkeblå
politibil. De fire betjente
hilser. Alt er under kontrol
med standsningen. Pernille
og Bo fortsætter videre.
Som en del af ordningen
’Din Betjent’ er Pernille og
Bo tilknyttet Islands Brygge som lokale betjente. Det
skal bringe borgere og politi tættere på hinanden og
styrke trygheden på Bryggen. På dinbetjent.dk er der
et telefonnummer tilknyttet
Islands Brygge, som bryggeboer kan ringe til med almene ting som biler, der kører for stærkt. Den gående
patrulje nærmer sig Hans
Tausens Kirke. Det lille
grønne areal bag kirken er
et sted, hvor man tidligere
er stødt på unge knægte,
som sidder og ryger hash,
lyder det fra ordensmagten.

Ro og ballade
Ingen unge mennesker ryger joints bag Guds hus i
dag. Turen fortsætter, og et
par forbipasserende hilser
på Bryggens betjente. De er
på fornavn med politiet.
– Bryggen har hen over
sommeren været et samlingspunkt, og folk har følt

Havneparken er det
sted på Bryggen,
som betjente har
deres største fokus
på. De gør, hvad
de kan for at skabe
tryghed gennem
synlighed og dialog.

sig utrygge efter de voldsomme knivstikkerier i
forsommeren. Så vores primære opgave er at skabe
tryghed, siger en af Bryggens lokale betjente, Pernille.
– Vores tilstedeværelse
skulle gerne gøre, at alle
dem der vil balladen, de falder til ro, og de andre føler
sig trygge ved, at politiet er
her, siger politibetjent Pernille.
– Men når så mange mennesker er samlet på et sted,
så giver det af og til ballade.
Det gør det alle vegne. Tag
eksempelvis festivaler, tilføjer Bryggens anden lokale
betjent, Bo.
– For os er en del af det
at møde folk i øjenhøjde og
forklare dem, at der bor folk
her, som skal op på arbejde,
og det synes jeg også, de
udviser forståelse for, når
vi forklarer dem det, siger
Bryggens kvindelige betjent.
Ordensmagten fortsætter
ind mod hjertet af Bryggen.

Relativt roligt
Men hvad kan to betjente til
fods skabe af tryghed?
– Det er den massive synlighed og det gode lokale
kendskab. Vi har faste patruljer, og udover det så er
politiets daglige beredskab
også tilstede hernede, lyder
svaret fra Bryggens mandlige betjent.
Gennem sommeren har
politiet haft samarbejdspartnere som Kulturhuset,
Hans Tausens Kirke, den
bemandede legeplads og restaurationerne. For at høre
hvad der rører sig.
– Vi har jo ikke øjnene
på hele tiden, så de oplever
nogle ting, vi ikke oplever,
siger Pernille, mens Bo er
gået ind på den bemandede
legeplads i det indre Bryggen for at hilse på personalet.
Intet nyt. Her er der tilfredshed med politiet. Deres tilstedeværelse har været med til at skabe tryghed,
lyder det fra en af medarbejderne. Bryggens betjente
får også positive tilbagemeldinger fra bryggeboerne,
når de går rundt. Men kan

politiets indsats ses i statistikkerne med færre anmeldelser og klager? Svaret
kræver aktindsigt og kan
ikke nås før avisens deadline, men leder af nærpolitiet,
vicepolitiinspektør
Rasmus Agerskov Schultz,
skiver i en mail.
– Sommeren begyndte
voldsomt på Islands Brygge
med to knivstikkerier. Siden – og hen over hele sommeren – har Bryggen været
et særligt fokusområde for
os, hvor vi har været til stede hyppigt med både gående og kørende patruljer, og
heldigvis har der ikke været
tilsvarende voldsomme episoder siden. Så overordnet
set er sommeren forløbet
relativt roligt på Bryggen
set med vores briller, og vores indtryk er også, at langt
de fleste beboere og brugere af området er trygge, når
de færdes der.

Ring til Bryggens
betjente
Alt er godt inde på legepladsen i dag, og på den anden
side af hegnet igen fortsætter patruljen ned mod enden af legepladsen. På et
tidspunkt røg en fem seks
unge dernede hash i det store spisefrikvarter, fortæller
Bryggens betjente.
– Så tager vi fat i dem og
skriver
bekymringsskrivelser, så der bliver lavet
nogle støtteforanstaltninger for de unge mennesker
for på den måde at komme
problemet til livs, lyder det
fra Bryggens kvindelige
betjent. Ingen unge mennesker ryger joints ved siden af børnenes plads i dag.
Planen for dagens videre patrulje til fods går forbi Ballonparken og SuperBrugsen. Måske en tur ned til
kolonihaveforeningen Nokken. Og hvis bryggeboerne
har brug for politiets hjælp
til almene ting, så kan de
ringe til telefonnummeret
tilknyttet Islands Brygge på
dinbetjent.dk.
– Så får de fat i os. Pernille
eller jeg, lyder det fra Bryggens mandlige betjent, Bo.
– Vi er fast tilknyttet Islands Brygge, slutter betjent Pernille af.
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Syng dig
glad på vej
hjem fra
arbejde
Virksomheden KOMBIT,
kommunernes it-fællesskab, lægger
lokale til det nyeste skud på Rockus
Choir, et fyraftenskor. Her kan alle,
der arbejder eller bor på Islands
Brygge, lægge vejen forbi hver
tirsdag og synge sig glad og stressfri
efter endnu en arbejdsdag
Tekst: Marianne Barfod
Foto: Ricardo Ramirez

Sanne Mi Poulsen
elsker at synge i
fyraftenskoret, og hun
mener ikke, at man
behøver at være en
ørn til at synge for at
være med for i koret
er man nemlig fælles
om at fejle.

redaktion@bryggebladet.dk

Man bliver glad af at synge,
får luft i lungerne og dejlige oplevelser med sine
korkammerater. I store
træk er det filosofien bag
koret Rockus Choir og
egentlig endnu mere i det
forholdsvis
nystartede
Rockus fyraftenskor, der
hver tirsdag klokken 16:00
mødes i kantinen under
KOMBIT i Halfdansgade
for at synge arbejdsdagens
slid og pres af sig. Koret
har i øjeblikket omkring 15
medlemmer, blandet mænd
og kvinder; flere er meget
velkomne, og man behøver
ikke arbejde i KOMBIT for
at deltage.

