Ny sushi

Ny ven

Nyt år

I december slog Tingting og
Shuchau Chen dørene op til deres nye sushirestaurant Wami
Sushi på Islands Brygge. På
restauranten kan man blandt
andet får sushi ad libitum

Kasper Schwartz-Mikkelsen er
frivillig rollemodel for en dreng
på 9 år gennem Red Barnets
projekt Barnets Ven. Han fungerer både som slags storebror
og en ligeværdig rollemodel.

Velkommen til 2020 og farvel
til 2019. Vi ser tilbage på et
begivenhedsrigt år på Bryggen
med en ny bro, en ny bydel, en
ny stjerne og en gammel ballonhangar.
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Den nye Hekla Park er klar til indvielse
Efter 8 års ventetid er kunstgræsbanen i Hekla Park endelig kommet og er klar
til indvielse af teknik- og miljøborgmesteren den 31. januar.
Læs side 2

Foto: Andreas Kirkeskov
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Hekla har endelig fået sin kunstgræsbane
Efter otte års ventetid kunne Hekla Boldklub i starten af januar tage den
længe ventede kunstgræsbane i brug for første gang. Den nye bane bliver
officielt indviet den 31. januar
Den nye kunstgræsbane i
Hekla Park er allerede blevet
indviet er flere af BK Heklas
mange fodboldhold, men
den bliver først indviet officielt den 31. januar. Meget
passende med en fodboldturnering.

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

De har ventet og ventet i
Boldklubben Hekla og nu
- efter otte lange, kolde og
våde år - har de endelig fået
den. Kunstgræsbanen. Og
det betyder at fodboldklubbens omkring 800 medlemmer nu kan træne og spille
kampe udendørs hele året
rundt.
Fra starten af januar har
klubbens medlemmer haft
mulighed for at bruge den
nye bane, og den er da også
allerede blevet brugt flittigt
af blandt andre klubbens
seniorhold, der indviede banen med en flot sejr på 6-0.

vores dejlige klubhus mere
eller mindre har været lukket.

Officiel indvielse
Kunstgræsbanen er allerede blevet sikkert indviet
af klubbens medlemmer,
men den 31. januar sker det
officielt, når teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen kommer parken
klar til at klippe den røde
snor over.
- Jeg er glad for at kunne
indvie Hekla Parks nye
kunstgræsbane, som giver de mange medlemmer
mulighed for at spille bold
året rundt og dermed også
understøtter Heklas fokus
på socialt engagement. Ventetiden har været urimelig
lang, men nu kan bolden endelig trille over kunstgræsset på Amager Fælled, siger
Ninna Hedeager Olsen.

Gammel losseplads
Det er blandt andet jorden
under Hekla Park, der har
været årsag til banens forsinkelse. Parken ligger
nemlig på en gammel losseplads, hvilket har betydet,
at der har været nogle onde
ånder i form af en meget
blød undergrund med masser af vand, som man først
skulle skille sig af med før
banen kunne stå på sikker
grund mange år ud i fremtiden.
Formanden for BK Hekla
er da også glad for at kunstgræsbanen langt om længe
er blevet en realitet.
- Ventetiden har været
lang, men det har været det
hele værd. Vi bliver flere
og flere herude, og når banerne så er våde, bliver det
hurtigt til en pløjemark. I
Danmark er vejret desværre ikke til fine græstæpper

året rundt, så vi er lykkelige
for, at det endelig lykkedes
at komme i mål med den

nye kunstgræsbane, siger
Jan Sørensen og fortsætter:
- Vi har haft gevaldige

udfordringer i vinterhalvåret, hvor mangel på kunstgræstider og indendørs-

tider, har gjort det svært
at drive en fodboldklub.
Hvilket også har betydet, at

Indvielse af kunstgræsbanen på Hekla Park, Artillerivej 190, fredag den 31. januar
fra klokken 16.15 til 18.30.
Udover en officiel åbning af
teknik- og miljøborgmesteren
vil der være en fodboldturnering for klubbens medlemmer. Der vil være gratis kaffe
og mulighed for at købe mad
og drikke.

Rørrod forsinker HOFORs gravearbejde
Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Kontortid hver onsdag fra 10.00 til 12.00.
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk

Nedgravningen af nye gas- og vandrør mellem Artillerivej og Havneparken
er ramt af yderligere forsinkelse. Det skyldes komplikationer, fordi de
eksisterende og knap 100 år gamle rør ikke lå som forventet
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Undergrunden er ofte fuld
af overraskelser. Det har
også gjort sig gældende i
forbindelse med HOFORs
udskiftning af vand- og
gasrørene mellem Artillerivej og Havneparken,
der har været årsag til, at
Bergthorasgade har været
gravet delvist op i store dele
af 2019. Projektet nærmer
sig sin afslutning og skulle
egentlig have været færdiggjort inden jul. Men som
trafikanter på Artillerivej
nok har bemærket, er det
store hul i vejen ikke lukket
endnu.
Det skyldes ifølge HOFOR, at de gamle rør, der har
ligget i jorden i omegnen af
100 år, ikke lå på den dybde,

