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NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere 
beliggende på Islands Brygge*

Skal vi også sælge din bolig?

Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

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

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

Grundlagt 1987

Alt glarmesterarbejde

udføres professionelt

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk
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Kulturnat Bryggen

Der er lidt for enhver smag, når 
kulturnatten rammer Bryggen 
på fredag. Du kan for eksempel 
kæmpe med lyssværd i Kultur-
huset, komme bag kulisserne 
i DR Byen eller høre hele syv 
foredrag om sex på Sexologi-
skolen

den sidste rejse

Buslinje 250S er fra på lørdag 
en saga blot.  Men bare rolig, 
der er to helt nye buslinjer på 
vej til Bryggen, der vil binde 
bydelen sammen med resten 
af København. Sig velkommen 
til buslinje 68 og 77.

Lyden af fremtiden

I et lille lydstudio i Sturlasga-
de bliver der indspillet både 
kendte podcasts og pod-
casts, der er på vej til at blive 
kendte. Michael Bernhard er 
manden bag studiet, og han 
vil gerne hjælpe spirende 
podcastere.

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 

Ring 52900012 i dag for en Gratis salgsvurdering

Fast salær kr 39.995,-

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

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Bryggens unge bliver klima-agenter
Elever fra Skolen 
på Islands 
Brygge melder 
sig også ind i 
klimakampen. 
To 7. klasser 
blev over to 
dage undervist i, 
hvordan de kan 
være agenter for 
en bæredygtig 
fremtid.
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Bryggens fritidshjem bliver (måske) til KKFO’er
Til de netop overståede budgetforhandlinger i Københavns Kommune har partierne besluttet 
sig for at ændre byens fritidshjem til KKFO’er for at kunne hæve forældrebetalingen og undgå 
besparelser. Det kan der dog blive lavet om på, hvis Folketinget inden marts næste år sidestiller 
fritidshjem med KKFO’er

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Stine Groth Rasmussen
redaktion@bryggebladet.dk

Til trods for at regnen stod 
ned i stænger, var der allige-
vel mødt en del forældre og 
børn op til demonstration 
på Rådhuspladsen mod luk-
ningen af fritidshjemmene i 
København. Blandt demon-
stranterne var der mange 
fra Bryggen, som havde ta-
get turen over Langebro for 
at råbe politikerne på Råd-
huset op for en sidste gang, 
mens de var i gang med 
budgetforhandlingerne. 

Hallo minister
Men det virkede ikke til at 
politikerne havde hørt rå-
bene fra Rådhuspladsen. 
De besluttede nemlig, som 
det også tidligere havde væ-
ret på tale, at lukke fritids-
hjemmene i København og 
lave dem om til KKFO’er, 
som er det, man kalder en 
skolefritidsordning i Kø-
benhavns Kommune. Grun-
den til omlægningen er, at 
politikerne ønsker at hæve 
forældrebetalingen med 
omkring 700 kroner i må-
neden for at kunne undgå 
besparelser på området 
for 70 millioner kroner. Og 
det kan man ikke under 
den gældende lovgivning i 
fritidshjem, hvor der er en 
øvre grænse for forældrebe-
taling på 30 procent, mens 
der i KKFO’er er en øvre 
grænse på 100 procent.

- Jeg føler mig overbevist 
om, at de københavnske for-
ældre er villige til at betale 
det samme som forældre i 

resten af landet, når alter-
nativet havde været dårli-
gere normeringer og færre 
medarbejdere til at skabe et 
godt pædagogisk tilbud til 
deres børn, siger børne- og 
ungdomsborgmester Jes-
per Christensen.

Spørger man forældrene 
på Bryggen, så er de enige 
med borgmesteren i, at de 
hellere vil betale lidt mere, 
men til gengæld vil de me-

get gerne beholde fritids-
hjemmene, men det kræver, 
at Folketinget beslutter at 
ændre loven, så der ikke 
længere er en øvre grænse 
for forældrebetaling på 30 
procent.

- Vi ville ønske, at børne- 
og undervisningsministe-
ren var lidt mere samar-
bejdsvillig, men hun ser 
ikke ud til at reagere på no-
get som helst, siger Gustav 
Sandegård, der er en af de 

aktive forældre på Bryggen 
i sagen.

Politikerne på Rådhuset 
har dog også lavet en lille 
kattelem i deres beslutning 
om at lukke fritidshjem-
mene, så hvis Folketinget 
vælger at ændre loven inden 
marts næste år, så bliver 
fritidshjemmene ikke lavet 
om til KKFO’er. Men der vil 
under alle omstændigheder 
ske en prisstigning.

Kvalitet
Noget af det, som foræl-
drene frygter ved at fritids-
hjemmene muligvis lukker, 

er, at den særlige pædagogi-
ske stil i institutionerne, at 
institutionerne bliver større 
eller skal flytte til nye loka-
ler. Her har børne- og ung-
domsborgmester Jesper 
Christensen dog nogle trø-
stende ord

- Der er alene tale om en 
administrativ øvelse. Ind-
holdet vil være det samme. 
Hvis de ønsker det, kan fri-
tidshjemmene fortsætte på 
samme adresse, med samme 
økonomi, personale og pæda-
gogik. Den konkrete forskel 
vil kun være, at fritidsinsti-
tutionens leder ikke længere 
refererer til en klyngeleder 
eller et netværk, men til den 
lokale skoleleder, siger han

Men det vil Gustav Sande-
gård dog se før han tror på 
det.

- Det ser meget lovende 
ud, og hvis de kan leve op 
til det, så er det selvfølgelig 
godt. Men jeg kan have min 
tvivl om, det kommer til at 
gå ud over kvaliteten, hvis 
fritidshjemmene på Bryg-
gen bliver til KKFO’er, si-
ger han.

MånedLig FOræL-
dreBetALing FOr 
FritidsinstitutiO-
ner i genneMsnit:

n Odense: 2.002 kr.
n Esbjerg: 1.770 kr.
n Frederiksberg: 1.615 kr.
n Aarhus: 1.574 kr.
n Aalborg: 1.378 kr.
n København: 882 kr.
 

Kilde: Social-  
og Indenrigsministeriet

imens budgetforhand-
lingerne var i fuld gang 
på Københavns Rådhus 
var Rådhuspladsen fyldt 
med forældre og børn, 
der på trods af regnvejr 
demonstrerede mod 
lukningen af fritidshjem-
mene.

selvom budskabet fra de 
fremmødte til demon-

strationen under budget-
forhandlingerne var klare 

besluttede politikerne 
alligevel af lukke fritterne 

på Bryggen.
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www.bryggebladet.dk 

find os på:

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

D A N S K E  O S T E
O
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Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00 ved bestilling over 100 kroner)

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

FroKosT Tilbud
(mellem kl. 11.00 – 15.00)
Vælg mellem 10 slags pizzaer, fiskefilet med tilbe-
hør, husets bøf med tilbehør, stor durum rulle eller 
stor pizza sandwich. Kun 50,-

durum menu 
1 x Stor Durum Rulle

1 x Mellem Pommes Frites 
1 x Salatmayonnaise

1 x 0,5l. Sodavand
Kun 95,-

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeborDe, sofaborDe
plankeborde og sofaborde, hylder og bogkasser efter mål og ønske.

kom forbi butikken, hvis du har en god idé.

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

onsdag-fredag 15 – 17.30 lørdag 11 - 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

Mine Camilla Olsen
Psykomotorisk Terapeut & Lydterapeut
Havnestadsklinikken · Islands Brygge 
www.mineco.dk · Tlf: 60705434

Bevægelse & Balance
●	Rytmik 3-6, 6-9 & 9-12 mdr.  

Nye hold starter i uge 43
●	Sansemotorisk undersøgelse/ 

behandling af børn 0-16 år.
●	Psykomotorisk terapi for baby, 

barn, ung & voksen

ny hestehal til ridevennerne
Byggeriet af rideklubbens nye ridehal går nu i gang. 
Mens arbejdet står på, bliver stien langs med klubben 
spærret af

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustrationer: Realdania By 
og Byg
redaktion@bryggebladet.dk

Det er godt at være hest i ri-
deklubben Ridevenner, men 
snart bliver det endnu bed-
re, når klubbens nye ridehal 
inden længe bliver opført. 
Hallen, der skal erstatte den 
nuværende hal ved siden 
af ballonhangaren, bliver 
udstyret med 30 nye heste-
bokse, foderrum, sadelrum 
samt en ekstra indendørs 
ridebane. Og udsigten til de 
nye faciliteter vækker begej-
string i rideklubben.

– Vi er utroligt glade for 
den opgradering, vi nu får, 
og vi glæder os til at tage 
de nye faciliteter i brug. Det 
kommer til at føles som ren 
luksus for både medlem-
mer, personale og dyr, siger 
Marianne Pedersen, der er 
daglig leder af Rideklubben 
Ridevenner.

Den nye hal bliver opført 
af Realdania By & Byg, der 
også står for den igangvæ-
rende renovering af ballon-
hangaren, og opføres som 
modulbyggeri med facade i 
hårdt træ. Den bliver 1.700 
kvadratmeter stor og bliver 
placeret helt op til skellet til 
Bryggens Børne- og Ung-
domscenter. Altså et stykke 
længere væk fra ballonhan-
garen end den nuværende 
hal. Det giver plads til en 
udendørs ridebane mellem 
hallen og hangaren.

Når ridehallen er færdig 
til næste år, flytter heste, 
elever og alt klubbens ha-
bengut ind. Herefter bliver 
alle øvrige staldbygninger, 

der ikke er en del af den 
oprindelige ballonhangar, 
revet ned.

Omvej
Når byggeriet går i gang, 
bliver stien på Amager Fæl-
led langs med rideklubben 
spærret midlertidigt af i 
perioder, når store lastbi-
ler skal til og fra området 
med byggematerialer. Det 
betyder, at fodgængere 
og cyklister, heriblandt de 
mange børn der bruger sti-
en til at komme fra skolen 
til blandt andet Børne- og 
Ungdomscentret, må ud 
på en lille omvej. De kan 

enten benytte den uoplyste 
trampesti bagom folden syd 
for rideklubben. Hvis turen 
gennem den mørke skov er 
for skummel, eller man er 
på to hjul og har brug for be-
lægning, må man ud på en 
større omfart via cykelstien 
langs skolen.

elastisk tidsplan
Realdania By & Byg fortæl-
ler, at hallen står klar ‘til 
næste år’, men den ende-
lige tidsplan ligger ikke fast 
endnu. Det er derfor ikke 
til at sige, om hallen bliver 
klar først, sidst eller midt på 
året.

stien langs rideklub-
ben bliver spærret i 

perioder, mens bygge-
riet af den nye ridehal 

står på.

Både børn og heste 
får nyt tag over ho-

vedet, når Realdania 
By & Byg rejser en ny 

hal til rideklubben.
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Bryggens 
unge tog del i 
klimakampen
Mens verdens ledere var samlet til FN’s klimatopmøde 
i New York, arrangerede Kulturhuset Islands Brygge 
to dages ‘Klimadage på KIB’ for elever fra Skolen på 
Islands Brygge. Formålet var at klæde de unge på til at 
blive agenter for en fælles bæredygtig fremtid 

Tekst: Søren Valsøe
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der ligger gamle poser, 
brugte tomatbakker og 
potter på bordene i sa-
len i Kulturhuset Islands 
Brygge. Alt sammen affald 
og alt sammen af plastik. 
Men det skal snart bruges 
igen. Det står to 7. klas-
ser fra Skolen på Islands 
Brygge for. Affaldet er 
gjort klar. Mens verdens 
ledere er samlet til FN’s 
klimatopmøde i New York, 
hvor den 16-årige klimaak-
tivist Greta Thunberg taler 
alvorsord til de voksne, så 
har Kulturhuset Islands 
Brygge samtidigt arrange-
ret to dages 'Klimadage på 
KIB’. Her taler de voksne 
fra lokale organisationer 
som Greenpeace og Plastic 
Change til børn og unge 

om klima og bæredygtig-
hed. 