Corporate Social
Responsibility
Sanne Mi Poulsen, medarbejder i KOMBIT, fortæller,
at hun oprindeligt havde
fået lov til at benytte kantinen som øvelokale for det
første Rockus Choir-kor
her på Bryggen. Ledelsen i
KOMBIT sagde ja til at stille lokaler til rådighed, fordi
man gerne ville være en del
af livet på Islands Brygge
ud over bare at være en arbejdsplads. Derfor har både
Rockus-koret og Rockus
Fyraftenskoret nu adgang
til at øve og synge i kantinen under KOMBIT.
Rockus Fyraftenskor synger pop- og rocksange. Det
kræver ingen sangkundskaber at være med, og der
er heller ingen krav om, at
man møder op med en fin
sangstemme. Deltagerne
skal bare have lyst til at synge sammen med andre.
– Ideen var, at vi ville lave
et alternativ til folk med familie, så de også kan have
en fritidsaktivitet. Vi begynder klokken 16:00 og slutter
17:30, så deltagerne kan nå
hjem til familien, fortæller
korleder Simone Tandberg
og fortsætter:
– Vi ville gerne have fat
i en yngre aldersgruppe,
fordi den også har brug for
at komme ud og have et fristed, som ikke er familie og
arbejde.
En anden grund til, at
Fyraftenskoret startede i

KOMBIT, er, at ledelsen
gerne ville støtte, at medarbejderne kunne være sammen på en uformel social
måde.

Åben for alle
I begyndelsen deltog andre
huse i “kommunefamilien”
på Islands Brygge, Kommunernes Landsforening
med flere, men nu er koret
udvidet med nye medlemmer fra andre arbejdspladser på Islands Brygge, og i
princippet må alle, der har
lyst, være med, for eksempel folk der bor her og er på
vej hjem efter arbejde.
– Vi vil gerne udnytte, at
KOMBIT ligger så centralt.

Interessen har været der fra
Kommunernes Landsforening og andre, men det er
først nu, vi åbner for deltagere udefra, siger Simone
Tandberg.

Optræde med RockUskorene
Fyraftenskoret
synger
samme repertoire som de
øvrige Rockus-kor, og det
er korleder Simone Tandbergs ambition, at koret
skal optræde sammen med
de andre kor; det handler
om at være mange, der synger sammen, for det er den
største oplevelse, og det er
godt at have mål at arbejde
hen mod.

Stine K. Johansen, Michael Siegumfeldt og Sanne
Mi Poulsen er alle fyraftenssangere og medarbejdere i KOMBIT. De kan
nærmest ikke få armene
ned af begejstring over koret og fremhæver samstemmende, at det er glæden ved
at synge sammen og den
afstressende effekt, der
betyder allermest for dem.
Og så lærer de kolleger at
kende, som de måske ellers
ikke ville møde.
– Vi har aldrig arbejdet
sammen, men takket være
koret har vi nu lært hinanden at kende, siger Michael
Siegumfeldt og fortsætter:
– Jeg har været ramt af
stress, og en eftermiddag

kunne jeg slet ikke overskue en koraften, men jeg
deltog alligevel og kom godt
igennem, og det hjalp. Nu er
koret en del af min stressterapi, og det er virkelig fantastisk. Simone Tandberg
har også nogle gode fysiske
øvelser, som hjælper.
– Jeg synger i det andet Rockus-kor, og jeg vil
gerne udbrede, hvor sjovt
og dejligt det er at synge i
kor. Det kan jo godt virke
grænseoverskridende
at
synge i kor, at blotte stemmen for andre, men koret er
et godt sted at være, for her
er vi fælles om at fejle, siger
Sanne Mi Poulsen.
Alle tre fremhæver det
sjove fællesskab og glæden

ved at skabe noget sammen.
– Vi er et sted, hvor vi
også kan være sårbare sammen, og så bliver vi også
bedre kolleger.
– Der er så mange virksomheder, der har så mange aktiviteter, løbeklubber
og yogahold, men næsten
ingen der har kor. I løbeklubberne løber de bare fra
en, her er vi sammen, siger
Stine og Sanne.
– Det er positivt, at koret holder til her på vores
arbejdsplads, det er nemt
lige at smutte ned og få nye
kræfter på “batterierne”, siger Michael Siegumfeldt.
Og det der med at være
nervøs for, om man kan synge, er de alle enige om, at
det skal man bare glemme.
Faktisk bliver man jo bedre
til at synge.
– Der er mange mænd,
der viger tilbage for at synge, men for dem der er med,
er det en øjenåbner. De lærer at synge, og de lærer at
stå frem for et publikum, tilføjer Michael Siegumfeldt.

FAKTA:
n Rockus Fyraftenskor synger hver tirsdag klokken
16:00-17:30 i KOMBIT i
Halfdansgade 8.
n Det koster 95 kroner per
gang. Hvis man betaler
for hele sæsonen på én
gang, bliver det billigere.
n Rockus Choir har kor på
Islands Brygge, Tårnby
og Brønshøj og to fyraftenskor på henholdsvis
KOMBIT og Rederiet
DFDS.
n Du kan se mere på
Rockus.dk

Islands Brygge
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

NYHED

B
Drechselsgade 12, 3.th. - 2300 København S

Kvalitetslejlighed med unikke detaljer
Rummelig entré med et indbygget skab med kvalitetstræskuffer. Børneværelse med panoramavindue og flot udsigt. Badeværelse med separat
bruseniche i glas og væghængt toilet. Forældresoveværelse med walk-in
closet. Snedkerkøkken, af mærket Trend. Kvalitetsvalg i form af Quooker
vandhane, vinkøleskab og Siemens hårde hvidevare. Sydvestvendt altan.
Stue placeret separat i den åbne planløsning med god plads. Mulighed
for at leje af p-plads.