som fremgik af oversigtskortene over undergrunden. Derfor skulle de nye
rør lægges anderledes end
oprindeligt planlagt, for at
de kunne kobles på det eksisterende rør-netværk. Så
HOFOR måtte tilbage til
tegnebrættet, lave nye udregninger og bestille nye
bøjninger til rørene.
Disse nye bøjninger bliver
efter planen monteret i løbet
af denne uge. Herefter skal
den nye rørledning skylles
igennem og vandkvaliteten
skal testes, inden de bliver
taget endeligt i brug. Derfor er der stadig åbent ned
til rørene både et enkelt
sted i Bergthorasgade, hvor
man skal kunne holde øje
med, om de nye samlinger
giver sig og bliver utætte,
når man åbner for vandet,
samt på Bryggens Plads i

Havneparken, hvorfra man
tager prøver og tester vandkvaliteten. HOFOR håber
på at være helt færdige, så
de sidste huller kan lukkes,
inden for 3-4 uger.

Der skulle have været fri
passage på Artillerivej
inden jul, men bøvl med
nogle gamle rør dybt
under jorden har forsinket
HOFORs gravearbejde.
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Gratis parkering til elbiler
Den 1. januar 2020 blev det gratis for elbiler, brintbiler
og elmotorcykler at parkere på gadeplan på offentlige
parkeringspladser i Københavns Kommune
Det er nu gratis for
elbiler, brintbiler
og elmotorcykler at
parkere på offentlige
gader.

Tekst og foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Med årsskiftet er det blevet billigere for elbilejere
at parkere på offentlige
parkeringspladser i Københavns Kommune. For
at gøre det mere tiltrækkende for københavnerne
at vælge en grønnere bil har
kommunen nemlig valgt at
gøre det gratis for elbiler,
brintbiler og elmotorcykler at parkere på offentlige
parkeringspladser på gadeplan. Vil man bruge de underjordiske parkeringsanlæg som for eksempel det,
der ligger ved legepladsen
i Gunløgsgade, så skal elbilejerne betale den samme
takst som benzinbilejerne.
Plug in-hybridbiler skal
fortsat betale den gældende
takst på de offentlige parkeringspladser på gadeplan.
Den gældende takst er forskellige alt efter, hvilken
parkeringszone man er i,
og hvornår på dagen man

der, så kan man stadig lade
op, lige så længe man vil om
aftenen og natten. Det er ladestationer på Østerbro, Vesterbro, Nørrebro og Indre
By, der i første omgang er
med i forsøget. Og dermed
er ingen af de i alt 10 ladestandere på Bryggen med i
forsøget.
ønsker at parkere, men det
kan i dagtimerne koste op
til 38 kroner i timen at parkere. På den nordlige del af
Bryggen, der er en blå zone,
koster det op til 15 kroner i
timen at parkere.

Begrænset opladning
Siden midten af december
2019 har der på 24 udvalgte

ladestationer i København
været en forsøgsordning
med tidsbegrænset opladning på maksimalt tre timer
i dagtimerne mellem 8-19.
Formålet med forsøget er
at skabe større rotation på
pladserne, så elbilejerne
får bedre mulighed for at få
strøm på deres biler ved en
ladestander. Da det kun er i
dagtimerne, at forsøget gæl-
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Purely Professionel

Ladestandere på
Bryggen:
n Islands Brygge 1B:
2 standere
n Thorshavnsgade 23:
2 standere
n Halfdansgade 1:
6 standere

Kommunen vil undersøge
trafiksikkerheden på Ørestads Boulevard

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

Repair & treat sæt
150+150 ml

32000
Før op til 440,00
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12000
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DuGÆLkan
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28. DECEMBER kuliltemåling på Islands
DER 28. NOVEMB
Brygge Apotek, samt vejledning og rådgivning
omkring rygestop.
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Dette sker mandag
d. 3/2-2020 kl. 9:30 – 17:30
OP TIL
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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

Teknik- og Miljøforvaltningen har planer om at lave
en såkaldt foranalyse af
mulige trafikale løsninger
på Ørestads Boulevard, der
skal gøre vejen mere sikker og fremkommelig. Baggrunden for analysen er, at
området omkring Ørestads
Boulevard har udviklet
sig meget siden 2014, hvor
Borger repræsent at ionen
besluttede at ændre rundkørslen ved Grønjordsvej
og Ørestads Boulevard til
et lyskryds. En beslutning
som forvaltningen nu ikke
længere er sikker på er den
rigtige løsning til et område,
der har fået en del mere trafik på grund af blandt andet
Nordeas nye bygning ved
DR Byen. Og når Amager
Fælled bliver en del af Naturpark Amager, forventes det,
at der vil komme yderligere
trafik til området, da hovedindgangen til parken vil ligge på Ørestads Boulevard.