– Formålet er at klæde 
Bryggens unge på til at bli-
ve agenter i og for en fælles 
bæredygtig fremtid. Det er 
vores ambition, at eleverne 
får en udvidet forståelse 
for sammenhængen mel-
lem det personlige og det 
politiske plan i klimadebat-
ten og mellem det lokale og 
det globale, siger Henriette 
Mathilde Bachmann, der 
er børne- og ungekultur-
formidler i Kulturhuset Is-
lands Brygge. 

Det er mandag formid-
dag, og efter morgenens 
foredrag med Greenpeace 
om klimadebatten på po-
litisk niveau er der inden 
længe en workshop i salen 
på programmet. Her skal 
halvdelen af eleverne kre-
ere små flydende boformer 
på vand af gammelt plastik. 

Men først skal vi med den 
anden halvdel i et lokale 
længere nede i kulturhuset 
og gøre kold plastik varm 
med Von Plast. 

 gammelt bliver nyt
Anordningen ligner mest af 
alt noget fra Georg Gearløs’ 
værksted. Men det er desig-
ner Andreas Zacho og ma-
skinmester Lasse Helledi, 
der sammen udgør plastik-
værkstedet Von Plast, som 
har konstrueret maskinen. 
Den makulerer de plastik-
låg fra skolemælkkarto-
nerne, som en af grupperne 
på fire drenge har puttet 
ned i. Farverne er gule og 
blå. Drengene putter de nu 
kværnede låg over i en an-
den kreativt konstrueret 
maskine, der smelter det 
gamle plastik og leder det 
videre ud i en støbeform. 

Gamle plastiklåg bliver til 
nye plastikstjerner. 

– Det skal give de unge 
kendskab til at genbruge 
plastik, så den nye plastik 
er genbrugt af tidligere 
plastik, og så er vi et skridt 
videre, siger Henriette Ma-
thilde Bachmann.

Gruppen med de nye pla-
stikstjerner i hånden synes 
godt om den første klima-
dag. 

– Vi har hørt om klimaet, 
og det går ikke så godt for 
klimaet lige nu, siger en af 
drengene fra gruppen, To-
bias Sundquist. 

– Og hvad har du så lært 
i dag?

– Jeg har lært om Green-
peace, som man kan donere 
penge til, så de kan hjælpe 
med plastik i havet.

– Har du så givet dem alle 
dine sparepenge?

– Nej, det har jeg ikke.

– Hvorfor ikke?
– Det vil jeg ikke bruge 

mine penge på. 

Flydende boform
Tilbage i salen er pla-
stikskruen klar til at blive 
sat i vandet. En gruppe på 
fire piger har klippet et lille 
sugerør op i den ene ende, 
som nu udgør en skrue, der 
skal drive båden af en tid-
ligere salatbakke fremad. 
Kreationerne skal kunne 
flyde. Det er kravet. 

– Konceptet er, at de skal 
kunne flyde. Hvis nu ver-
denshavene overstiger det 
hele. Det er måske sådan 
lidt et dystopisk fremtids-
syn, smiler billedkunstner 
Rikke Flensberg, der er en 
af de to initiativtagere til 
workshoppen om de små 
flydende boformer af af-
faldsplast. 

Mens der bliver klippet 
og limet rundt om ved bor-
dene, skal en gammel potte 
af plastik give strøm til pi-
gernes båd af den tidligere 
salatbakke. 

– Jeg klipper små stykker 
ud, som bliver til solceller. 
Så kan vores motor køre 
på solcelleenergi og drive 
skruen i vandet, lyder det 
fra en af de fire piger i grup-
pen.

de to 7. klasser fra Skolen 
på Islands Brygge lærer 

om, hvad plastik kan bru-
ges til og hvorfor det skal 

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

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

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

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

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

Åbningstider
Mandag – Torsdag kl. 11.00– 21.00, 
Fredag  kl. 11.00 – 23.00
Lørdag kl. 10.00 – 23.00 
Søndag kl. 10.00 – 21.00

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

København S
Tlf. +45 5365 4010
Mail: info@nöah.dk

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

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

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

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

Skal virksomheden eller familien have en hyggelig julefrokost,  
hvor der bliver sørget for det hele?

Bestil årets All Inclusive Julefrokost hos os inden  
den 25. oktober 2019 og spar op til 25%

DEt stoRE 
JuLEfRokostboRD
book Nu og spAR 
op tIL 25%

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

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

34000

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

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket

Rådgivning
På apoteket kan du få rådgivning på 
en lang række områder, bl.a. rygestop, 
brug af medicin, forebyggelse og meget 
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 
apotek?

 

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

FEST ?

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

Alternativet standser CO2-skov
Beslutningen om at plante 215 træer som CO2-kompensation for 
2492 flyrejser i kommunen blev standset af Alternativet, da det blev 
drøftet i Teknik- og Miljøudvalget. Nu skal sagen genbehandles i 
Borgerrepræsentationen

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Peter Conrad 
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

Alternativet var egentlig en 
del af det flertal, der havde 
besluttet, at Københavns 
Kommune skulle kompen-
sere for CO2-udledningen 
fra de ansattes flyrejser i 
2017 ved at plante træer. 
Men partiets opbakning 
til forslaget beroede på en 
misforståelse, som medlem 
af Teknik- og Miljøudvalget 
for Alternativet Fanny Bro-
holm har revet sig i håret 
over lige siden. Træplant-
ningen kompenserer nem-
lig kun for 0,14 procent af 
CO2-udledningen fra flyrej-
serne og skulle derudover 
kun bruges som værktøj til 
at købe klimaaflad fremad-
rettet og ikke til at afdrage 
på den klimagæld, som hun 
og Alternativet mener, at 
kommunen har bagudret-
tet.

Derfor trak Fanny Bro-
holm i nødbremsen, da Tek-
nik- og Miljøudvalget skulle 
stemme om forslaget om at 
plante 215 træer på støjvol-
den ved motocrossbanen. 

Forslaget blev faktisk vedta-
get ved afstemningen, men 
Fanny Broholm ‘standsede’ 
sagen i henhold til kommu-
nestyrelsesloven, der siger, 
at “ethvert medlem af et 
udvalg kan standse udførel-
sen af en beslutning, der er 
truffet af udvalget, ved på 
mødet til beslutningspro-

tokollen at erklære, at han 
ønsker sagen indbragt til 
afgørelse af kommunalbe-
styrelsen”. 

Derfor er sagen om CO2-
kompensation for flyrejser 
nu på vej tilbage i den sam-
me Borgerrepræsentation, 
der i februar vedtog træ-
plantningsmodellen.

CO2-skoven på 
volden ved mo-
tocrossbanen nød op-
bakning i Teknik- og 
Miljøudvalget, men 
sagen blev standset 
af Fanny Broholm fra 
Alternativet.

FAKtA:

n Før sagen blev standset, 
blev forslaget om at 
CO2-kompensere ved at 
plante 215 træer på vol-
den ved slusen godkendt 
med tre stemmer mod 
to. Fem medlemmer 
undlod at stemme.

n For stemte Det Kon-
servative Folkeparti og 
Enhedslisten.

n Imod stemte Liberal Al-
liance og Alternativet.

n Socialdemokratiet, Det 
Radikale Venstre og SF 
undlod at stemme.

uDgIVELsEspLAN 2019
bRYggEbLADEt UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR. uDgIVELsEsDAgE DEADLINEs

ugE* uDgIVELsEsDAto MAtERIALEfRIst** oRDREfRIst***

17 43 24. OKTOBER 17. OKTOBER 16. OKTOBER

18 45 7. NOVEMBER 31. OKTOBER 30. OKTOBER

19 47 21. NOVEMBER 14. NOVEMBER 13. NOVEMBER

20 49 5. DECEMBER 28. NOVEMBER 27. NOVEMBER

21 51 19. DECEMBER 12. DECEMBER 11. DECEMBER

www.bryggebladet.dk

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

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

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

*** Ordrer fra nye annoncører samt 
materiale fra faste annoncører bør 
så vidt muligt afgives senest onsdag 
inden udgivelsesdatoen.
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Weidekampsgade kan klare lidt flere biler
Naboerne til Radissons er bange for, at den kommende udbygning af hotellet vil få 
Weidekampsgade til at sande til i trafik. Men ifølge en trafikanalyse, som bygherre 
har lavet, har vejen stadig kapacitet til lidt flere biler

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk 

Når urviseren rammer fyr-
aften, holder trafikken stort 
set stille i Weidekampsga-
de. Medarbejdere på vej op 
fra fra parkeringskældrene 
under HK, Deloitte og Kom-
munernes Landsforenings 
glasdomiciler venter tålmo-
digt på ramperne på, at der 
opstår et hul i karavanen af 
biler, der nogle dage stræk-
ker sig hele vejen fra Øre-
stads Boulevard til Klaks-
vigsgade. 

Ifølge beboerne i Weide-
kampsgade har det trafika-
le pres på gaden for længst 
nået bristepunktet, og de 
frygter, at udbygningen af 
hotel Radisson Blu vil blive 
den famøse dråbe, der får 

bægret til at flyde over. En 
del af planerne er nemlig, 
at hotellets parkerings-
plads skal flyttes under jor-
den, og at ind- og udkørsel 
fremover kommer til at ske 
via Weidekampsgade. 

Men ifølge Teknik- og 
Miljøforvaltningen har 
gaden stadig lidt at give 
af. Det vurderer forvalt-
ningen på baggrund af en 
trafikundersøgelse, som 
bygherre lavede i slutnin-
gen af 2018. 

Analysen fremskrev 
trafikstigningen i Weide-
kampsgade og de omkring-
liggende gader og fandt, 
at der stadig var kapacitet 
tilbage i krydset Weide-
k a m p s g a d e /Ø r e s t a d s 
Boulevard. Selv når man 
medregnede den stigning i 
trafikken, som hoteludbyg-

ningen kommer til at afsted-
komme. 

Færre p-pladser
Det skal dog ikke forstås 
som, at forvaltningen vur-
derer, at Weidekampsgade 
ikke er belastet. På bag-
grund af samme analyse 
samt ved at kigge på, hvor 
mange biler der parkerer 
på hotellets nuværende 

parkeringsplads, har man 
nemlig stillet krav i lokal-
planen om den laveste par-
keringsnorm, som er mulig 
inden for rammerne af den 
gældende kommuneplan: 
én parkeringsplads per 200 
kvadratmeter. Det skyldes, 
at kun cirka 40 procent af 
pladserne på den nuværen-
de parkeringsplads bliver 
brugt, samt at hotellet lig-
ger meget kort fra metro-
stationen Islands Brygge og 
andre former for kollektiv 
transport. 