5.495.000
Pris
Udb.
275.000
Ejerudgifter/md. 0
Brt/nt u/ejerudg. 21.832/19.277
Etage
3
Bolig
113 m2
23100500
58587525

Sag
Kontakt

Carl Th. Zahles Gade 8, st.mf. - 2300 København S

Indflytningsklar og med kort afstand til indre by
Lejligheden har en god entré med indbyggede skabe. Soveværelset har
en rigtig god størrelse med dertilhørende walk in closet. Ved siden af soveværelset er det lyse badeværelse beliggende, som har separat brus, vaskemaskine 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 altaner.

SOLGT
Etage
Bolig
Rum/vær.
Opført
Sag
Kontakt

ST
92 m2
2/2
2005
23100434
58587525

C
Carl Th. Zahles Gade 12, 6.tv. - 2300 København S

Unik Penthouse lejlighed på Islands Brygge
Har får man 101 veludnyttede kvadratmeter og en fordelagtig planløsning. Man træder ind i en rummelig entré med god opbevaringsplads til
overtøj mm. Fra entréen finder man den store stue i forbindelse med køkkenet samt udgang til den store tagterrasse. Fra entréen har man adgang
til et dejligt stort badeværelse og det ene af de to soveværelser. Det store
soveværelse, der er yderst rummeligt og indeholder stort indbygget væg
til væg skab med hvide skydelåger. Begge værelser har kig til Fælleden.

SOLGT
Etage
Bolig
Rum/vær.
Opført
Sag
Kontakt

6
101 m2
3/2
2004
23100502
58587525

C
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 badeværelset, med ny vaskemaskine og tørretumbler.
Stort køkkenalrum beliggende i midten af boligen med lyst køkken og udgang til vestvendt altan. 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 kælderrum, egen pplads i kælderen (er med i prisen!) og skønt gårdmiljø.

SOLGT
Etage
Bolig
Rum/vær.
Opført
Sag
Kontakt

5
98 m2
3/2
2005
23100491
58587525

Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
2300 København S
32543254

En del af byens liv
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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: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

KULTUR

❚DANS

Dans som en afrikaner

Selvom Elisabeth Lange er
pæredansk, iklæder hun sig
farvestrålende gevandter,
raslende kæder og kvastede
dansebælter, når hun slipper kroppen fri til lyden
af afrikanske ‘jungletrommer’. Hun inviterer alle til at
danse med, når hun underviser i afrikansk dans for
både børn og voksne i KulIntet er
umuligt for
den, der
bærer viljen
i hjertet.

turhuset Islands Brygge.
Elisabeth Lange nærer
dyb kærlighed til det afrikanske kontinent og i særdeleshed Ghana, hvorfra
hun har rejst i pendulfart
mellem København og Accra siden 1980’erne. Med
sig i bagagen har hun fortællinger, rytmer og bevægelser, som hun deler med

store og små på sine mange
dansehold.
Undervisningen består
både af koreografier, men i
lige så høj grad også af fri
dans til trommerytmerne.
Centralt i undervisningen
er at give sig hen til musikken.

‘Sæt igang’ med
Mygind
dens til periodisk trutmund
og leverer effektive genveje
til bedre relationer, øget
trivsel og større personligt
overskud”, lyder det på Thomas Myginds egen hjemmeside, hvorfra han også tilbyder 1-1 mentorforløb.
Arrangementet i Kulturhuset Islands Brygge byder
på både oplæg fra Thomas
Mygind og efterfølgende Q
& A og debat.
Foredrag og debat
med Thomas Mygind i
Kulturhuset Islands Brygge
den 9. oktober klokken 1820. Billetter koster 75 kroner
og kan købes på
gigtskolen.dk.

Afrikansk dans i Kulturhuset
Islands Brygge. Børnehold
tirsdage klokken 16-16:50 og
lørdage fra 10-10:50 for børn
op til tre år og fra klokken
11-11:50 for børn fra fire år
og opefter. Voksenhold er
tirsdage klokken 17-18:30 og
onsdage klokken 13-14:40. Læs
mere om de forskellige hold
på afrikanskdans.dk

Elisabeth Lange
iklæder sig afrikansk
kultur og musik i
Kulturhuset Islands
Brygge.

❚Klassisk

❚Koncert

Violinvirtuose Vilde
i Mogens Dahl
Koncertsal

Souvenirs hader
stadig Susanne

❚Foredrag

Thomas Mygind er nok
bedst kendt fra TV, hvor
han blandt andet har styret
strabadserne i Fangerne på
Fortet og de første mange
sæsoner af Robinson Ekspeditionen. Men nu giver
han den også som livsstilscoach, når han giver tips
til, hvordan man skaber
bedre relationer, øget trivsel og større personligt
overskud. Det sker i Kulturhuset Islands Brygge den 9.
oktober under overskriften:
Få det bedste ud af det meste – trods alt.
“I en tid, hvor gnist og
glæde ofte overskygges af
brok og bekymring, tager
Thomas Mygind kvalificeret livtag med vores ten-

26. september 2019

Det er ingen underdrivelse
at sige, at Norske Vilde
Frang er vokset op med
en violin i hånden. Hun
mestrede instrumentet allerede som 4-årig, optrådte
med Norges radioorkester
som 10-årig og fik sit internationale gennembrud som
12-årig. Stik den!
Hendes relativt korte
karriere har allerede bragt
hende forbi topokestre som
Berliner Philharmonikerne, Symfoniorkestrene i San
Francisco og Pittsburgh.
München og LA Philharmonikerne. Leipzig Gewandhaus Orchester, Orchestre
de Paris og Frankfurt Radio
Symphony Orchestra.
I Mogens Dahls Koncertsal får hun følgeskab af pianisten Michail Lifits, der
ligeledes har haft noget af

en kometkarriere. Han har
mange førstepriser ved internationale klaverkonkurrencer på sit cv og hyldes
for sit blændende spil på
scener som Carnegie Hall,
Salle Cortot, Wigmore Hall
og Tonhalle.
Til aftenens koncert vil de
to spille Johannes Brahms:
Violinsonate nr. 1 i G-dur,
Franz Schubert: Fantasi i
C-dur og efter en kort pause
Bela Bartok: Violinsonate
nr. 1.
Vilde Frang (violin) og
Michail Lifits (piano) i
Mogens Dahl Koncertsal
mandag 7. oktober klokken
20:00. Billetter koster 398
kroner og 295 kroner for
studerende. Læs mere på
mogensdahl.dk

Den dynamiske duo ‘Souvenirs’ har været aktive både i
studiet og på landevejen i 25
år. Det bliver markeret med
at brag af en jubilæumskoncert, når Sofie Bonde og
Niels Torp ruller hele hitparaden ud i Kulturhuset
Islands Brygge.
Gruppen er nok mest
kendt for ørehængere som
‘Jeg troed’ du var hos Mikael’ og ‘Jeg hader Susanne’
samt temasangen fra børnefilmen ‘Hannibal og Jerry’
fra 1997, men aftenen kommer til at byde på nedslag i
gruppens til dato ti albums.