Højresvingsulykker
I rundkørslen ved Grønjordsvej og Ørestads Boulevard har der de seneste fem
år været 12 højresvingsulykker, hvor cyklister er
blevet påkørt af bilister. I to
af tilfældene kom cyklisterne til skade, og i de resterende 10 episoder var der

A

EO

redaktion@bryggebladet.dk
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FÆRRE SMERTER
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Andreas Kirkeskov

PA T E R

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at analysere hele Ørestads Boulevard
med henblik på at gøre området mere trafiksikkert og fremkommeligt

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
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge
Onsdag-fredag 15 – 17.30 Lørdag 11 - 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
kun materiel skade. Forvaltningen forventer, at det kræver en større ombygning af
rundkørslen for at forbedre
trafiksikkerheden for cyklister, og det er blandt andet
derfor, at de ønsker at bruge
omkring 750.000 kroner på
at lave en gennemgående
undersøgelse for sikkerheden langs hele boulevarden.
Analysen skal blandt andet
give forvaltningen viden om
rejsemønstre, trafikmængder, hastigheder og antal af
uheld langs boulevarden fra
Njalsgade til Vejlands Allé,
hvilket ud over rundkørslen ved Grønjordsvej også

omfatter rundkørslerne ved
DR Byen og Tom Kristensens Vej.

Gammel beslutning
Tilbage i 2014 besluttede
en række partier i forbindelse med overførselssagen at afsætte 5 millioner
kroner til at ombygge rundkørslen ved Grønjordsvej
til et lyskryds. Det er denne gamle beslutning, som
forvaltningen mener ikke
længere er tidssvarende,
og den vil derfor bruge
de 750.000 kroner fra de 5
millioner kroner til at fore-

Det er blandt andet
rundkørslen ved
Grønjordsvej og Ørestads Boulevard, der
muligvis skal have øget
trafiksikkerheden.
tage foranalysen for hele
området.
Analysen blev indstillet
til Teknik- og Miljøudvalget
mandag den 13. januar, hvilket var efter Bryggebladets
deadline. Hvis indstillingen
blev godkendt af udvalget,
skal den først forbi Borgerrepræsentationen, før den
kan blive endeligt vedtaget.

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

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Spis sushi, til du triller hjem
Wami Sushi har siden december måned langet frisklavet sushi og japanske
specialiteter over disken på Islands Brygge. Her er det blandt andet muligt
at gå ombord i deres sushi ad libitum-koncept
I Wami Sushi har de en
særlig japansk sodavand,
som måske kræver et
lynkursus at åbne, da
man skal trykke en lille
glaskugle ned i flasken
inden man åbner den.

Tekst og foto: Anne Kirstine
Rasmussen
redaktion@bryggebladet.dk

Når man træder ind i Wami
Sushi, omgives øregangene
af afdæmpet klaverspil fra
de omkringværende højtalere. Belysningen kaster
et varmt skær over sirligt
dækkede borde, der hver
især er prydet med levende
stearinlys og japansk dekoreret keramikservice.
Tingting Chen, som er
partner i Wami Sushi, fortæller, at hun nyder at have
åbnet restauration på Islands Brygge. Både fordi
hun elsker at tale med gæsterne og samtidigt bliver
bedre til dansk.
Selv om Wami Sushi først
åbnede dørene i december
sidste år, oplever hun, at der
allerede er begyndt at tegne
sig en lille sammenslutning
af kunder, der genbesøger
stedet.
Og ud over de fysiske
kunder mærkes det under
besøget, at madhentere af
mere organiseret karakter
svinger ind og ud af restauranten for at levere mad til
Københavns omkringliggende privathjem. Der er
sågar startet nyt personale

sultne gæster i den nyligt
åbnede restaurant, er det
Shuchau Chen, der sørger
for den frisktilberedte mad.
Han har ni års erfaring bag
sig som sushikok og er
medpartner i Wami Sushi.

Ad libitum med tanke
på miljøet
for nylig som følge af travlheden, så Tingting Chen
oplever, at Wami Sushi er
blevet taget godt imod fra
Bryggen.

Ny på Bryggen
Indtil for 12 år siden levede
Tingting Chen i det sydlige Kina sammen med sin
mand. På grund af karrieremuligheder vestpå flyttede
de sammen til Danmark.

Siden de fik dansk jord under fødderne, har Tingting
Chen arbejdet som tjener
og været medindehaver af
en restaurant på Frederiksberg. Og i 2019, da muligheden opstod for at boltre sig
på flere kvadratmeter, blev
det til Wami Sushi på Islands Brygge 81B, samme
adresse der tidligere husede bar’sushi.
Imens Tingting Chen holder af at være vært for de

Hvis den glubende appetit
er intakt, kan man med restaurantens ad libitum-mulighed spise så meget, hjertet begærer. I stedet for at
bestille løbende på adskillige stykker papirlapper,
sender man sine bestillinger løbende online gennem
en af restaurantens tablets.
Bestillingen ryger derefter
direkte til køkkenet, som
laver den bestilte mad.
– Vi forsøger at indtænke
bæredygtighed ved at undgå brug af papir i vores be-

stillinger. Og når gæsterne
bestiller sushien løbende i
vores ad libitum-koncept, er
det for at undgå madspild,
forklarer Tingting Chen.