Den offentlige høring om 
lokalplanen er netop afslut-
tet. Nu tager Teknik- og Mil-
jøforvaltningen stilling til, 
om de høringssvar, der er 
blevet sendt ind i perioden, 
giver anledning til, at der er 
noget, der skal ændres i lo-
kalplanen.

der er voldsom 
trængsel og alarm 
i Weidekampsga-
de i myldretiden.

Farvel til 250s
Det nye bynet, der fra på søndag omkalfatrer busnettet 
i meget af byen, betyder, at Bryggen må vinke farvel til 
250S. Fremover bliver bydelen betjent af tre buslinjer, 
heraf to nytilkommere

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

Bus 250S kører sin sidste 
tur fra Bella Center via Ar-
tillerivej til Kigkurren og 
gennem den gamle del af 
Bryggen på lørdag. Fra på 
søndag bliver både den og 
linje 12's ruter nemlig om-
lagt, og Islands Brygge bli-
ver i stedet fremover betjent 
af de tre linjer 68 og 77 og 
33.

Det sker, når det nye by-
net træder i kraft på søndag 
den 13. oktober. Bynettet, 
der medfører store ændrin-
ger på meget af busnettet i 
hele København, er afledt af 
sidste uges åbning af Metro 
Cityringen og dens 17 nye 
stationer, der skal bindes 
sammen af busnettet.

nye bryggebusser
På Bryggen betyder det 
konkret, at linje 250S og lin-
je 12 ikke længere kommer 
igennem vores bydel. I ste-
det får Bryggens beboere 
fremover de to nye buslinjer 
68 og 77.

Linje 68, der kommer fra 
Lyngby Station via Glad-
saxe, Nørrebro og Hovedba-
negården, får samme rute 
gennem Bryggen, som 250S 
havde, og stopper i Weide-
kampsgade, Isafjordsgade, 
Bergthorasgade, Halfdans-
gade og ved Kigkurren 
hvorefter den fortsætter ad 
Artillerivej med stop ved 
Drechselsgade, Rundholts-
vej, HF Sønderbro, Vejlands 
Allé, inden den når endesta-
tionen ved Bella Center.

Bus til metro

Som noget helt nyt bliver 
den sydlige del af Bryggen 
forbundet med metroen, 
når linje 77, der kommer 
fra Sundbyvester Plads, 

fremover tager turen fra 
Islands Brygge metrosta-
tion ned ad Artillerivej 
med stop ved Kigkurren, 
Drechselsgade, Rund-
holtsvej, HF Sønderbro 
og Vejlands Allé. Også 

77’s rute stopper ved Bella 
Center.

Linje 33 kommer fort-
sat til at forbinde Islands 
Brygge med henholdsvis 
Rådhuspladsen og Dragør 
med stoppesteder i Weide-

kampsgade, i Njalsgade og 
ved Islands Brygge metro-
station.

Se alle ændringer på bus-
nettet på dinoffentligetrans-
port.dk

HvOr OFte Kører 
Bussen?:

Linje 77
To afgange i timen  
i myldretiden.
Én afgang i timen  
i dagtimerne.
Én afgang i timen  
i aftentimerne.

Linje 68
Mellem Bellahøj 
og Kigkurren
Seks afgange i timen 
i myldretiden.
Fire afgange i timen 
i dagtimerne.
Tre afgange i timen 
i aftentimerne.
Mellem Kigkurren 
og Bella Center
To afgange i timen 
i myldretiden.
To afgange i timen 
i dagtimerne.
Én afgang i timen 
i aftentimerne.

Linje 33
Mellem ørestad station 
ogrådhuspladsen
Fire afgange i timen 
i myldretiden.
Fire afgange i timen 
i dagtimerne.
Tre afgange i timen 
i aftentimerne.

Linje 250s samler 
sine sidste brygge-
boer op på lørdag 
og bliver erstattet 
af to nye buslinjer 
fra på søndag.



7BRYGGEBLADET10. oktober 2019 NYHEDER

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

FAMILIEFEST 
VED VANDET

Fredningssag for 
Fælleden udskudt
Fredningsnævnet ønsker 
miljøpåvirkningerne af den planlagte 
cykel- og gangsti over Strandengen 
på Amager Fælled grundigt 
undersøgt. Fredningssagen for 
området er derfor sat i bero i tre 
måneder

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

På et offentligt møde om 
Københavns Kommunes 
forslag til fredningen af 
Strandengen på Amager 
Fælled besluttede Fred-
ningsnævnet, at det hver-
ken kunne vende tommelen 
op eller ned til forslaget, 
førend der er lavet en mil-
jøvurdering. Nævnet har 
ellers tidligere meldt ud, at 
det godt ville kunne træffe 
en afgørelse om frednings-
forslaget uden en sådan un-
dersøgelse, men har altså 
nu ombestemt sig.

Lys og belægning
Det springende punkt for 
Fredningsnævnet var, at 
fredningsforslaget blandt 
andet giver mulighed for, 
at der laves en fem meter 
bred oplyst cykel- og gang-
sti med fast belægning hen 
over Strandengen. Og det 
var altså ikke nok for næv-
net, at kommunen selv vur-
derer og lover, at det kan 
gøres skånsomt over for 

naturen. Det skal undersø-
ges grundigt. Fredningssa-
gen er derfor sat i bero i tre 
måneder, hvor kommunen 
skal finde ud af, hvorvidt 
der skal laves en miljøvur-
dering.

Amager Fælled-fredningen 
skal udvides, så hele den 

østlige del, hvor Grønjords-
søen og Strandengen ligger, 
også bliver fredet. Men tvivl 

om miljøpåvirkningerne af en 
planlagt sti hen over Stran-

dengen har sat fredningssa-
gen på standby.

ny cykelbro i horisonten
Den næste cykel- og gangbro over havneløbet kommer til at forbinde Teglholmen med Amager Fælled. Idéen er to 
årtier gammel, men nu er der afsat en million kroner til de indledende øvelser

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

En ny cykel- og gangbro 
mellem Teglholmen og 
Amager Fælled har været 
på tegnebrættet i mere end 
tyve år. Men nu tager kom-
munen de første spæde 
skridt i retning af en realise-
ring af broforbindelsen, der 
fremgik som en ‘mulighed’ 
allerede i den første ver-
sion af lokalplanen for Tegl-
værkshavnen, der blev ved-
taget i 1999. Ét blandt flere 
cykelinitiativer i det netop 
vedtagne budgetforlig er 
nemlig en forundersøgelse 
af en oplukkelig cykel- og 
gangbro mellem Teglhol-
men og Amager Fælled, 
som der er afsat en million 
kroner til. 

Hypotetisk bro
Der går nok en rum tid, før-
end den endelige placering 
og udformning af broen er 
på plads. Men ifølge lokal-
planen for Teglværkshav-

nen, som er den lokalplan, 
der muliggør broen, bliver 
den placeret i forlængelse af 
den grønne kile, der skærer 
igennem det relativt nye bo-
ligområde på Teglholmen. 
Forskellige illustrationer i 
forskellige tillæg til lokal-
planen viser derudover, at 
broen formentlig kommer 
til at lande på Amagersiden 
et sted imellem den sydlige 
del af Nokken og den nord-
lige del af H/F Sønderbro.

Broen er en del af en grøn 
cykelrute og vil derudover 
understøtte beboerne på 
Teglholmens muligheder 
for at kunne gå, løbe eller 
cykle til attraktive grønne 
områder.

en cykel- og gangbro 
mellem Teglholmen 

og Amager Fælled 
har været i støbe-

skeen i årtier. Nu er 
der fundet penge til 
en forundersøgelse 

af projektet.

Københavns Kommune 39Tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen

Boligudbygning og kommunale 
 servicefaciliteter
I tilknytning til boligudbygningen er der planlagt etab-
leret en 2-sporet skole centralt på Teglholmen sammen 
med institutioner og idrætsfaciliteter. Skolen kan udvides 
til 3-4 spor og første etape af skolen forventes ibrugtaget i 
2009.
 
Den første integrerede daginstitution i området vil blive 
etableret i forbindelse med boligudbygningen på den 
nordlige del af Sluseholmen. Der forventes derudover be-
hov for 1-2 daginstitutioner i området, hvilket kan indgå i 
en kommende Børneplan 2 for Københavns Kommune.
De aktuelle områder ligger i en afstand af ca. 1 km fra 
lokalcentret i Kongens Enghave omkring Mozarts Plads og 
2-3 km fra Fisketorvets indkøbscenter.
Størstedelen af erhvervsområderne ved Teglværkshavnen 
ligger stationsnært – dvs. inden for en afstand af 1000 m 

fra Dybbølsbro eller Sydhavn Station. Derimod ligger 
størstedelen af de nye boligområder langs havneløbet med 
afstande på 1.000 -1.500 m fra disse stationer.

På sigt er det en mulighed, at der kan etableres en station 
på den nuværende godsbane umiddelbart syd for lokalpla-
nområdet eller evt. en metrolinje med udgangspunkt i for-
bindelse med Cityringen planlagte klargøringscenter på 
banearealet ved Vasbygade. Stationer kunne placeres ved 
Havneholmen, Enghave Brygge, Teglholmen og Frederik-
skaj, idet en sådan løsning i givet fald vil medføre, at også 
den planlagte byudvikling af Artillerivej Syd på Amager 
via broer ville kunne anvende Metro. Der forventes umid-
delbart etableret en effektiv busbetjening af fokusområdet 
med tilknytning til de nærliggende stationer. 

Illustrationen viser forslag til den samlede plan for Teglholmen Øst, Sluseholmen og Fordgrunden.
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Podcastmiljøet blomstrer i sturlasgade
I Podcast Studio i Sturlasgade er der både 
plads til de nye og spirende podcasts og 
kendte podcasts med mange år på bagen. 
Manden bag studiet hedder Michael 
Bernhard, og han vil gerne hjælpe personer 
med podcastdrømme godt i gang med det 
medie, han elsker

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

Dårligdommerne, Damer-
nes Eventyrklub og De Poli-
tiske Amatører. Det er bare 
nogle af de podcasts, der 
bliver indspillet i tidligere 
bryggebo Michael Bern-
hards Podcast Studio i Stur-
lasgade. Studiet startede op 
i slutningen af maj under 
Podcast Festival 2019, og si-
den er det gået stærkt med 
at få fyldt det lille studio, der 
ligger i samme lokaler som 
Greenify, op med taleglade 
mennesker med podcas-
tambitioner. Også nogle af 
landets mere veletablerede 
podcasts har valgt at rykke 
produktionen ind i Michael 
Bernhards lokaler.

– Det var vigtigt for mig, 
at det var lige så hyggeligt 
som at sidde hjemme, men 
bare med udstyr der får det 
til at lyde godt, samtidig 
med at alle kan bruge det, 
siger Michael Bernhard.

Han havde planer om, at 
han inden for et år havde 
kunder nok til, at det hele 
kunne løbe rundt, men al-
lerede nu er der ved at være 
så mange, at han kan have 
svært ved at have plads til 
alle nye, der gerne vil bruge 
studiet.

drengedrøm
Michael Bernhard har en 
lang karriere som radio-
mand bag sig. Han startede 
på en lokalradio tilbage i 
1989 og har sidenhen ar-
bejdet på P3, Voice og P7 
Mix. Nu er han vært på P3-
programmet Musikpanelet, 
der sendes hver lørdag. Han 
beskriver sig selv som ra-
dionørd og bruger meget af 
sin fritid på at lytte til radio 
og til podcasts.