Ikke mindst den seneste
skive ‘Tangopartner’.
Souvenirs 25-års
jubilæumskoncert i
Kulturhuset Islands Brygge
den 5. oktober klokken 20:30.
Billetter koster 125 kroner
plus gebyr i forslag, 140
kroner i døren og kan købes
på billetto.

Souvenirs holder
stadig humøret
højt efter 25 år.
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Unger fra Bryggen løber ny løbeklub i gang
Løbeklubber er der nok af, både formelle og de mere spontane. Men da
familien Lund flyttede til Bryggen, var en løbeklub for børn en af de få ting,
der manglede. Fysioterapeutparret Lisbeth og Ken Lund besluttede sig for at
gøre noget ved sagen. Resultatet er en nystartet og veldrevet børneløbeklub,
der giver den gas om onsdagen i det udfordrende og smukke landskab på
Amager Fælled
Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

På en råkold, omskiftelig septemberdag står en
gruppe mennesker i en
rundkreds på Amager
Fælled. De laver bøj og
stræk. Med både haglvejr og kølig solskin siddende i kroppen har de
fundet sammen om korte
løb, længere løb, løb op
ad bakke og løb ned ad
bakke. Det ligner en løbeklub som så mange andre.
Men Junior Løbeklubben
er kun for børn.
– Jubii, jeg overlevede,
udbryder 10-årige Julie Katrine Solon Rafn, idet hun
løber i sikkerhed i målområdet. Det, Julie lige har
overlevet, er en hektisk zigzagløbetur gennem venner
og fjender i den klassiske
holdleg "Fanger".

Det sociale i højsædet

Det er kun for
børn. Bryggen
har fået en ny
løbeklub, hvor
der er fokus på
fællesskab og
sundhed. Og så
er voksne ikke
inviteret. Bortset
fra underviserne,
selvfølgelig.

I Junior Løbeklubben står
holdfølelsen i centrum.
Foruden "Fanger" kaster
de små ben sig ud i en tomod-to-leg, hvor man skal
løbe frem, samle én kegle
ad gangen, løbe tilbage med
den og give makkeren highfive. Det sidste er afgørende. I Junior Løbeklubben
kommer det sociale nemlig
først.
– Vi gør meget ud af, at
konkurrenceelementet ikke
overskygger det sociale,
pointerer holdleder Lisbeth
Lund. Noget tyder på, at
budskabet er nået videre til
næste generation, da Lisbeths yngste datter Emma
rækker hånden op og spørger:
– Er det en for-sjov-kon-

kurrence? Svaret kommer
med det samme:
– Ja, det er en for-sjovkonkurrence.

Den eneste af sin slags
Lisbeth Lund har grundlagt
Junior Løbeklubben i tæt
samarbejde med sin mand,
Ken Lund. For ikke så
længe siden flyttede de fra
Slagelse til Islands Brygge
med deres to børn, Sofia på
10 og Emma på 8.
– Vi vidste, at vi ville bo
på Bryggen, med vand og
natur og en god skole, fortæller Lisbeth Lund over en
kaffe i hjemmet et stenkast
fra det Amager Fælled, hvor
klubmedlemmerne boltrer
sig hver onsdag. Hun tænker tilbage på, hvordan idéen opstod:
– Men en løbeklub for
børn, der ikke var bundet op
på atletik, det fandt jeg ikke
noget sted i København.
Derfor startede Lisbeth
og Ken Lund selv en lokal
løbeklub for børn. Allerede
efter få uger tegner den til
at blive en succes. Der er 12
børn på holdet, men der er
plads til flere. Og alle er velkomne, foreløbig begrænset til alderen 8-12.

Kropsbevidsthed er
ikke kun for voksne
Bryggebladets
udsendte
fanger 10-årige Carl-Emil
Steen Litrup i en kort pause
mellem to løbepas. Faktisk
er pausen ufrivillig. Inden
dagens løbetræning fik
Carl-Emil nemlig en lidt for
stor chai-latte indenbords.
– Normalt ville jeg løbe
ud efter keglerne længst
væk. Men i dag tog jeg dem,
der stod nærmest, erkender

Carl-Emil. Hans selvindsigt og strategi ligger fint
i tråd med løbeklubbens
formål, nemlig at børnene
"lærer krop og fysik godt
at kende". Carl-Emil kan ellers godt lide at udfordre sig
selv. Ud over en hobbydrone, som han får øje på højt
til vejrs over Fælleden, har
han blikket stift rettet mod
Royal Run. Ved kongeløbet,
der løber af stablen i pinsen
2020, vil Carl-Emil løbe 10
kilometer ligesom de voksne. Royal Run 2020 er i det
hele taget en målsætning
for Junior Løbeklubben, da
det giver voksne og børn en
oplagt mulighed for at mødes om glæden ved løb.
– Nogle voksne ser løb
som tid væk fra deres børn.
Royal Run er et godt eksempel på, at løb kan være for
hele familien, siger Lisbeth
Lund.
På sidelinjen fortæller
Ken Lund om sin vinkel på
konceptet.
– Det skal være sjov og
ikke udholdenhed, der driver det, siger Ken Lund,
der ved, hvad han taler om.
Ligesom sin hustru Lisbeth
er han oprindeligt uddannet
fysioterapeut, men forsker
nu i sygdomme hos børn.
– Vores løbeøvelser afspejler den måde, børn ellers ville løbe på naturligt,
når de leger. Med intervaller, hurtig derhen, tilbage
og i ryk. Det træner også
deres motorik godt, forklarer Ken Lund.