Smagsløgene får besøg
af Japan
Alt imens man lader sig
friste af menukortets udvalg, finder man en af restaurantens egne favoritter, wami-rullen: En maki
med hjemmelavet, sprød
tempurareje, avocado og
cremet
chilimayonnaise.
På toppen er der lagt skiver
af det kvalitetsberygtede
oksekød fra Japan, wagyu,
der har fået selskab af marinerede løg, chili og kizamiwasabisauce.
– Oksekødstypen wagyu
er ret dyr. Det er ikke mange sushisteder, der tilbyder det, men vi prioriterer
den gode kvalitet og smag
i vores råvarer. Vi håber,
at vores gæster er tilfredse
med kvaliteten, fortæller
Tingting Chen.
På den vegetariske front
er der også muligheder for
at stille sulten. Blandt andet kan man gå ombord i en
tempura kakiyaki, der minder om en grøntsagsrösti.

Den er sprød og blød på
samme tid og kan dyppes i
en af de smagsrige dressinger fra menukortet.

Giv fisken noget at
svømme i
Sortimentet byder foruden
spiselige fristelser på farverige japanske sodavand
og sake, japansk risvin der
både fås varm og kold.
Den kulsyreholdige læskedrik fra Japan findes
blandt andet i en lycheevariant, og for debutanter kræver det måske et
lynkursus at betjene den
flydende drik. For at åbne
sodavanden skal en lille
glaskugle, der er integreret
i flaskens top, trykkes ned i
flasken ved hjælp af låget.
Her sidder den nu isoleret
i flaskens hals og giver en
klirrende lyd, når man hælder af den.

Hvis du skutter dig
i kulden, som kom
ind i Wami og få
sushi ad libitum.

Nyheder

16. januar 2020

BRYGGEBLADET

Ny kampagne vil mindske madspild

En københavner smider i
gennemsnit 42 kilo mad ud
om året, der kunne være
spist. Med kampagnen Maduden-spild vil Københavns
Kommune reducere det
madspild.

I en ny kampagne mod madspild vil Københavns
Kommune få københavnerne til at reducere deres
madspild med tre madspildsregler
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Sylvie Tittel/Unsplash
redaktion@bryggebladet.dk

Otte ud af ti københavnere
mener ifølge en ny undersøgelse, at det er vigtigt for
dem at mindske madspildet
i deres husholdning. Og der
er også plads til forbedring,
eftersom hver københavner
i gennemsnit smider 42 kilo
mad ud om året, som ellers
kunne have været spist. Nu
skal kampagnen Mad-udenspild, som Københavns
Kommune står bag, være
med til at hjælpe københavnerne til at mindske madspildet ved at hjælpe dem
med planlægning, overblik
over køleskabet og bedre
forståelse for, hvornår maden er for gammel.
– Mange københavnere
vil gerne nedbringe deres
madspild, og vi har brug for
deres hjælp til at mindske
unødigt overforbrug i en tid,
hvor verdens ressourcer er
begrænsede. Det vil vi gerne hjælpe med gennem et
konkret tilbud, der er langt
mere ”håndholdt” end sædvanlige informationskampagner. Jeg håber, at Maduden-spild kan være med til
at få nedbragt mængden af

mad, som ender som bioaffald i sidste ende, skriver
teknik- og miljøborgmester
Ninna Hedeager Olsen i en
pressemeddelelse.
Mad-uden-spild er et forløb på otte uger, som alle
københavnere kan tilmelde
sig, hvis de gerne vil have
vejledning i, hvordan de kan
reducere deres madspild.
Alle med bopæl i København kan tilmelde sig kampagnen på mad-uden-spild.
kk.dk/tilmeld

FAKTA:
Ifølge en undersøgelse fra
2018 foretaget af Københavns Kommune reducerede deltagerne deres
madspild med 28 procent
i gennemsnit ved at følge
disse tre regler:
1. Lær at vurdere, om maden er for gammel.
2. Skab overblik og lav en
”Skal spises snart”-hylde
i køleskabet.
3. Kig i køleskabet og
planlæg aftensmaden
dagen før.

UDGIVELSESPLAN 2020

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

23. JANUAR

22. JANUAR

---------------------- VINTERFERIE ----------------------

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

Tapas på Café Nöa’h

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Åbningstider
Eller
et glas af vores lækre
og bløde rødvin
Vi glæder
os tilLaatGarnatxa
byde Fosca,
dig og bliv forført af de
spanske
toner. velkommen
Mandag
10.00på
- 21.00
Bryggens hyggespot
Hvis
du er til-ettorsdag
koldt glas hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag
09.00
- 21.00
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

Klip
eller tage
annoncen
Fødselsdag,
konfirmation
eller
barnedåb?
med og få 20 % rabat på hele
Ring eller
skriv tilogosFebruar
og få
regningen
i Januar
et uforpligtende
tilbud
på
måned.
dit arrangement.