– Jeg har altid drømt om 
at starte min egen radio-
station, men jeg kender 
Le Gammeltoft, der har 
haft radiostationen He-
artbeats, så jeg ved, hvor 

meget man skal knokle 
for det. Så nummer to på 
bucketlisten var at starte 
et podcaststudio, siger 
Michael Bernhard og fort-
sætter:

– Og så kender jeg Mor-
ten og Michala fra Greeni-
fy fra gamle dage, og jeg 
spurgte dem, om jeg ikke 
måtte have et podcaststudio 
i deres lokaler. Det synes de 
var en god idé, fordi planter 
og podcasts på en eller an-
den måde passer godt sam-
men.

Udover at det er en drøm 
at have et podcaststudio, så 
ønsker han også at give til 
det spirende podcastmiljø i 
Danmark. Nogle gange gi-
ver han de første to timer 
væk til håbefulde podca-
stere, fordi han ville ønske, 
at der var nogen, der havde 
gjort noget lignende for 
ham, da han startede i ra-
dioen tilbage i 1989.

– Jeg har jo lidt den bag-
tanke med studiet, at jeg 
gerne vil hjælpe nogle up 

and coming-podcastere 
med at komme i gang. Det 
kan betyde vildt meget, at 
lyden er i orden, og at man 
ikke sidder hjemme ved 
køkkenbordet, hvor man 
nemt kan blive distraheret. 
Så længe det bare kan løbe 
rundt, så er jeg tilfreds, si-
ger han.

Forsinket radio
Egentlig er en podcast bare 
forsinket radio. Det er no-
get, du kan lytte til, når du 
har lyst, og ikke kun, når 
det bliver sendt på en ra-
diostation. Derudover så 
kan podcasts ifølge Michael 
Bernhard være mere frie i 
deres form end radioudsen-
delser kan, hvilket han både 
synes er styrken og svaghe-
den ved podcasts.

– Det kan helt sikkert 
kommet noget fedt ud 
af, at man tør bryde med 
den form, vi har i radioen. 
Men grunden til, at den 
form eksisterer, er jo fordi 

man i radiomediet gen-
nem mange år har fundet 
ud af, hvad der virker og 
ikke virker. Jeg synes 
nogle gange, at podcasts 
kan blive for lang tid ved 
et emne, hvor jeg som ra-
diomand nok havde sprun-
get videre i teksten lang 
tid før. Men nogle gange 
så kommer der også no-
get fedt ud af, at folk bare 
taler sig helt ud af en tan-
gent, siger han.

I lande som USA er pod-
casts en kæmpe branche 
med vildt populære pod-
casts som for eksempel 
den lange podcast The Joe 
Rogan Experience med ko-
mikeren Joe Rogan og true 
crime podcasten Serial. I 
Danmark er genren ikke 
slået helt igennem på sam-
me måde endnu, men med 
nye tiltag som for eksempel 
Podimo, der er en slags Net-
flix for danske podcasts, er 
de danske podcasts på vej 
til at være en branche, hvor 
der kan tjenes penge. Mi-

chael Bernhard hilser tiltag 
som Podimo velkommen, 
men det er ikke kun penge, 
der skal til, før en podcast 
bliver god.

– Det er den grundlæg-
gende idé, der skal være på 
plads, før det kan blive til 
noget, siger han.

HAr du en idé 
tiL din egen 
POdCAst?:

Michael Bernhard fra Pod-
cast Studio vil gerne give de 
første fem af Bryggebladets 
læsere, der booker en tid i 
studiet, to gratis timer, så 
de kan prøve deres pod-
castidé af i professionelle 
omgivelser uden omkost-
ninger. Hvis du gerne vil 
have de gratis timer, skal 
du skrive BRYGGEBLADET 
i kommentarfeltet, når du 
booker en tid på podcast-
studio.dk. Der gælder først 
til mølle.

tv- og radiovært dan ra-
chlin og filminstruktør og 

iværksætter Søren Fauli er 
to af dem, der benytter sig 
af Michael Bernhards Pod-
cast Studio i Sturlasgade. 

De er i gang med at optage 
en ny podcast, der hedder 

De Politiske Amatører, hvor 
de to diskuterer politiske 

emner, samtidig med at et 
skakur tager tid på dem. Og 

den, der bruger længst tid, 
har tabt.
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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

❚SEjLADS

den store bådedyst

❚SAuNA

varm gus  
og kolde gys

❚GAMING

gamingfestival 
vender tilbage til 
Fisketorvet

❚MuSIK

Kvinder  
genopliver Larsen

Vi sejler op ad havnen, og vi sejler nedad igen, når 
Copenhagen Harbour Race på lørdag indtager sejlrenden 
mellem Slusen og Langebro for 13. gang

Det internationale regatta 
‘Copenhagen Harbour 
Race’ indtager sejlrenden 
i Københavns Havn på lør-
dag. Kapsejladsen, der er et 
løb for de tre bådtyper ‘otte-
re’, ‘inriggere’ og ‘coastalbå-
de’, har været afholdt hvert 
år siden 2007 og tiltrukket 
roere fra Italien, Schweiz, 
Holland, Tyskland, Sverige, 
Norge og selvfølgelig Dan-
mark.

Startskuddet går fra Kal-
vebod Bølge ud for Nykre-
dits hovedsæde, hvorfra 
bådene sejler sydpå langs 
sjællandssiden af køben-
havns Havn, under Brygge-
broen og helt ud til Slusen, 
hvor der vendes. Derfra går 
turen mod nord på ama-
gersiden af havnen frem til 
mållinjen ud for Havneba-
det på Islands Brygge. Den 
samlede distance er 6,5 ki-
lometer.

Kapsejladsen bliver afvik-
let i samarbejde mellem de 
to Brygge-roklubber SAS og 

ARK og Københavns Roklub, 
der bor i Tømmergraven. 

Copenhagen Harbour Race 
i havnen ud for Islands Bryg-
ge lørdag den 12. oktober 
klokken 12:00. Programmet 
og løbstider kan finde på 
copenhagenharbourrace.dk

en ‘8+’ med otte roere 
plus en styrmand
Foto: Dorthe jensen, 
Roklubben SAS

BådtyPer:

Der dystes mellem tre 
robådstyper i Copenhagen 
Harbour Race:

n Inrigger: En robåd, hvor 
åregangene er placeret 
på rælingen. Inriggere 
roes af henholdsvis to 
roere med styrmand eller 
fire roere med styrmand. 

n Coastalbåd: En robåd 
med lukkede rigge. Den 
har lukket skrog, der 
umuliggør bordfyldning 
og er selvtømmende 
ved roning. Det betyder, 
at den kan roes i store 
bølger og hårdt vejr. 

n 8+: Er en outrigger, der 
roes af otte roere og en 
styrmand. Det er den 
hurtigste af alle bådtyper.

Der skal svedes i syd når Butchers 
Heat i samarbejde med Café Nöah 
kører saunatrucken i stilling ved 
Havnevigen

Brandvarm kul, æteriske 
olier i alverdens dufte og en 
havn fuld af efterårskoldt 
vand. Alle guselementerne 
er på plads, når en ombyg-
get mandskabsvogn fra 
frømandskorpset, der i dag 
fungerer som mobilsauna, 
parkerer på Viggo Kamp-
manns Plads. Det sker på 
søndag, når Butchers Heat i 
samarbejde med Café Nöah 
inviterer hele nabolaget til 
saunagus. 

En såkaldt ‘gusmester’ 
hælder vand og nogle sær-
ligt udvalgte æteriske olier 
på det varme kul i saunaen, 
så dampe og dufte breder 
sig i hele vognen. Herefter 
svinger gusmesteren vildt 
og voldsomt med et hånd-
klæde, så temperaturen sti-
ger, og dampene og olierne 
kommer helt under huden 
på deltagerne. 

De æteriske olier siges 
at have forskellige gavnlige 
egenskaber for både krop og 
sjæl. Hvad end man tror på 
den slags eller ej, dufter de 
pragtfuldt, og den intense 
varme løsner gevaldigt op 
i musklerne. Især når man i 
pauserne mellem hver af de 
tre gusrunder har mulighed 
for at tage en chokerende 
frisk dukkert i Havnevigen. 

Det bliver varmt og svedigt, 
så sørg for at drikke rigeligt 
med vand både før, under 
og efter.

Ved samme lejlighed til-
byder Café Nöah en ‘sauna-
gus menu’.

Saunagus på Viggo Kamp-
manns Plads søndag den 20. 
oktober klokken 9:00, 10:00 
og 11:00. En tur i saunavog-
nen koster 165 kroner, og 
billetter kan købes på www.
butchersheat.dk eller ved 
at sende sms til 21818832. 
Næste gusarrangement er 
allerede i kalenderen søndag 
den 27. oktober. Hvis der er 
tilslutning, er planen at holde 
saunagus ved Havnevigen 
hver anden søndag fremover.

Fortnite-dans, coslay, bræt-
spil og streamingevents 
på CinemaxX' gigantiske 
lærred. Efterårsferien står 
i gamingens navn på Fiske-
torvet, når centret for andet 
år i træk afholder Game 
Week i hele efterårsferien.

Gaming er gået fra at 
være et nørdefænomen til 
populærkultur, som stort 
set alle har berøring med på 
den ene eller anden måde. 
Og det bliver påvist igen 
og igen, at gaming er langt 
bedre end sit rygte.

– Gaming er meget mere 
end at sidde flere timer ale-
ne foran skærmen. Digitale 
spil kan være lige så sociale 
som de klassiske brætspil, 
og det vil vi gerne vise for-
ældrene med vores Game 
Week, fortæller centerchef 
hos Fisketorvet Casper D. 

von der Ahé.
I år kan både børn og 

voksne prøve kræfter med 
kodning, prøve alverdens 
spil, både digitale og ana-
loge, samt lade sig inspirere 
af nogle af landets bedste e-
sportsudøvere. 

I CinemaxX' biograf-
sal kan man opleve live-
streaming med blandt andet 
Minecraft-tvillingerne Mik-
kel og Emil, der står bag 
Trier Gaming, samt Marie 
Watson og Emma-Baben. 

Game Week på Fisketorvet 
fra den 12. til den 20. oktober. 
Alle dage i hele centrets åb-
ningstid fra 10-20. Alle events 
er gratis, men nogle kræver 
tilmelding. Det kan gøres på 
fisketorvet.dk/gameweek, 
hvor hele programmet også 
kan findes.

gaming er på rekordtid blevet ikke alene en tilskuersport, 
men decideret ‘big business’. Til Game Week streamer en 
række store navne fra Twitch i CinemaxX' biografsale.

Ét år efter Kim Larsens død og på 
50-året for Gasolins dannelse sætter 
coverbandet Gasoline kvindekraft 
til drengerøvsorkestrets mange 
udødelige klassikere

For 13 år siden fandt fem 
kvinder sammen om deres 
fælles forkærlighed for Ga-
solins musik, som havde 
fulgt dem allesammen gen-
nem barndom, ungdom og 
voksenliv. Det resulterede 
i dannelsen af bandet ‘Ga-
soline’, som bandmedlem-
merne insisterer på ikke er 
et kopiband. “De har ingen 
intentioner om at imitere”, 
men gør numrene til deres 
egne. 

talkshow
Gasoline sætter ild til Ga-
solin i Kulturhuset Islands 
Brygge på både lørdag 
og søndag, men allerede 
torsdag i næste uge er der 
endnu mere Larsen på pro-
grammet, når musikanmel-
der og fast inventar på snart 
sagt alle danske spillesteder 
og festivaler Steffen Junger-
sen leverer sin levende og 

humoristiske fortælling om 
nationalskjalden. Steffen 
Jungersen har været på lan-
devejen med Kim Larsen, 
deltaget i og anmeldt et hav 
af koncerter og interviewet 
legenden selv ved flere lej-
ligheder.