Holdfølelsen
– Så hepper vi på de sidste!
lyder det fra Lisbeth Lund
inde på banen. Efter en årrække som fysioterapeut
har hun fordybet sig i børns

idrætspsykologi. Hun er
især optaget af at opdyrke
holdfølelse hos børn.
– Jeg er den voksne, der
motiverer og presser dem
lidt. Samtidig forklarer jeg
dem om kroppen, siger Lisbeth Lund og henviser til
et af løbeklubbens andre
formål, nemlig "at give børn
gode oplevelser med løb og
lære deres krop bedre at
kende". Hun fortsætter:
– Det er ikke så teknisk.
Jeg forklarer dem blandt andet, hvorfor det at løbe op ad
bakke er hårdt på én måde,
mens det ned ad bakke er
hårdt på en anden måde.
Det er tydeligt, at det sociale er i højsædet i Junior
Løbeklubben.
– Man bliver gode venner
og hurtigt venner med dem,
siger en lettere forpustet
Sofia Lund på 10 år. Hun
er Lisbeth og Kens ældste
datter og selve årsagen til,
at klubben blev stiftet. Hun
løb nemlig allerede tilbage i
Slagelse, og da familien flyttede til Islands Brygge, var
løb en oplagt måde for de
små at falde til i storbyen.
Ved siden af Sofia står Iris
Bjerre Karlshøj, som også
er 10 år gammel. Hun er
enig i, at Junior Løbeklubben er en god måde at få nye
venner på, også fra andre
klassetrin. Iris tilføjer:
– Når jeg løber her, så
kommer jeg også i træning
til fodbold.
Dagen rundes af i rundkreds med en god omgang
stræk og en kort evaluering. Hvad var sjovest? Én
siger løb op ad bakke, en
anden fremhæver kegleløb,
mens et par andre nævner
navnelegen i starten. I ægte
holdsport kender man nemlig hinandens navne.
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Advokat

Cykler

Fotohandlere

Historiefortælling

Musikforeninger

Systuer

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

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

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

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

Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Frisører

Hoteller

Politiske partier

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

Kiropraktorer

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

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

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

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

Børneaktiviteter
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

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

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

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

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

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

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

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

Fysioterapeuter

Læger

Ejendomsmæglere

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

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

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

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

Gulvservice

Malerfirmaer

Skønhedsklinikker

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Zoneterapi

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

Massører

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

sanselig.dk
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

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

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

Fodterapi

Computer

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

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

Foreninger

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

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk
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

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



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

Hotel Copenhagen
Egilsgade 33
32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk
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Her kan din
annonce stå
!

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

Murere

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

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

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

VVS

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

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

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

Test din viden om
Islands Brygge

1. På søndag åbner den metrocityring. Men 3. Hvem var overborgmester da den første
metrolinje blev indviet?
Islands Brygge har allerede en station.
Hvornår var det den blev indviet?
a. Frank Jensen
b. Ritt Bjerregaard
a. Oktober 2002
c. Jens Kramer Mikkelsen
b. November 2004
c. December 2006
4. Da den første del af metroen blev anlagt
måtte man ændre en smule på Bryggens
2. Tre dage inden åbningen af Metro i
eneste fortidsminde. Hvilket?
København blev der indviet en ny gade.
Hvilken?
a. Den lille gravhøj ved Skolen på Islands
Brygge
a. Axel Heides Gade
b. Øvelsesskansen Faste Batteri
b. Weidekampsgade
c. Den lille ballonhangar ved Ballonparken
c. Ørestads Boulevard

(se svarene på side 22)
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Kære Borgerrepræsentation,
folketingsmedlemmer og alle bryggeboer
Af Styregruppen for
bevarelse af fritidshjemmene
i Krudtuglen, Thorsanna og
Bryggehuset
Vi skriver til jer her for at
bede om hjælp og støtte i
denne sag:
Fritidshjemmene Krudtuglen, Thorsanna og Bryggehuset på Islands Brygge
står til at blive lukket i 2021.
Dette sker som en del af planen om, at hver skole har én
fritidsordning – også selvom Skolen på Islands Brygge er en af landets største.
Vi har forstået, at årsagen
til, at de små fritidshjem
i København er lukningstruede, er, at taksten for en
fritidshjemsplads i dag er
fastlåst ifølge dagtilbudsloven. Hvis de små fritidshjem skal overleve, skal der
ændres en paragraf i denne
lovgivning, som giver kommunen ret til at forhøje fritidshjemstaksterne.

Lovændring
Det ligger i kortene, at prisen
på en plads på fritidshjem og
SFO’er stiger, hvis fritidshjemmene overgår til KKFO.
Denne prisstigning kunne
lige så godt lægges ind over
den nuværende struktur og
dermed være med til at sikre
de små fritidshjems overlevelse, men dette kræver som
sagt en lovændring. Vi vil
stærkt opfordre jer til at hjælpe Københavns Kommune

med at bevare fritidshjemmene og derved kvaliteten i dagtilbuddet, og derfor beder vi
jer bidrage til at ændre denne
paragraf. Dagstilbudsloven
(§ 57, stk. 2).
Vi mener, at det vil være
et meget stort tab, hvis de
små fritidshjem lukker, og
vi er mere end villige til at
betale mere for, at vores
børn, og andre fremtidige
skolebørn, kan få lov at
have en tryg hverdag med
mulighed for en fritid uden
for skolebygningen.

Krudtuglen, Thorsanna
og Bryggehuset, som udover
fritidshjem også indeholder
vuggestue og børnehaver, er
meget mere end blot “fritidsordninger” – det er trygge
rammer i en hjemlig skala.

Sceneskift
For vores skolebørn er fritidshjemmet et tiltrængt
sceneskift efter en dag fuld
af læring og stramme rammer. Et sceneskift, som
også hjælper dem til at for-

stå, at på skolen er rammerne en vigtig forudsætning
for indlæring, ligesom det
er vigtigt for dem at kunne
agere mere efter eget hoved, når de kommer til fritidshjemmet.
Krudtuglen, Thorsanna
og Bryggehuset er samtidig
helt unikke, fordi de giver
mulighed for, at søskende
kan have en fælles hverdag
på tværs af alder. Det er
en glæde for søskende at
have mulighed for at lege
sammen i hverdagen, og

at de har institutionen som
fælles referenceramme er
helt klart med til at styrke
det gode søskendeforhold
– vi ville ønske for alle småbørnsfamilier, at de havde
denne mulighed for at give
søskende tryghed og glæde
ved at have hinanden tæt
med i deres liv uden for
hjemmet!