Viggo Kampmanns Plads 5
København
S
Viggo Kampmanns
Plads 5 • København
S
Tlf. +45 5365
Tlf.4010
+45• Mail:
5365info@noeah.dk
4010
Følg os på Facebook
og Instagram
Mail:
info@nöah.dk
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8

20. FEBRUAR

13. FEBRUAR

12. FEBRUAR

4

10

5. MARTS

27. FEBRUAR

26. FEBRUAR

5

12

19. MARTS

12. MARTS

11. MARTS

6

14

1. og 2. APRIL

26. MARTS

25. MARTS

7

5

- - - - 17
- - - - - - - - - - - - 23.
- - - APRIL
P Å S K E F E R I E 16.
- - - APRIL
- - - - - - - - - - - 15.
- - - APRIL
-

8

19

7. MAJ

30. APRIL

29. APRIL

9

21

21. MAJ

14. MAJ

13. MAJ

10

23

4. JUNI

28. MAJ

27. MAJ

11

25

18. JUNI

11. JUNI

10. JUNI

* 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.

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

------------------- SOMMERFERIE------------------

12

33

13. AUGUST

6. AUGUST

5. AUGUST

13

35

27. AUGUST

20. AUGUST

19. AUGUST

14

37

10. SEPTEMBER

3. SEPTEMBER

2. SEPTEMBER

15

39

24. SEPTEMBER

17. SEPTEMBER

16. SEPTEMBER
30. SEPTEMBER

16

41

8. OKTOBER

1. OKTOBER

17

43

22. OKTOBER

15. OKTOBER

14. OKTOBER

18

45

5. NOVEMBER

29. OKTOBER

28. OKTOBER

12. NOVEMBER

10. NOVEMBER

19

47

19. NOVEMBER

20

49

3. DECEMBER

26. NOVEMBER 25. NOVEMBER

21

51

17. DECEMBER

10. DECEMBER

9. 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
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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

KULTUR

16. januar 2020

❚PIGTRÅD
Hjulene på tourbussen kører rundt, rundt, rundt.
Og det har de for Henning
Stærks vedkommende gjort
næsten uafbrudt siden
1967, hvor han indspillede
sin første single. Selv om
han rundede 70 sidste år, er
kærligheden til landevejen
stadig stærk som altid.
Selv med mere end 3.000
koncerter i benene og slidgigt i knæene kan stærke
Henning ikke holdes fra
scenen, og han beskriver
selv kontakten med publikum som ‘ledestjernen’ på
hans vej. Den 25. januar leder den ham forbi Kulturhuset Islands Brygge i forbindelse med hans ‘The Never
Ending Tour’.
– Et liv med rock’n’roll er
ikke skånekost. Og mange
i min generation, mig selv
inklusive, har
været hårde ved sig selv.
Men lysten til musikken og
den magi, der opstår, når
man spiller en
koncert for et medlevende publikum, holder mig i
gang, siger Henning Stærk.

Halvfjerds og stadig Stærk
Henning Stærks
uendelige turné
slår et smut forbi
kulturhuset den
25. januar.
Foto: PR.

Henning Stærk i Kulturhuset Islands Brygge den 25.
januar klokken 21. Billetter
koster 220 kroner og kan
købes på billetto.dk. Billetter
i døren koster 250 kroner.

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚KLASSISK

❚FESTIVAL

Beethoven-maraton

Vinter og alt det jazz
Når det river og rusker, og
nætterne føles uendelige,
kan du få varmen og et stykke med mors marmelade i
Kulturhuset Islands Brygge, der igen i år giver kantslag og et blæs i trompeten
i forbindelse med Vinterjazz
2020. Programmet er spraglet og fuld funk, skæve taktslag og improviserede melodistykker.
BB and Me løfter arven
fra BB King, Blast bringer
funken og festen, og Chris
Grey & The BlueSpands har
deres virale videohit ’Mammas Mammalaid’ med hele
vejen fra Odense.

På 250-året for Ludwig van
Beethovens fødsel i 1770
ruller Mogens Dahls Koncertsal det tunge skyts frem
og opfører det musikalske
genis ti verdenskendte violinsonater. De ti mesterværker bliver fremført af to af
tidens største Beethovenfortolkere: Nikolaj Znaider
og Rudolf Buchbinder over
tre aftener i februar.
Hvis du ikke kan få nok eller bare gerne vil blive klogere på Beethoven, så bliver
den første af de tre koncertaftener introduceret af
journalist og forfatter Søren
Schauser. Introduktionen
varer cirka 45 minutter og
er gratis for alle interesserede.

Tre aftener med Beethovens ti violinsonater i
Mogens Dahls Koncertsal.
Den 10. februar klokken
20:00 violinsonate nr. 1, 2,
3 og 8 med introduktion
ved Søren Schauser klokken
18:30.
Den 11. februar klokken
20:00 violinsonate nr. 4, 6
og 9.
Den 13. februar klokken
20:00 violinsonate nr. 5, 7
og 10.
Billetter til hver af de tre
koncerter koster 395 kroner.
Der er dog også mulighed
for at købe partoutbillet til
alle tre koncerter for 1000
kroner. Billetter kan købes på
billetlugen.dk. Introduktionen den 10. februar er gratis
og åben for alle.