Talkshowet krydres med 
et udpluk fra Kim Larsens 
bagkatalog fremført af Stef-
fen Jungersen selv og guita-
risten Jesper Søeborg.

Gasoline i Kulturhuset 
Islands Brygge lørdag den 
9. november klokken 20:30 
og søndag den 10. novem-
ber klokken 20:00. Billetter 
koster 175 kroner på billetto.
dk og 200 kroner i døren.
Steffen jungersen om Kim 
Larsen i Kulturhuset Islands 
Brygge torsdag den 14. 
november klokken 20:00. 
Billetter koster 100 kroner 
på billetto.dk og 135 kroner i 
døren.

gasoline sætter ild til Gasolin.
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Kulturnat på 
Bryggen

Når kulturnattemørket 
sænker sig på fredag, 
bliver lyset tændt 
adskillige steder 
på og omkring 
Bryggen, der tager 
imod badgebærende 
kulturkøbenhavnere

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Siden 1993 har kulturnatten 
fået folk fra nær og fjern til 
at strømme til hovedstaden, 
hvor dørene på denne éne 
årlige aften blev åbnet til ste-
der, der normalt kun er sær-
ligt indviede forundt. Virk-
somheder, institutioner og 
organisationer giver adgang 
til og indsigt i deres arbejde 
og ofte også en bid brød og 
en lille én. I år er ingen und-

tagelse, hvor der også her på 
Bryggen er kultur i natten.

Som altid giver kulturpas-
set, en lille badge, adgang 
til hele herligheden. Det 
koster 95 kroner og kan kø-
bes i alle 7-Eleven-butikker 
i hele Hovedstadsområdet 
samt på biblioteker og mu-
seer i København og på Fre-
deriksberg.

Læs mere om kulturnatten 
og find det fulde program på 
kulturnatten.dk

gyselige og 
grufulde virtuelle 
realiteter i 
kulturhuset

Få virkeligheden vendt på 
vrangen i Kulturhuset Is-
lands Brygge, hvor du med 
ny teknologi og store briller 
kan udforske fremmede og 
frygtindgydende verdener. 
Først på aftenen kan hele 
familien slås med lyssværd, 
meditere eller rejse Jorden 
rundt på otte minutter. Iført 
VR-briller løser man gåder, 
koder og mysterier, som 
bringer alle jeres sanser i 
spil og holdånden på banen. 

Efter klokken 22:00, når 
ungerne er sendt hjem i 
seng, bliver VR-brillerne 

indstillet til action og gys 
for store børn og voksne 
med nerver af stål. 

Virtual Reality Arkade & 
Escape Rooms i Kulturhuset 
Islands Brygge i samarbejde 
med Mobile Mystery Games 
og virtualreality.dk 

Bag brillerne gemmer 
sig virtuelle verdener. 
Kun fantasien og pro-
grammeringen sætter 
grænserne. Foto: Mo-

bile Mystery Games

syv snakke 
om sex

På Yazmin Fox’ sexolo-
giskole i Gunløgsgade 
indgår kukturnatten i en 
ugelang sexologifestival. 
Efter en indledende fæl-
lesmeditation starter afte-
nens program, der består 
af syv forskellige foredrag 
og film om forskellige te-
maer. 

Skolen har inviteret en 
række talere, der fortæller 

om blandt andet jalouxi, 
omskæring og sammen-
bragte familier, og afslut-
ningsvist bliver Yazmin 
Fox’ egen film om erotisk 
tantra vist.

Meditation, film og 
foredrag på Sexologiskolen 
i Gunløgsgade 1 klokken 18-
01. Se det fulde program på 
sexologiskolen.dk  

yazmin Fox 
inviterer til til 
syv forskellige 
foredrag på sin 
sexologiskole. 
Foto: PR

Hjerneaktivitet og 
hovedrysten

Hvor godt kender du egent-
lig din hjerne? Hvordan vir-
ker den? Hvordan holder du 
den ved lige? Og hvad stiller 
du op, hvis den har fået en 
rystetur? Alt dette kan du 
blive klogere på hos Center 
for hjerneskade, der stiller 
deres viden og udstyr til 
rådighed for nysgerrige ho-
veder. 

Udover mulighed for at 
prøve kræfter med cen-
terets vognpark af fitnes-
sagregater til blandt andet 
genoptræning kan du få 
taget en konditest, målt dit 
blodtryk eller prøve, hvor-
dan det føles kun at have én 
fungerende arm.

Derudover er der fire 
foredrag med blandt andre 
komiker Sebastian Dorset, 

der taler med hjerneforske-
ren Jesper Mogensen om 
hjernens formåen. Neuro-
psykolog Lone Vesterager 
Martinus giver tips til, hvor-
dan man holder pæren i om-
drejninger hele livet, og to 
foredrag går i dybden med, 
hvad vi ved om hjernery-
stelse, og hvad videnskaben 
gør for at blive klogere på 
lidelsen.

Hjernesagen og Center for 
hjerneskade på Amagerfæl-
ledvej 56 A klokken 18-22. Se 
det fulde program på cfh.
ku.dk

stol på 
hjernen.  
Foto: PR

en aften med edB

Kan teknologi kurere 
flyskræk, afspille lyden af 
en træstammes indre eller 
fortælle, om en stuebirk er 
glad eller trist? Få svar på 
disse og en lang række an-
dre spørgsmål med tekno-
logiske svar på IT-universi-
tetet.

Udover foredrag og de-
monstrationer af alverdens 
innovationer kan du også 
slå dig løs i spilarkaden, 
hvor du kan prøve kræfter 
med de studerendes egne 
sjove og skæve spilkreatio-
ner. 

Får du nok af IT, eller 
strejker teknikken, kan du 

også skille en computer 
ad og bygge en skulptur af 
skrottet. For de yngste di-
gitale indfødte laver trylle-
kunstner Jesper Grønkjær 
tricks og ballonworkshops.

Kulturnat på IT-universite-
tet på Rued Langgaards Vej 
7. Se det fulde program på 
itu.dk

it-universitetets 
imponerende indre er 

fyldt med innovation på 
kulturnatten. Foto: ITu

Kig i kulisserne 
i dr Byen

Kom med både foran og bag 
kameraet i statsradiofonien, 
når der for en aften er ‘unik 
adgang’ til både tv-studier, 
kostumekælderen og kon-
certhuset.

Er du en linselus, kan du 
forsøge at gøre dig bemær-
ket som publikum til quiz-
showet ‘Alle mod én’ eller 
lægge ansigtet i alvorlige 
folder i baggrunden, når 
aftenens Deadline bliver 
optaget. Du kan også iføre 
dig Gøngehøvdingens hat i 
kostumekælderen eller får 
et sneak-peak i kulisserne 

til DR’s næste store drama 
‘Når støvet har lagt sig’. Du 
kan sågar tyvstarte og se 
hele første afsnit, der bliver 
vist i koncertsalen.

DR Byen ved Emil Holms 
Kanal 20 klokken 18-23. Se 
det fulde program på dr.dk/
om-dr/kulturnatten

der er altid lys i 
vinduerne i DR 
Byen. Foto: PR
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rå men hjertelig 
– 25 år på 
hyggecentralen 
Café Haraldsborg
Da Peter Rex overtog Café Haraldsborg i 1994, var det 
et råt sted. I dag er det kun tonen, der er lidt rå, når 
stamgæsterne driller hinanden hjerteligt. Takket være 
god stemning har det brune værtshus overlevet alt 
fra en ildebrand til et fupnummer med en fustage. En 
værtshusejer ser tilbage på et kvart århundrede med 
bodega i en af Bryggens ældste ejendomme

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet

Et brunt værtshus af de 
klassiske. Som en sand hyg-
geinstitution på en af byens 
bedste adresser troner Café 
Haraldsborg videre. Her 
er stadig udsigt ud over 
vandet, levende stemning 
og billige øl. Lige siden 
Peter Rex og hans hustru 
Ida Hartlev tog over for 25 
år siden, har det vigtigste 
været at have plads til alle. 
Bortset fra hunde og andre 
kæledyr. 

– De pisser på gulvet, 
bemærker Peter Rex over 
for Bryggebladet omkring 
bordet med de mest trofa-
ste gæster. Bordgæsterne 
støtter den regel og mindes 
en tidligere stamgæst, hvis 
hund ligefrem fik lov at sid-
de oppe på bordet. 

Billardbord fra 1942
Til gengæld giver alle om 
bordet ikke Peter Rex ret i, 
at det er klogt at investere i 
et nyt gulvtæppe lige op til 
sin 25-års reception med 
sikkerhed for fuldt hus og 
risiko for ølsjatter. Men Pe-
ter forsvarer sin beslutning: 

– Vi skal sgu' ha' det godt 
her.

Foruden det gode vært-
skab har Peter Rex en sær-
lig sans for at føre tradi-
tionen videre. Billardbordet 
fra 1942 står eksempelvis 
stadig solidt plantet på det 
nye gulvtæppe. Det gem-
mer ikke bare på de ølkas-
ser, der opbevares under 
bordet, men også på en 
masse historie og utallige 
filtskift. 

Med sin harmonika 
har Ida Hartlev 

spillet sig ind i sin 
mand Peter Rex’ 

hjerte. Og ind i alle 
andre hjerter på 

Café Haraldsborg.
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– Jeg ved godt, at der ville 
være plads til 15 gæster 
mere, hvis det røg ud. Men 
det bord bliver, til jeg ikke 
er her mere, siger Peter 
Rex og forklarer, hvordan 
han fandt frem til billard-
bordets præcise alder. Der 
bliver spillet så meget, at 
det grønne filt ofte skal skif-
tes. Når man piller filten af, 
kan man se initialer og års-
tal indgraveret på banderne 
bag filten, som var det en 
skolegårdsmur.

– Der står navn på, så man 
kan komme efter den, der 
måske har sat filten dårligt 
på, griner Peter Rex. Denne 
hverdagseftermiddag i ok-
tober bruges bordet af en 
gruppe unge i tyverne, der 
nyder en rolig stund med 
billige øl, cigaretter og lidt 
konkurrence.

et nyt publikum
– Det er skide hyggeligt, 
at de unge også kommer, 
bemærker Gitte Jensen 
ved stambordet. Hun synes 
ikke, der var rart at komme 
på Café Haraldsborg i åre-
ne, før Peter og Ida tog over. 

– Da de overtog stedet, 
kunne man tydeligt se, at 
der var kommet nye boller 
på suppen, erindrer hun 
og nævner, at nogle af de 
mindre behagelige gæster 
fra dengang så småt holdt 
op med at komme, blandt 
andet fordi toiletbrætterne 
blev fjernet, så man ikke 
kunne bruge dem til at tage 
kokain. 

– De nye ejere var gode til 
at rense lidt ud i klientellet, 
bemærker hun.