Inklusion
Vores lokalområde skal
kunne inkludere alle børn

og familier, også dem med
særlige behov, som ikke vil
kunne gå på skolens KKFO.
De små fritidshjem har
børn, der til daglig går i specialskole i den anden ende
af byen, så de kan få en tilpasset skolegang, der ikke
er mulig at få på skolen.
Hvis fritidshjemmene bliver
lukket, risikerer vi at stå
med en gruppe børn, der
ikke har nogen relation til
børnene i deres nærområde
og dermed bliver ekskluderet og ensomme, fordi de
ikke går på hverken skolen
eller skolens KKFO.
Vi mener, at det er utrolig vigtigt, i et samfund der
har travlt, at give børnene
så trygge rammer som muligt, og Krudtuglen, Thorsanna og Bryggehuset er i
høj grad værdiskabende for
både det enkelte barn og for
rigtig mange søskende og
familier på Islands Brygge.
V vil derfor på det kraftigste anbefale at lade de små
fritidshjem overleve. Også
selvom det måske betyder,
at vi som forældre skal betale mere for at kunne give
vores børn denne tryghed.
Vi håber meget på forståelse og hjælp i denne sag!

Mere info findes på
facebookgruppen ”Bevar
Thorsanna og Krudtuglen og
Bryggehuset”.

Åbent brev til politikere i Teknik- og Miljøudvalget, København
vedrørende det kommende Radisson-hotelbyggeri
Af: Mie Andersen,
Weidekampsgade 13, 5. th.
Jeg bor i byggeriet Ny Tøjhus I, hvor det kommede
store Radisson-hotelbyggeri støder op til. Jeg har en
del kommentarer til dette
byggeri, Et byggeri som
jeg har det noget svært ved
at forstå, at politikerne har
godkendt skulle sendes i
høring. Mine kommentarer
er i øvrigt også sendt som
høringssvar til den udarbejdede lokalplan.

Trafikale og
støjmæssige
problemstillinger
Jeg forudser, at det foreslåede kæmpebyggeri bestående af hele to bygninger
inklusiv en børneinstitution
vil give store trafikale og
støjmæssige problemer i vores lille gade.
Ifølge tegningerne skal
hele hotellets, børneinstitutionen og den ny kontorbygnings
varelevering/
tung trafik, håndværkere,
renovationshåndtering og
parkering af personbiler i
parkeringskælder nemlig
fremover finde sted til/fra
Weidekampsgade.
Jeg kender ikke antal-

let af personbiler og tung
traf ik/lastbiler/renovationsvogne, der p.t. frekventerer hotellet, og som med
nybyggeriet formentlig vil
blive fordoblet, men et lille
antal er det i hvert fald ikke
til så stort et hotel med dets
mange funktioner.
Til sammenligning kan
nævnes, at blot vareleveringen til det tilstødende
kontorbyggeri Deloitte, ind
imellem giver kaotiske scener i gaden, når flere store
lastbiler vil levere samtidig.
Herudover bør nævnes,
at en af de tre adgangsveje til/fra p-kælder i det
igangværende Faste Batteri-byggeri (1000 boliger)/
Seruminstituttet vil lede til
krydset Weidekampsgade/
Ørestads Boulevard. En del
af denne trafik vil uden tvivl
også komme til at belaste
Weidekampsgade.
Sluttelig skal nævnes, at
der ofte allerede nu i myldretiderne er lange køer af
personbiler i gaden, hvilket
ind imellem vanskeliggør
op- og nedkørsel til parkeringskældre i gaden.
Nuværende ind- og udkørsel fra Ørestads Boulevard til hotellets varegård/
miljøstation og p-pladser
(ny p-kælder) bør som følge

af ovennævnte bibeholdes.
I modsat tilfælde er der
stor risiko for, at trafiksituationen i Weidekampsgade i
perioder udvikler sig til totalt kaos.

ening og senest det igangværende Faste Batteri-byggeri.
Byggeriet bør minimeres
væsentligt, således at der
bliver plads til træer, buske,
luft og lys omkring det. Et
forslag til minimering kunne være at udelade kontorbygningen.

Bebyggelsesprocent
Området/byggeg r unden
bliver fuldstændig lukket til
på grund af en godkendt høj
bebyggelsesprocent på hele
285.
Hvis man ser grunden fra
venstre til højre stående på
Weidekampsgade,
bliver
der ifølge planen:
❚ etableret en offentlig sti
fra Weidekampsgade til
Amager Boulevard
❚ herefter en ny
glaskontorbygning
❚ herefter etableret en
to-sporet vej med cykelsti
der med svag hældning
fører hen til p-kælder/
varegård et stykke inde
på grunden
❚ herefter en indhegnet
legeplads til
børnehavebørnene
❚ herefter selve det nye
hotelbyggeri.
Vartegn,
arkitektonisk
og spektakulær kvalitet
var det, der tilbage i 2009
blandt andet dannede bag-

Børnehave/
daginstitution

grund for en tilladelse til
en hoteludvidelse med en
bebyggelsesprocent på hele
285.
Et byggeri som man senere har valgt ikke at opføre
og i stedet kommet med et
nyt forslag. Ingen af ovennævnte kriterier er til stede
i det nye forslag til byggeri.
Bebyggelsesprocenten,
som var gældende før 2009,
bør derfor anvendes, alternativt udgøre 175 som øvrige byggerier i området –
Deloitte, HK Hovedstaden,
Kommunernes Landsfor-

Placering af en daginstitution/legeplads midt i et kontor- og hotelområde tæt på
stærkt befærdede Amager
Boulevard og en benzintank synes jeg ikke lyder
særligt hensigtsmæssigt.
Aflevering/afhentning af
børnene forudser jeg også
som en problemstilling rent
trafikmæssigt. Der vil nemlig være indgang til børnehaven ud mod Weidekampsgade, hvor der er meget få
P-muligheder på gaden. Jeg
er bekendt med, at korttidsparkering ved hotellets hovedindgang mod Ørestads
Boulevard og p-kælderen
vil kunne benyttes, men
forudser trafikale overtrædelser ikke alene med biler,
men også cykler, der bruges til transport af børnene.
Der er travlhed i børnefamilierne!