De to Beethovenfortolkere: Nikolaj
Znaider og Rudolf
Buchbinder tager
publikum med 250 år
tilbage i tiden og viser
vej gennem Beethovens ti violinsonater.
Foto: PR

Vinterjazz i
Kulturhuset Islands Brygge:
n
n
n
n
n
n
n

6. februar kl. 20:00 – Alex Jønsson Trio
7. februar kl. 20:30 – Blast
15. februar kl. 20:30 – ”B.B. and Me” – Chris Clermont
21. februar kl. 21:00 – Chris Grey &amp; The BlueSpands
22. februar kl. 20:30 – Maluba Orchestra
28. februar kl. 20:30 – Jacob Artved
29. februar kl. 21:00 – Bo Evers

Vinterjazz fra den 6. februar til den 29. februar. Det
fulde program med beskrivelser af de syv orkestre kan
findes på kulturhusetislandsbrygge.kk.dk, og billetter kan
købes på billetto.dk

Chris Grey har en
blå spand fyldt med
mors marmelade
med i kulturhuset
den 21. februar.
Foto: PR

NYHEDER

16. januar 2020
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Deloitte har solgt hovedkontor i Weidekampsgade
Deloitte Fonden har solgt deres hovedkontor i Weidekampsgade 6
til norske KLP Ejendomme for 1,4 milliarder kroner
Tekst og foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

1,4 milliarder kroner. Det
var prisen, som norske KLP
Ejendomme har betalt for
revisionsfirmaet Deloittes
hovedkontor i Weidekampsgade. Købet af den 38.000
kvadratmeter store bygning er et led i KLP’s plan
om at eje flere ejendomme i
Danmark, hvilket blandt andre omfatter E.C. Hansens
House i Carlsberg Byen
og en ny kontorbygning i
Weidekampsgade 12-16.
– Vi har haft en ambition om at øge vores danske ejendomsportefølje og
er meget tilfredse med at
gennemføre vores tredje
store danske transaktion i
år, skriver administrerende
direktør i KLP Ejendomme
Gunnar Gjørtz i en pressemeddelelse.
KLP Ejendomme hører
under den norske pensionskasse KLP og er et af
Nordens største ejendomsselskaber med bygninger
i flere af de store byer i de

skandinaviske lande. I alt
har koncernen over to millioner kvadratmeter ejendomme til en samlet værdi
af omkring 50 milliarder
kroner.
Deloittes
hovedkontor
blev bygget i 2005.

Deloittes hovedkontor blev
bygget i 2005 og
er netop blevet
solgt til norske
KLP Ejendomme
for 1,4 milliarder
kroner.

Bedre
gadebelysning
til foråret
Københavns Kommune er i
gang med at installere såkaldte
skumringsrelæer, der skal styre
gadebelysningen alt efter, hvor
mørke de enkelte dage er. Relæerne
er dog først klar til foråret
Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Det er en mørk tid. Ikke
kun fordi dagene er korte,
men også fordi de ofte er
overskyede. Men siden
Københavns Kommune fik
udskiftet omkring halvdelen af gadebelysningen
med moderne LED-pærer,
hvilket svarer til omkring
18.800 gadelamper og
6.800 lysmaster, har det
ikke været muligt at indstille tænde- og slukketiderne
efter vejret. Derfor har de
cirka 48.000 gadelamper
og lysmaster i byen kørt
på et fast skema, alt efter
solopgang og solnedgang,
hvilket godt kan gøre det
ekstra mørkt på overskyede dage.
Det bliver der nu lavet om
på, efter kommunen har
indkøbt tre nye såkaldte
skumringsrelæer, der er
kompatible med de moderne LED-pærer.
– Siden vi udskiftede den
gamle gadebelysning, har
vi forsøgt at finde midler

til at få implementeret nye
skumringsrelæer. Nu er
det lykkedes, og vi har bedt
vores driftspartner om at
sætte i gang så hurtigt som
muligt. Det er en større
operation, hvor skumringsrelæerne skal kobles sammen med de næsten 1000
tændskabe, som forbinder
gadebelysningen på tværs
af byen, så det er desværre
ikke noget, der sker fra den
ene dag til den anden, siger
enhedschef Jakob Bülow
Find fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
Forvaltningen forventer
først at have de nye skumringsrelæer færdiginstalleret til foråret, hvor der
alligevel er ved at være
lysere. Men så kan man få
gavn af mere lys til næste
vinter.
Gadebelysningen i København er i dag programmeret til at tænde 20 minutter efter solnedgang og
slukke 25 minutter før solopgang. Denne indstilling
defineres og styres automatisk henover året.