Syv måneders eksil
Peter Rex' sans for Café 

Haraldsborgs sjæl kom for 
alvor på prøve i 2009. En 
brand i baglokalet lavede 
så alvorlige sodskader på 
det gamle værtshus, at de 
måtte lukke i syv måneder, 
en periode Gitte Jensen og 
stambordet omtaler som 
"rodløs". Med god hjælp 
lykkedes det for det hårdt-
arbejdende værtspar at gen-
opføre Café Haraldsborg, 
tro mod det gamle interiør. 
En genganger af det gamle 
tapet blev fundet et sted i 
det mørke Jylland. De seks 
ruller rakte akkurat hele 
vejen rundt i lokalets væg-
ge. Bordene blev renset og 

fik nyt, gammelt liv igen. 
Også det kære, gamle bil-
lardbord. Bardisken slæbte 
Peter Rex med en tur i kæl-
deren, sleb den ned og fik 
den sat op igen. Så kunne 
hans gamle veninde og da-
værende stamgæst Ann 
Patricia "Mopper" Christi-
ansen igen nyde sin porter 
ved bardisken.

vejen til bryggeboernes 
hjerter
Tilbage ved billardbordet 
er der noget, der ikke helt 
passer. Stamgæsten Leif 
"Luffe" Drøschler har nær-
mest målebåndet fremme 
og konstaterer, at billard-
bordet ikke står helt samme 
sted, som før det nye gulv-
tæppe kom på. "Luffe", der 
fandt kærligheden hen over 
bardisken, virker sikker i 
sin sag. Han pointerer, at 
få centimeters for lidt af-
stand til væggen kan afgøre 
et helt spil billard. Trods 
syngende charmefynsk får 
"Luffe" ikke meget ud af sit 
hyggebrok. 

– Så flyt det selv, lyder 
det fra Peter Rex. Han har 
ikke lige tid til at flytte bil-
lardborde nu. Han er ved at 
fortælle, om dengang han 
lånte en fustage ud til én, 
der udgav sig for at være 
fra bowlingklubben. Det 
viste sig at være fup, en ud-
spekuleret måde at tiltuske 
sig gratis øl. Mens 65-årige 
Peter Rex er født og opvok-

set på Bryggen, kom hans 
hustru Ida Hartlev først til 
kvarteret i 1975. 

– Dengang skulle man 
kæmpe for at blive accep-
teret af bryggeboerne, min-
des hun. Heldigvis havde 
hun et effektivt våben til 
integration på Bryggen: en 
harmonika.

Musik men især 
samtale 
Peter og Ida Rex overtog 
Café Haraldsborg fra musi-
keren Poul Verlis. Men det 
er ikke et spillested. Kun 
når "russervennerne" kom-
mer forbi Danmark og giver 
den gas på Café Haralds-
borg og andre steder. I år 
måtte de glade-i-låget-musi-
kere fra Rusland desværre 
melde afbud. Noget med en 
hånd, der kom i klemme. Of-
test kører der i baggrunden 
bare behagelig radio, der 
går i et med de seks ruller 
jysk tapet. Her er det samta-
len og fællesskabet, der er i 
centrum. Men Ida Hartlev 
finder til tider harmonikaen 
frem og giver et par numre, 
som alle kan synge med på. 
Mon ikke den hives frem, 
når Café Haraldsborg fejrer 
25 års herlig stemning og 
tager hul på 25 nye? Næste 
generation af gæster er alle-
rede i hus. Hjemmevant går 
de rundt om billardbordet 
med køen i den ene hånd og 
i den anden en øl, der er til 
at betale.

ida og Peter rex har 
drevet Cafe Haralds-
borg i 25 år og er still 

going strong.

der var godt fyldt i 
Café Haraldsborg, 

da der var 25 års 
reception i weeken-

den.
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Børnepsykolog 
slår dørene op i 
sfinxen 
Bryggens nye børnepsykolog jeanne 
Fløe har for nyligt åbnet dørene til 
sin praksis i Drechselsgade. Hun har 
fokus på børns trivsel og er klar til 
at lede de unge gennem de mange 
krav, de støder på i alle aspekter af 
deres liv

Tekst: Anne Kirstine 
Rasmussen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

 
Det er noget nyt, at Jeanne 
Fløe har kastet sig ud som 
selvstændig praktiserende 
psykolog og bryggeboer. 
Faktisk har hun i størstede-
len af sine 55 år haft bopæl 
i Jylland, hvor hun blandt 
andet har været ansat i Es-
bjerg på børne- og unge-
afdelingen på Sydvestjysk 
Sygehus samt indgået i et 
palliativt team med fokus 
på patienter og pårørende 
til en livstruende sygdom.

Men nu skulle der altså 
ske noget nyt. Med sine 25 
års erfaring som børnepsy-
kolog har aut.cand.psyk. 
Jeanne Fløe slået dørene op 
til sin egen psykologprak-
sis, som ligger i den sydlige 
del af Islands Brygge. 

terapirummet 
De udsigtsgivende vinduer 
i terapirummet fra syvende 
etage gør det muligt at skue 
langt henover byens tage, 
ud mod indre København 
og Sydhavn. 

– Udsigten herfra kan næ-
sten være medicin i sig selv. 
Man kan nærmest bare 
kigge ud af vinduet, og så 
får man det bedre, forklarer 
hun med et glimt i øjet. 

Foruden et par indram-
mede diplomer i det sol-
skinsoplyste rum finder 
man tre af Jeanne Fløes 
egne udgivne bøger i hylde-
opsatsen. Ved siden af står 
små farverige figurer, som 
hver især repræsenterer sin 
egen grundfølelse. Figurer-
ne bliver anvendt i terapien, 
når de yngre klienter skal 
identificere deres følelser. 
Alt imens de gør det, kan 
de sætte sig godt til rette i 
rummets største stol, nem-
lig kongestolen, som Jeanne 
Fløe kalder den. 

Fokus på trivsel
Jeanne Fløe beskæftiger 
sig primært med børn fra 
9-årsalderen og opefter. Det 
er især børn og unges triv-
sel, der optager Jeanne Fløe 
i sit arbejde.

– Der er desværre mange 
børn, der ikke har det godt. 
De skal navigere i den præ-
stationskultur, vi har fået 
skabt os, hvor man skal 
være den bedste på alle are-
naer. I skolen, til fodbold, 

eller når vi lægger ting op 
på sociale medier. Rigtig 
mange kan ikke navigere i 
det, og de får symptomer på 
ikke at have det godt, siger 
hun.

Til det nævner Jeanne 
Fløe de familiekonstellatio-
ner, som børn indgår i i dag. 
For eksempel når de skal 
være syv dage på skift hos 
den ene og den anden foræl-
der. I den forbindelse arbej-
der Jeanne Fløe med, hvor-
dan familier finder en måde 
at være i det på, som er til 
alles fælles bedste. Når for-
ældre går fra hinanden og 
tager deres børn med ind i 
et nyt parforhold, glemmer 
de ofte at få forventnings-
afstemt en fælles opdragel-
seskultur.

– Der er så mange dilem-
maer i den måde, vi er fami-
lie på i dag, og rigtig mange 
farer vild i det. Der kan det 
være rigtig rart at have en 
udefra, som man kan spille 
bold op af. Det har også en 
gavnlig, afsmittende effekt 
på børnene at få forældre 
i tale omkring de her ting. 
Børn skal ikke betale pri-
sen for den måde, forældre 
evner at være familie på i 
dag, siger hun.

Desuden hjælper Jeanne 
Fløe børn, der får en syg-
dom eller har fysiske symp-
tomer på, at de er pressede 
i deres liv. Børn og unge er 
ifølge Jeanne Fløe symp-
tombærere på, at der kan 
være udfordringer i deres 
liv, og disse tegn viser sig i 

form af uforklarlige smerter 
i kroppen. 

et nyt kapitel
Jeanne Fløe har længe glæ-
det sig til at tage hul på et 
nyt kapitel med sin praksis 
på Islands Brygge. Faktisk 
skulle udsigtslejlighederne 
i Drechselsgade, hvor hun 
og hendes mand i dag har 
slået sig ned, have været 
klar i foråret 2016. Byggeri-
et blev imidlertid forsinket, 
og det skulle blive august 
2019, før at stedet blev klar 
til indflytning. Efter der 
blev givet grønt lys, gik 
der kun en enkelt dag, før 
at Jeanne gjorde klinikken 
åben for konsultation. 

Og når klinikken er åben, 

bliver privat og praksis 
holdt adskilt. Man kan nær-
mest sige, at entréen bliver 
forvandlet til et lille vente-
værelse bestående af et par 
siddepladser, baggrunds-
musik og en håndfuld maga-
siner til at læse i. For Jeanne 
Fløe er omrokeringen en 
måde at kunne træde ind og 
ud af rollen som psykolog 
og privatperson.

Hvis man vil finde ud af 
mere om jeanne Fløe, kan 
man besøge hendes hjem-
meside psykologenpaabryg-
gen.dk

Fra ‘kongestolen’ i 
jeanne Fløes terapi-

rum er der en udsigt, 
der nærmest kan spille 

en aktiv rolle i terapi-
forløbet
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Islands Brygge

Poul Erik Bech

Holmbladsgade 34
2300 København S
32543254

En del af byens liv

Vanløse
Rødovre

Brønshøj

Valby

Hvidovre

Holmbladsgade

Fr.berg C

Fr.berg

Fr.berg

City

Nørrebro Østerbro

Amagerbrogade

Ørestad

Vi gør en forskel for dig og dit salg

Vi har fl ere end 55 butikker fordelt over hele landet, og 14 butikker 
i København. Vi har et tæt samarbejde butikkerne imellem, hvilket 
betyder at køberen ofte fi ndes uden for lokalområdet. 

* Målt på antallet af butikker
   i postnr. 1069 - 2700

Vi er også...

Københavns største mægler

Rundholtsvej 26, 1.4 - 2300 København S
Nybyg med stor solrig altan på Islands Brygge
Du bydes velkommen i lejlighedens fine entré der indeholder indbygget
skabsplads. Herfra er der adgang til et super lækkert badeværelse, der er
opført i kvalitetsmaterialer. Entreen fortsætter ind til lejlighedens kæmpe
køkken/alrum der giver rig mulighed for både spiseplads og sofalounge.
Herfra er der udgang til boligens store altan, hvor der er plads til familie-
hygge og grillaftener. Altanen er designet således, at der er udgang til
den fra alle lejlighedens rum. Soveværelset byder på indbygget skabsvæg
og udgang til den indbydende altan. Ved siden af soveværelset ligger lej-
lighedens sidste værelse, der byder på masser af muligheder.

A
10

Pris 5.495.000
Udb. 275.000
Ejerudgifter/md. 4.666
Brt/nt u/ejerudg. 21.854/19.306
Etage 1
Bolig 115 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2014
Sag 23004016
Kontakt 32543254

NYHED

Drechselsgade 12, 3.th. - 2300 København S
Kvalitetslejlighed med unikke detaljer
Rummelig entré med et indbygget skab med kvalitetstræskuffer. Børne-
værelse med panoramavindue og flot udsigt. Badeværelse med separat
bruseniche i glas, væghængt toilet samt toiletmøbel med skjult vaskema-
skine og tørretumbler. Forældresoveværelse med walk-in closet og udsigt
til Amager Fælled. Snedkerkøkken, af mærket Trend med masser skabs-
plads. Kvalitetsvalg i form af Quooker vandhane, vinkøleskab og Siemens
hårde hvidevare. Stor sydvestvendt altan. Smukke søjler på tværs i køkken
alrum/stue, der bryder det nye look samt tilføjer en unik detalje i rummet
og højner privatlivets fred. Mulighed for at leje af p-plads.