Alternativt kunne børnehavelokalerne
anvendes til ældrecenter, som
der vel også er behov for i
kommunen. Et sådant alternativ kræver ikke indhegnede områder og vil
endvidere løse den trafikale
udfordring med afhentning/aflevering. Det planlagte ældrebyggeri på Artillerivej tæt på Ballonparken
kunne flyttes hertil, og det
ledige område på Artillerivej kunne så i stedet bebygges med den manglende
børnehave.
Der, hvor børnehavens legeplads var tænkt placeret,
kunne så i stedet anvendes
til et åbent grønt område
med en café placeret i hotellets sydvestlige hjørne. Café
og det grønne område kunne være til glæde for såvel
hotellets gæster, de ældre
på ældrecentret, kontorfolk
og beboere i gaden og selvfølgelig andre, der måtte
komme forbi … Og dermed
være et ekstra forretningsområde for hotellet.
Området er meget velegnet, idet det er sydvendt og
som følge heraf har sol det
meste af dagen.
Jeg håber, politikere i
Teknik- og Miljøudvalget
vil kommentere på ovennævnte.
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk
onsdagd. 9. OKTOBER KL. 17

TORSDAG D. 10. OKTOBER kl. 14

ONSDAGSKONCERT

"UD OG SE MED HT"

Lørdag d. 28/9 kl. 10
Dåbsgudstjeneste
ved Mik Kjerulff
Søndag d. 29/9 kl. 11
Højmesse
ved Mik Kjerulff
Søndag d. 6/10 kl. 11
Højmesse
ved Michael Krogstrup Nissen
Torsdag d. 10/10 kl. 17
Ulvetimegudstjeneste
ved Mik Kjerulff
Lørdag d. 12/10 kl. 10
Dåbsgudstjeneste
ved Lars Ahlmann Olesen

Ved dagens koncert spilles der musik
af Schubert, Schumann og Haydn.
Begynder vi bagfra, opføres Haydns
Strygekvartet opus 76 nr. 2 i d-mol
af NOVO QUARTET med musikerne
Kaya Kato Møller og Nicolai
Nedergaard, violin, Daniel Szedlinski,
bratsch, og Signe Bitsch, cello.
Helle Gössler Christensen, sopran,
kendt på Bryggen fra sin tid som
tidligere sanger i Hans Tausens

Kirke, synger et smukt udvalg af
lieder sammen med pianisten Ruben
Høgh og klarinettisten Yulong Lin.
Alle musikerne er studerende på Det
Kgl. Danske Musikkonservatorium,
som i samarbejde med Wonderful
Copenhagen står for koncertrækken:
ONSDAGSKONCERTER.
Den aktuelle koncert varer en lille
times tid, alle er meget velkomne, og
der er fri entré.
– bbm

onsdag
d. 2. oktober
kl. 11.30

TORSDAG
D. 10. OKTOBER
KL. 17

Vi besøger Københavns gamle fristad og oplever den mangfoldighed,
der udspiller sig på de københavnske volde. Kan vi stadig finde lidt af
den gamle frihedstrang, og hvordan ser livet på Christiania egentlig ud
den dag i dag? Der er afgang fra Hans Tausens Kirke kl. 14.

Pilgrimsvandring på
fælleden med Kirken i
Ørestad

deres voksne. Bagefter spiser vi
aftensmad sammen. Ved sognepræst
Mik Kjerulff. Der er tilmelding til
spisning til kirkekontoret senest
tirsdag den 8. oktober kl. 13.

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

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

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger

Søndag d. 20/10 kl. 11
Højmesse
ved Mik Kjerulff

søndag d. 29. september kl. 13

HERREHJØRNET ULVETIMEi Hans Tausens GUDSTJENESTE
Kirke
Hyggelig gudstjeneste for børn og
Denne gang er der hyggeligt
samvær over en bid brød og en
snak om meteorologi. Alle mænd er
velkomne!

Søndag d. 13/10 kl. 11
Højmesse
ved Lars Ahlmann Olesen

Kan du lide at vandre på fælleden?
Så kom med på pilgrimsvandring
søndag d. 29. september kl. 13.
Vi starter med en kort andagt i
Kirken i Ørestad i 8 tallet, og så
tager vi afsted.
Distancen er 10 kilometer, og vi

spiser frokost under turen. Vi slutter
i Kirken i Ørestad med kaffe og
kage.
Tilmelding til sognepræst Rikke
Weissfeld på mail rmw@km.dk
Det koster 50 kr. at være med, og det
er inkl. frokost og kaffe og kage.

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

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

BegravelseBisættelse

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

www.burchhardt.dk

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

find os på:

www.bryggebladet.dk

Babysalmesang i
Hans Tausens
Kirke
Mandag den 28. oktober begynder
de nye babysalmesangshold i Hans
Tausens Kirke.
Der er åbent for tilmelding fra den
1. oktober. Tilmeldingsformularer
ligger på kirkens hjemmeside:
www.islandsbryggessogn.dk
Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

Test din viden - svar

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

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

Mandag
d. 28. oktober

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

Allan Nielsen

1. (a). Oktober 2002.
2. (c). Ørestads Boulevard.
3. (b). 1968.

4. (b). Faste Batteri. Den
tidligere militære øvelsesskanse
blev anlagt i 1765 og er Bryggens
eneste fortidsminde.

Noter
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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.

Bryggens Gymnastik booker
byen. Siden august kan
københavnere reserverer
lokaler i kulturhusene via den
nye hjemmeside bookbyen.
dk. Nye tiltag er sjælden

problemfri. Således kan
det noteres, at kvinderne
fra Bryggens Gymnastik
havde fået slettede en
tid i motionsrummet,
Undergrunden, i kulturhuset.
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Det eneste ledige lokale var
ellers et møderum. Ikke få at
blive slået ud, holdt man en
times motion rundt om et
mødebord.