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
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Voksenven
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Udsat for en voksen
Der tales meget om udsatte børn, senest i
statsministerens nytårstale. Men hvem er de udsatte
egentlig? Med projektet Barnets Ven forsøger Red
Barnet Ungdom at nå de børn, der måske ikke ligefrem
er udsatte, men som alligevel har det svært. Bryggeboen
Kasper Schwartz-Mikkelsen er frivillig rollemodel for
9-årige Victor Wenstrøm Heiberg. Han fortæller her om
det voksende venskab mellem de to
Tekst og foto: Philip
Thinggaard

Ikke den
mindste. Victor
med vennerne
Kasper og Bibi.

redaktion@bryggebladet.dk

Fra det øjeblik Victor Wenstrøm Heiberg så hamsteren i dyrehandlen, vidste
den 9-årige dreng, at den
skulle hedde Bibi. Hamsteren deler nu drengeværelse
med Victor. Det virker som
et godt match med masser
af energi og kærlighed. Det
samme kan siges om et andet vigtigt match i Victors
liv, nemlig hans venskab
med den 25-årige bryggebo
Kasper Schwartz Mikkelsen. Kasper er frivillig i Red
Barnet Ungdoms projekt
Barnets Ven, som er støttet
af Københavns Kommune
og TrygFonden. To gange
om måneden mødes de
unge frivillige rollemodeller med det barn, de er blevet matchet med, og som af
den ene eller anden grund
har det svært. Formålet er
at opbygge venskab og styrke barnets selvtillid.

Fuld af krudt
– Victor nyder, at vi mødes.
Han er altid meget spændt
på, hvad der skal ske, og har
også selv forslag til, hvad vi
skal lave, siger en tilfreds
Kasper Schwartz Mikkelsen om sin 9-årige ven og
fortsætter:
– Jeg kan godt lide Victors
energi. Jeg ankommer og
når ikke engang at tage skoene af, før vi skal ud ad døren og af sted til aktiviteter.
En favorit er trampolinparken Bounce. Victor er
især vild med parkour, som
går ud på at lave smidige og
effektive bevægelser gennem byrummet, ofte i form
af hop og tricks. Ned ad
trappeopgangen på vej ud i
byen griber Victor solidt fat
i gelænderne og springer
fra repos til repos. Trappetrin? Nej, dét bruger vi ikke
her.
Det modsatte af en konsulent
Kasper Schwartz Mikkelsen bor på Islands Brygge
og arbejder til daglig som
strategisk konsulent. Han
beskriver dagene med
Victor som det diametralt
modsatte af sit ellers meget
voksne arbejde med rådgivning, planlægning og målsætninger. I Barnets Ven
er der ingen andre målsætninger end at give barnet et
afbræk og få tankerne lidt
væk fra alt det, der kan være
svært. I Victors tilfælde en
far der er ude af billedet og
udfordringer med det boglige. Når det gælder Victor,
så har Kasper følelserne

med på en helt anden måde
end i det mere analytiske og
rationelle konsulentjob.

I øjenhøjde
Barnets Ven handler om
at opbygge en "tæt og tillidsfuld én-til-én-relation",
for at bruge en formulering
der går igen i Red Barnet
Ungdoms beskrivelser af
projektet. Den slags kræver
nærvær, hvilket heldigvis
falder helt naturligt for Kasper Schwartz Mikkelsen:
– Jeg snakker ikke til ham
i girafsprog, som om han
var seks år gammel.
Selv om møderne mellem de to er ligeværdige og
fri for målsætninger, bider
Kasper mærke i Victors udvikling.
– Den første gang vi mødtes, var han lidt genert. Det
er jo forståeligt, og det ville
jeg også være. Det forsvandt
lynhurtigt, konstaterer Kasper Schwartz Mikkelsen og
bemærker, at Victor nu opsøger krammere og spørger
til Kaspers liv.
– Jeg oplever, at han er begyndt at åbne op, også om
de svære ting, bemærker
Kasper her efter lidt mere
end et halvt års venskab
med Victor.

Milde diagnoser
Hvis et barn har det svært,
kan skolen henvise til at
blive matchet med en ung
voksen fra Red Barnet Ungdom.
Sascha Hummelgaard er
programleder i projekt Barnets Ven og forklarer, hvilken type børn der deltager
og får tildelt en frivillig.

– Tidligere i projektet var
det et krav, at børnene ikke
måtte have psykiske diagnoser, siger Sascha Hummelgaard og pointerer i den
forbindelse, at de sværere
tilfælde skal overlades til
pædagogiske specialister.
– Men i den senere tid er
vi gået over til, at børn med
milde diagnoser godt kan
være med.
Snarere end deciderede
diagnoser handler det om
børn, der af den ene eller anden grund føler sig
overset eller overhørt. Ofte
kommer de fra økonomisk
og socialt trængte hjem.
Andre er såkaldte "skyggebørn", hvor en søster eller bror er alvorligt ramt og
dermed løber med det meste af opmærksomheden.