Pris 5.495.000
Udb. 275.000
Ejerudgifter/md. 4.536
Brt/nt u/ejerudg. 21.318/19.187
Etage 3
Bolig 113 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2019
Sag 23100500
Kontakt 58587525

NYHED

Jens Otto Krags Gade 16, 3.th. - 2300 København S
3 værelses lejlighed med to store solrige altaner
Lejligheden byder på en rummelig entré med indbygget skabsplads. Her-
fra træder man ind i det store lyse køkken/alrum, hvor man hurtigt fornem-
mer udsigten til de grønne områder. Køkkenet fra Invita fremstår lyst og
velholdt med god bordplads samt induktionskogeplader og opvaskema-
skine. I sommermånederne kan måltiderne nydes ude på den første solri-
ge altan. I modsatte ende af rummet finder man lejlighedens anden altan
med morgensol, som man har udgang til fra stueafsnittet. Lejligheden in-
deholder herudover to rummelige værelser, som begge har indbygget
skabsplads. Badeværelset fremstår lyst og pænt.

 C

Pris 4.450.000
Udb. 225.000
Ejerudgifter/md. 4.130
Brt/nt u/ejerudg. 17.704/15.632
Etage 3
Bolig 96 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2007
Sag 23004025
Kontakt 32543254

NYHED

Axel Heides Gade 8B, 6.mf. - 2300 København S
Lækker 2 værelses med den flotteste udsigt
Her har man både naturen i form af Amager Fælled, Islands Brygge hav-
nebad og gode indkøbsmuligheder. Man træder ind i en rummelig entré
med indbygget skabsplads. Badeværelset fremstår pænt med separat
brus, væghængt toilet samt vaskemaskine og tørretumbler. Stue og køk-
ken forbindes i et rum. Her er der god plads til både sofa og spisebord.
Køkkenet er lyst med god skabs- og bordplads. Fra stuen er der udgang
til en skøn stor altan, hvor solen kan nydes. Soveværelset er yderst rum-
meligt og har ligeledes god skabsplads med indbyggede skabe. Ejen-
dommen er beliggende i Bryggens Have, som er opført i 2005.

 C

Pris 3.495.000
Udb. 175.000
Ejerudgifter/md. 2.615
Brt/nt u/ejerudg. 13.879/12.252
Etage 6
Bolig 64 m2
Rum/vær. 2/1
Opført 2005
Sag 23100509
Kontakt 58587525

NYHED
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Tekst: Thomas Neumann
Foto: Guillaume Baviere/
Flickr
redaktion@bryggebladet.dk 

På kanten af kajen sad jeg 
forleden med en god ven 
og en god øl og lod mørket 
sænke sig over byen. Vi 
blev vældig forkælet med 
en fiskehejre, der kun stod 
15 meter væk. Selvom af-
tenmørket snart var alt om-
favnende, og øllen var druk-
ket, så fortsatte hejren med 
i lynhurtige bevægelser at 
fiske småfisk op. Den har 
benyttet forskellige lyskil-
der rundt i havnen til at se 
bevægelser i vandet. Det 
er smart at udvide tidsrum-
met, hvor den kan foura-
gere. Det giver mere sul på 
kroppen til at klare vinte-
ren. Måske bliver sådan en 
byhejre også forstyrret i lø-
bet af dagen af småbåde og 
kajakker, inklusiv mig selv.

Har siden den gode natte-
naturoplevelse spottet flere 
hejrer gøre det samme, 
blandt andet en på cement-
platformen ud for Langebro 
klokken 20.30, så bliver det 
vist ikke mere cityhejre.

Larmende storbyfugle
Småfugle er også blevet 
målt til at synge højere inde 
i byen for at kunne overdøve 
bilerne. I England har man 

kunnet måle, at musvitter 
og solsorte har fået længere 
næb på blot 25 år. Selvom 
det blot er en millimeter, er 
det fuldstændigt vildt i ha-
stighed i evolutionstid, som 
altid regnes i mindstetider 
som 10.000 år og oftere mil-
lioner af år. Grunden til de 

længere næb er sandsyn-
ligvis, at mennesker fodrer 
fuglene, blandt andet via fo-
derautomater, og dem med 
de længste næb får mest, og 
dermed overlever flest fugle 
med disse gener.

Vores ræve i Danmark 
deler vi for sjov op i byræve 

og landræve. Men forskere 
har fundet ud af, at de alle-
rede er genetisk forskellige. 
Byræven har et længere ho-
ved, og flere lever i grupper 
end på landet. Forskerne 
mener ikke, at by- og lan-
dræve kan kommunikere 
sammen mere, og derfor 

parrer de sig sikkert heller 
ikke med hinanden. Byræ-
ven lever dobbelt så længe 
som landræven. Men det 
har vist mest af alt noget at 
gøre med mere mad og fær-
re jægere, der skyder ræve 
mest for sjov.

undergrundsmyg
Vi har fået en perle af en ny 
metro, og måske om 100 år 
har vi unikke dyr dernede. 
I Londons Underground fin-
des der en myg, som sikkert 
endte dernede på Darwins 
tid, og i dag er den fuldstæn-
dig forskellig fra andre myg 
i verden. Den lever 100 pro-
cent under jorden, lever vist 
meget af menneskeblod og 
parrer sig parvis og ikke i 
sværme og har flere unikke 
træk. Selv de forskellige lin-
jer har forskellige myg. Så 
selvom dagligdagens trum-
merum pågår, er dyrene og 
planterne stadigvæk i evolu-
tion.

NAtuR

naturpark Amager er på vej
Der er både bålpladser, badezoner og naturlegepladser på vej til Amager Fælled, når Naturpark Amager, 
der blev besluttet tilbage i 2017, begynder på at blive udviklet i 2021

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

Teknik- og Miljøudvalget har 
besluttet at gå videre med 
projektet Naturpark Amager 
og har nu vedtaget, hvilke for-
bedringer der skal ske i områ-
det for at gøre naturen mere 
tilgængelig for borgerne.

Tilbage i 2017 blev natur-
parken besluttet, og nu for-
venter man, at arbejdet med 
at etablere de nye faciliteter, 
der skal gøre naturen mere 
tilgængelig, kan begynde i 
2021, og at Naturpark Ama-
ger vil stå klar i sin endelige 
form i 2022. Teknik- og mil-
jøborgmester Ninna Hedea-
ger-Olsen (Ø) er selvfølge-
lig tilfreds med projektets 
udvikling.

– Det er dejligt, at vi en-
delig har planen for Amager 
Naturpark klar. Det er så 
vigtigt, at vi begynder at 
sætte fokus på den natur, 
vi har i København. I Na-
turparken kan man fordybe 
sig i vild natur uden at for-
lade byen, og det er noget, 
vi skal værdsætte og passe 
på. Men vi skal samtidig 

gøre området mere tilgæn-
geligt. Det gør vi med de 
her faciliteter. Det betyder, 
at flere københavnere vil få 
kendskab til området, hvil-
ket forhåbentligt vil give sig 
udslag i en større forståelse 
for, hvorfor det er så vigtigt 
at passe på den natur, vi har, 

skriver hun i en pressemed-
delelse.

Naturpark Amager bliver 
etableret i et samarbejde 
mellem Københavns Kom-
mune, Dragør og Tårnby 
Kommune, Naturstyrelsen 
og By & Havn. Nordea-fon-
den og Friluftsrådet støtter 

projektet med henholdsvis 
55 millioner kroner og 5 
millioner kroner.

 i 2022 er denne sti me-
get mere naturagtig, når 

Naturpark Amager er blevet 
etableret.

nye FACiLiteter På AMAger FæLLed  
i FOrBindeLse Med udviKLingen AF 
nAturPArK AMAger

ny hovedindgang  
ved dr Byen
Hovedindgangen bliver 
gjort mere tydelig ved at 
lade naturen blive mere 
vild på de klippede plæner. 
Nye bygninger som åben 
bålhytte, fleksibelt sam-
lings- og formidlingsrum, 
grejbank, toilet, vandpost 
og udekøkken bliver bygget. 
Kanalens stejle bakker ned-
brydes for at gøre vandet 
mere tilgængeligt, og der 
etableres bål- og grillpladser 
langs kanalen.

Blåt støttepunkt  
nord for Havneslusen
Der bliver etableret en pavil-
lon med vand på tre af si-
derne, som kan fungere som 
et samlingssted samt skabe 
et læringsmiljø for skoler 
og institutioner. Blandt 
andet ved etablering af 
grejbank, toilet og vandpost. 
Derudover kommer der en 
flydebro, hvor robåde og ka-

jakker kan lægge til, hvor der 
også er et opholdsdæk med 
naturlegeplads. Det ligger 
alt sammen for foden af en 
bakke, hvor der på toppen 
skal ligge et madpakkehus.

Blåt støttepunkt  
syd for Havneslusen
Der bliver bygget et stille 
og roligt trædæk med et 
opholdstrin og en flydebro, 
hvorfra man kan fiske, men 
ikke bade på grund af strøm-
men.

Blåt støttepunkt  
ved byskoven
Her etableres der en bade-
zone mellem to flydebroer. 
På diget bliver der bygget 
et trædæk med et handi-
capvenligt rampeforløb, så 
både kørestolsbrugere og 
gangbesværede kan komme 
helt ned til vandet. Der kom-
mer også toilet og omklæd-
ningsfaciliteter i gåafstand 
fra badeanlægget.

de urbane dyr
Vi har skubbet naturen væk fra 
byerne i mange år, men heldigvis 
tilpasser flere dyr sig til livet på 
stenbroen

Hvorfor fange fisk 
hvis man kan få 

dem foræret?

NEUMANNS NATUR
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1. Er påstanden om at Islands Brygge 
Apotek har ligget, på adressen Islands 
Brygge 5, i 100 år, rigtig eller ej?

 a. Ja
 b. Nej

2. Der findes kun to fredede bygninger 
på Bryggen: Hans Tausens Kirke og 
Ballonhangaren. I 1916 blev der bevilget 
et beløb til opførelsen af Ballonhangaren. 
Hvor meget var det?

 
 a. 3.620 kroner
 b. 36.200 kroner
 c. 362.000 kroner

3. På adressen Artillerivej 67 finder 
man spejderhytten. Hvad hedder 
spejdergruppen?

 
 a. Thorshave
 b. Gandalf
 c. Thorolf
 
4. Et søskendepar skrev bogen ”Islands 

Brygge: Fra skepsis til succes” i 2004. 
Hvad hedder de? 

 a. Barbara og Stefan Paddison
 b. Barbara og Stefan Zalenski
 c. Barbara og Stefan Zalewski

fAgREgIstER

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

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

Begravelse
Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Blomster
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

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

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

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

ejendomsmæglere
EDC Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
32 54 32 54
www.edc.dk·www.poulerikbech.dk

Estate Amager – Islands Brygge
Islands Brygge 7
70 10 00 77 · www.estate.dk/amager

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Læger

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

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

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

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

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

Musikforeninger
Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vvs
Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

Islands Brygge VVS ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

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

Optagelse i Fagregisteret:  
Send mail til fagregister@bryggebladet.dk
Pris: 420 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer 
(maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje). 
Ekstra linjer: 80 kr. per linje. 
Priser eksklusiv moms
Fagregisteret kan også ses på
www.bryggebladet.dk

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

Bryggebold søger nye spillere! 

Vi er et lokalt "hold", der 

typisk spiller én gang om 

ugen. Det er uformelt, og alle 

er velkomne - uanset niveau 

(alder min. 15 år). Vi spiller 

enten på banen ved DR Byen 

eller i Ørestad City. 