Der kom et skilt. I sidst nummer af Bryggebladet skrev vi
om de to grusparkeringspladser ved Amager Fælled som
bliver brugt af udenlandske autocampere til overnatning.
Københavns forvaltningen havde lovet at råde bod på sagen
og allerede få dage efter artiklen var der opsat lidt info til
parkeringsgæster.

Tekst og foto: Jean Gauthier
Badesæsonen slut. Siden i
søndags er livredderne ved de
københavnske havnebade gået
på vinterpause. Badesæsonen
2019 blev udvidet med 14 dage
i hver ende, hvor havnebadene
var livredderbemandede fra
den 15. maj til 15. september.
Københavns Kommune beregner at knap 235.000 badegæster har benyttet havnebadene
i løbet af sommeren. Det er
næsten ligeså mange som i
rekordsommeren 2018. Hvor
mange hoppede i havnen ved
Havneparken er uvis, men vores havnebad er utvivlsom det
meste populær, så et slag på
tasken kunne være 150.000.

M3. Den nye metro cityring åbner søndag den 29. september. Med 17 nye stationer, på nogle
af de meste trafikerede adresser i København, forventer Metroselskabet at fordoble antallet af
passagerer allerede i 2020: Man forventer passagertal til at blive i omegn af 122 millioner.
Åbningen af det nye, sammenhængende metronet markeres med en stor folkefest, en
åbningsceremoni og fri transport for metroens kunder. Fra mandag den 30. september
bliver det dog dyrere at køre med metroen i forhold til S-tog og busser. Her opkræver man
et kvalitetstillæg på almindeligt rejsekort på 1,60 kroner i myldretid og 1,28 kroner uden
for myldretiden. På pendlerkort er tillægget fastsat til 1,60 kroner per rejse med et loft på
maksimum 80 kroner om måneden.

Nyt fra bryggenet
Har du ikke Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er
det højst sandsynligt fordi
du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge,
der endnu ikke er med i
Bryggenet. Du kan forhøre
dig hos din bestyrelse om
din boligforening allerede
er med i Bryggenet eller de
evt. er i dialog om at blive
tilsluttet.
Hvis din ejendom ikke er
med i Bryggenet endnu,
så har I stadig mulighed
for det. Send os en mail
på info@bryggenet.dk om
hvem, hvor og hvor mange,
I er, så tager vi gerne en
snak med jer om, hvad der
skal til for at netop I kan få
Bryggenet.

Du kan også læse mere
om, hvordan din ejendom
kan få Bryggenet på vores
hjemmeside: http://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.

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

3. Hvis du oplever internetproblemer så genstart din
router.
4. Kontakt Kundeservice.
Du kan kontakte Kundeservice pr. e-mail eller telefonisk.

Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 71 74 23 00 · kundeservice@bryggenet.dk

På telefonen (71 74 23 00)
ydes der personlig betjening mandag til fredag kl.
09:00-20:00.
Du kan også sende en
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe
dig med tilmelding og
framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår.
Det er også Kundeservice
du skal kontakte, hvis du vil
melde om fejl på de tjenester du modtager.
Husk at oplyse dit kundenummer når du henvender
dig til Kundeservice.

Læs mere på
bryggenet.dk

0
0
0
/1
0
0
10
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Mb

Bryggenets priser
Internet
Op til 1Gbit/s: 65. kr/md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
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.
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Frys, farvel og godnat
Lige nu hiver vi uldtrøjen frem, tænder for varmen og
stearinlyset. Der findes sandsynligvis kun ganske få
mennesker, der synes, det er sjovt at fryse, og sådan er
det nok også hos dyrene
Tekst: Thomas Neumann
Foto: Marianne Krag
Pedersen
redaktion@bryggebladet.dk

Hele september har jeg
mødt Admiral-sommerfugle. De trækker sydpå nu og
overvintrer syd for Alperne.

Det er ganske få insekter,
der laver det mega seje trick.
Dog er vi forvænt med, at
det gør en masse fugle. Og
smukt er det at se gæs i Vformation trække sydover
over Bryggens tage. Mursejleren kom til Bryggen
den 19. maj og rejste igen
omkring den 24. august.
Måske er den ved siden af
alle sine andre danmarksog
verdensmesterskaber
danmarksmester i korttidsophold. Nogle svaner bliver
hængende vinteren over,
mens andre smutter sydpå
til varme. Heldigvis gav
disse, måske uskarpe, herblivende svaner os eventyret om den grimme ælling.
Kort og godt, dem, der flyver langt, er smuttet, inden
bladene falder.

En lang morfar

En dværgflagermus er
også blandt fastboerne
på Fællden

Man kan tage en morfar
eller gå i koma. Vores pattedyr bruger hele paletten.
Egernet tager mest en morfar, det samme med grævlingen. De sover lidt, vågner, prøver at få fat i noget

mad og sover så lidt igen.
Flagermus, hasselmus og
pindsvin går i komalignende tilstand. En god strategi
for at spare energi, men det
er på bekostning af, at de
er forsvarsløse i den dybe
søvn.

Neumanns Natur

Frys
Ræven har en hule, den
kan sidde og fryse og være
sulten i, mens haren sidder
hele vinteren ude på Fælleden og overlever alligevel.
Ikke en så ringe pels og et
effektivt fødeoptag den må
have, som en nordjyde ville
sige. Fuglene fryser naturligvis også. De kan puste
fjerdragten større, så der
vil være isolerende luftlommer. Men på meget kolde
februardage dør mange
fugle. Men er der færre om
foråret, får de flere unger på
vingerne, og sådan balancerer naturen for det meste.

Puttetur for flagermus
Nu på torsdag den 26. september er der pyjamasput-

tetur på Fælleden. Flagermusene er aktive resten af
september, lige indtil insekterne er væk, og kulden
tager over. Kom og se og
hør de flagermus, der stadigvæk er ude, inden de går
i dvale. Vi mødes klokken
18:40 præcis. De flyver ud
lige omkring solnedgang,
(solen går ned 18:57), ved
indgangen til Fælleden ved
Halfdansgade/Artillerivej.
Arrangementet varer en
times tid. Vi bruger nogle
detektorer, der kan fange
deres kald. I tilfælde af regn
bliver det i stedet fredag
den 27. september – samme
tid, samme sted. Tag gerne
børn med – husk, at der
ikke er garantier for, at vi
vader i flagermus.