Interesseret? Opret en bruger 

på Holdsport.dk og søg så 

efter Bryggebold. Anmod om 

at blive spiller, så bliver du 

godkendt.
Det er gratis!


Her kan din annonce stå!


test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 22)



VIND
1 STK. 

SÆSONKORT 
TIL TIVOLI

Halloween
Tag et billede af dit flotte græskar 
(det skal selvfølgelig være skåret) og send 
det til os på 2300@estate.dk og deltag i 
lodtrækningen om et sæsonkort til tivoli.
Vinderen findes d. 15/11 kl. 12.00 og kontaktes direkte via mail. 
Præmien kan ikke ombyttes til kontanter.

Husk at spørge Estate, når du 
skal sælge - tlf. 7010 0077
Estate Amager, Islands Brygge, Ørestad, Tårnby & Kastrup
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Tekst og foto: jean Gauthier

kIRkE

Torsdag den 10.10. kl. 17 
Ulvetimegudstjeneste 
ved Mik Kjerulff

Lørdag den 12.10. kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 13.10. kl. 11  
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 20.10. kl. 11
Højmesse 
ved Mik Kjerulff

Lørdag den 26.10. kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 27.10. kl. 11  
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTERHAns TAusens KirKe
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

test din viden - svar
1. (a). Ja. Apoteket på adressen 
islands Brygge 5 åbnede i 1918.
2. (b). 36.200 kroner. 

3. (c). thorolf. thorolf betyder 
thors ulv.
4. (c). Barbara og stefan 
Zalewski.

Søndag d. 13. oktober kl. 13.00
søndAgsKoncerT
I forlængelse af højmessen byder 
Hans Tausens Kirke på en koncert 
med mezzosopran Sophie Haagen 
og pianist Elias Holm med musik 
af Heise, Mahler, Schumann, Berg 
og Messiaen. Duoen deltager i 
Copenhagen Lied-Duo Competition 
senere på året, og det er deres 

konkurrenceprogram, vi skal 
høre. INDEN koncerten og EFTER 
højmessen ca. kl. 12.20 serveres 
en lille frokost for menigheden/
publikum ved kirkekaffen. Alle er 
meget velkomne, både koncert og 
frokost er gratis. 

torSdag d. 17. oktober kl. 14.00
TorsdAgscAFé med  
PH – duoen: "Toner FrA Himlen" 

Viseforedrag om komponisten 
Kai Normann Andersen og hans 
revy- og filmmusik. Han skrev 
over 600 melodier og var den mest 
betydende komponist inden for 
underholdningsmusikken.
Duo'en består af kirkesanger Helene 
Gerup, som synger viserne, og tidl. 
museumsinspektør Per Karlsson, der 

fortæller om Kai Normann og hans 
samtid og akkompagnerer på guitar. 
Vi skal høre – og synge – nogle af 
Kaj Normann Andersens dejlige 
viser som f.eks. "Du gamle måne", 
"Pige træd varsomt", "Man binder os 
på mund og hånd", ”Alle går rundt og 
forelsker sig" og "Musens sang". Der 
serveres kaffe og kage for 20 kr.

onSdag d. 23. oktober kl. 17.00
FyrAFTensgudsTjenesTe

En stille halv time 
med ord og toner til 
eftertanke. Det er 
studenterpræsterne, der 
står for arrangementet, 
men alle er velkomne til 
at deltage.

tirSdag d. 22. oktober kl. 17.30
sAlmemArATon  
i KirKen i øresTAd
Vi synger os igennem hele salmebogen sammen med de øvrige menigheder 
på Amager. Vi er nået til salme 731 – 745, som er årstids- og morgensalmer. 
Alle kan deltage, du behøver ikke have været med før. Der vil blive serveret 
lidt mad og drikke undervejs.
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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.

Tekst og foto: jean Gauthier

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

1000/1000 

Mbit/s

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

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

Er der noget galt? 
Hvis du oplever driftsfor-
styrrelser, eller andre fejl 
på Bryggenet, bør du gøre 
følgende: 
1. Se, om fejlen er registre-
ret på Bryggenets hjemme-
side eller i Bolig:nets app. 
2. Undersøg, om dine nabo-
er 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 internet-
problemer så genstart din 
router.
4. Kontakt Kundeservice. 
Du kan kontakte Kundeser-
vice pr. e-mail eller telefo-
nisk.

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 

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

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

Helen Konni Jørgensen 
  

sov stille ind 24.9.  
omgivet af sine nærmeste. 

Begravelsen har fundet sted. 

På familiens vegne

Leif, Johnny, Susanne, Jesper,  
Marie og Daniel

sexologiskole 10 år. Sexologi-
skolen fejrer 10-års-jubilæum 
den 22. oktober fra kl. 22.00 
til 01.00. Her kan der købes 
mad, vin og drikkelse i 
Festival-Baren. Maden er 
indisk inspireret vegetarmad 
til en halvtredser. 
Det er Yazmin Fox Eisen, 
leder og stifter af Sexologi-
skolen, der inviterer. Hun 
har haft skolen, på hjørnet 
af Gunløgsgade og gaden 
Islands Brygge i 10 år nu.
Hun har arbejdet indenfor 
moderne sexologi og parte-
rapi, haft klienter og undervist 
i mere end 26 år. Yazmin Fox 
Eisen er uddannet i almen 
og klinisk sexologi Gøteborg 
universitet, Skolen for Familie-
udvikling, m.m. Hun er meget 
aktiv i medierne. 
Der er desuden afdelinger af 
Sexologiskolen i Århus, Oslo 
og Stockholm.
Sexologiskolen er i gang med 
en ugelang festival som kører 
frem til den 13. oktober. Det 
er 8. gang festivalen afholdes.

Blandt de mange arrange-
menter kan der fremhæves: 
Foredraget med Marie 
Laguerre, der taler for første 
gang i Danmark den 12. okt. 
kl. 21.15. 
Marie Laguerre blev i 2018 
optaget på ”BBC 100 Women 
List”, over de 100 mest 

influerende og inspirerende 
kvinder i verden. Marie blev 
overfaldet på åben gade i 
Paris for halvandet år siden 
og taler om ”Fysisk og 
psykisk vold inklusiv egne 
erfaringer”. Billetpris kr. 80. 
Studerende kr. 60. 
Læs mere på: sexologiskolen.dk

Bryggens Heltinde. Ak og ve! Vores fotograf og skribent var ikke til stede da GenBryg-
gens hæderspris, Bryggens Helte, blev uddelt til Bryggens fødselsdag, i starten af 
september, og kåringen kom desværre ikke med i det sidste nummer af Bryggebladet. 
Årets helt er Sussie Elmann Paddison.
Sussie er nok mest kendt for sin bog(udgivet af Islands Brygges Lokalhistoriske For-
ening og Arkiv) ”Bryggen – Den Glemte Bydel” fra 1995. Det er en slags bibel for dem 
der interesserer sig for Bryggens historie. Men hun har også været en aktiv aktivist 
siden hendes ungdom på Bryggen: Tilblivelsen af Havneparken, deltagelse i en halvsnes 
”Bryggens Virkelighed”, rundvisninger på Bryggen til større begivenheder og i sin egen-
skab som formand for Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Det er sikkert 
kun en brøkdel af hvad der står på cv’et.  udover blomstrer og æresbevis, fik Sussie 
Elmann Paddison 5.000,- kroner.
I sin fritid sidder Sussie ofte i en togvogn i Havneparken. Her har Islands Brygges Lo-
kalhistoriske Forening en fast udstilling.
Prisen, Bryggens Helte, uddeles, efterhånden, en gang om året af GenBryggen. Det er 
en pris som de frivillige i GenBryggen selv har etableret. De frivillige beslutter selv i fæl-
lesskab hvem, hvor, hvor meget og hvornår prisen skal uddeles.
Genbryggen er en genbrugsbutik der derudover støtter lokale sociale og humanitære 
projekter på Islands Brygge.

1 tons bytte. Tøj, skotøj, lege-
tøj, bøger og film: Det er det 
der kunne byttes i søndags i 
kulturhuset. Dagen betragtes 
af arrangørerne (Miljøpunkt 
Amager og Kulturhuset 
Islands Brygge) som en 
succes.
- Vi bytter(kun) tøj, legetøj, 

bøger og film. Til byttemar-
kedet kan du give hvad du 
har og tage, hvad du har 
brug for. Ting, der ikke bliver 
byttet, bliver givet videre til 
velgørenhed, skrives der om 
arrangementet.

Mon ikke det gentages snart.
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Hvor er Amagers busser?
Af jakob Næsager, 
gruppeformand og politisk 
leder for De Konservative

Citymetroringen er god 
for København. Vi konser-
vative vil gerne have me-
tro til alle bydele, så man 
kan komme hvor som helst 
i København på en halv 
time.

Desværre har hverken Is-
lands Brygge eller Amager 

fået nogen nye metrolinjer 
eller metrostationer med 
den nye citymetroring. Vi 
konservative kan derfor 
ikke forstå, at Amagers bus-
ser er lagt om, og at der nu 
er meget ringere busbetje-
ning af Amager.

Københavns Kommune 
betaler uændret over 400 
millioner kroner om året til 
Movia for at køre busserne. 
Alligevel bliver der desvær-

re ringere busbetjening på 
Amager.

Det er ærgerligt at miste 
4A, der kører på tvært af 
Amager, og som er med til 
at skabe sammenhæng for 
mange.

Vi konservative håber på 
bedre busbetjening til Ama-
ger – og på sigt flere metro-
stationer.

rundkørsel på Artillerivej

Af Peter Spanggaard, Islands 
Brygge 100

Som beboer og trafikant på 
Bryggen, både i bil og på cy-
kel, er det glædeligt, at man 
tager initiativ til at gøre no-
get, før vi får en ulykke med 
dødelig udgang. 

Som det tidligere har 
været beskrevet, respekte-
rer cyklisterne ikke vige-
pligten, når de kommer fra 
Fælleden eller Axel Heides 
Gade.

Det kan undre, at plan-
læggerne ikke har kunnet 
forudse de problemer, der 
ville opstå, og har løst pro-
blemet på samme måde 

som på Ørestads Boulevard, 
nemlig med rundkørsler.

Selv om man har 40 kilo-
meters fartbegrænsning på 
Artillerivej, ser jeg næsten 
dagligt farlige situationer, 
fordi man har lavet en ræk-
ke midterheller som på bil-
ledet.

Disse midterheller er der 
stor usikkerhed om, hvor-
dan man skal benytte, både 
hos bilister og fodgængere.

Nogle bilister holder til-
bage som ved en fodgæn-
gerovergang, det gælder 
specielt svenskere, som er 
meget gode til at give plads 
til fodgængere. Andre kø-
rer til, hvilket nogle gange 

forårsager, at fodgængere 
skal springe for livet. Visse 
fodgængere betragter nem-
lig midterhellerne som en 
fodgængerovergang.

Så konklusionen må 
være: Væk med midterhel-
lerne, rundkørsler med fod-
gængerovergange på Artil-
lerivej på samme måde som 
Ørestads Boulevard.

de Konservatives 
gruppeformand jakob 

Næsager vil have bedre 
busbetjening på Bryg-
gen. Foto: Pressefoto

vejarbejdet på Artil-
lerivej er allerede 
godt i gang. Foto: 
Andreas Kirkesjov