En ligeværdig
rollemodel
Hos Red Barnet Ungdom
beskrives de frivillige i Barnets Ven på den ene side
som en rollemodel og storebror eller -søster. På den
anden side er bestræbelsen,
at rollemodellen er ligeværdig og møder barnet med
en anerkendende tilgang.
Hvis nogen formår at navigere i det farvand, så er
det Kasper Schwartz Mikkelsen. I dag går turen til
biffen i Field's, hvor Frozen
2 er på programmet. Mens
Victor let stryger pegefingeren over Bibis lillebitte
hamsterhoved, spørger han
Kasper, om han så må få en
Roller på hovedet. I
parkour er det Victor,
der er rollemodellen.

Red Bull med ind i biografsalen.
– Det må du spørge din
mor om, svarer Kasper
Schwartz Mikkelsen.
Han afslører senere over
for Bryggebladet, at det
samme spørgsmål falder
hver gang og med samme
svar. Det er en del af ritualet.

Pædagogisk erfaring
Hvordan man sætter grænser for andres børn er netop et af de hotte spørgsmål
blandt de frivillige rollemodeller i Barnets Ven.
Det bekræfter programleder Sascha Hummelgaard
og minder om, at de frivillige ikke er pædagogisk
uddannede.

– Som del af konceptet opfordrer vi til, at rollemodellen selv finder ud af, hvad
de vil sige ja til. Og i øvrigt
taler om grænser i samarbejde med barnets familie.
Kasper Schwartz Mikkelsen ved, hvor han står
i forhold til, hvad der skal
indtages.
– Jeg har hørt om andre,
hvor barnet plager og vil
på McDonald's hele tiden.
Men vi er jo ikke julemænd,
der bare kommer og uddeler slik, siger han og tilføjer,
at en storebrorrolle også er
en form for faderrolle.

Danseskurken
Victor lægger hamsteren
tilbage i buret på dens bløde

leje af flosset toiletpapir og
halmstrå. I stedet finder
han en legetøjsfigur frem
fra hylden. Dens spidse
skuldre når helt op til ørerne, overskægget er som en
tæt og sort kost, og frisuren
er perfekt cylinderformet,
som var håret faktisk en
sort fez. Figurens led kan
bevæges i alle retninger.
– Han er en danseskurk,
forklarer Victor om figuren
Balthazar Bratt fra tegnefilmen Grusomme mig 3. Victor elsker at vise ting frem.
Det har Kasper Schwartz
Mikkelsen med stor tilfredshed bemærket som
et sundt tegn på drengens
energi og lyst til socialt
samvær. Victor finder telefonen frem og viser en video
af noget parkour og senere
en anden video af en ven,
der danser.
– Men vi kan også parkour, og det kunne Michael
Jackson ikke! udbryder
Victor, inden turen går
nærmest flyvende ned ad
trappen. Byen er én stor
træningsbane for den unge
parkourentusiast, der snart
går sin første runde fødselsdag i møde.
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Året, der gik

Året der gik
på Bryggen
Endnu et begivenhedsrigt år ligger
bag os på Bryggen. En lille, men
lang bro landede, en ballonhangar
slog portene op på ny og der var
stjernedrys over Kigkurren. Og så fik
vi løftet sløret for den kommende
nye bydel på Amager Fælled
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Lille Langebro – langt om længe
Et år senere end oprindeligt planlagt åbnede Lille
Langebro, og endnu en ny
cykelforbindelse over havnen var en realitet. Broen
skulle egentlig have stået
klar allerede i 2018, men
en alvorlig kranulykke i
Holland, hvor broen blev
lavet, totalskadede to af
broelementerne, der derfor måtte støbes påny.
Dét tilbageslag forsinkede konstruktionen med
et helt år. Men i foråret
gjorde broen sin triumferende indsejling i havnen
i følgeskab med en kolossal kinesisk kran, der i de

efterfølgende dage løftede
de tonstunge broelementer på plads.

Overraskelsesåbning
I to måneder blev der hamret, banket, skruet og justeret på broen, og forbipasserende på den gamle, store
Langebro kunne observere,
hvordan svingbroen rutinemæssigt åbnede og lukkede
flere gange om dagen, for at
teste om teknik og mekanik
artede sig. Det gjorde den,
og midt i sommerferien
blev afspærringerne pludselig fjernet, og cyklister og

Ridevenner kom
tørt i stald
Efter en årelang odyssé
kunne Rideklubben Ridevenner trave tilbage i den
gamle ballonhangar. Klubben har brugt hangaren
som ridehal i årevis, men
blev smidt ud fra den i april
2015. Bygningsstyrelsen,
der ejede hangaren dengang, vurderede nemlig, at
den 102 år gamle træbygning var så misvedligeholdt
og faldefærdig, at der var risiko for, at den kunne brase
sammen i slemt blæsevejr.
Rideklubben blev imidlertid ikke stillet nogen løsning
i udsigt, da det er en bekostelig affære at renovere en
bevaringsværdig gammel
bygning som ballonhangaren. Og politikerne på rådhuset var ikke indstillede
på at bruge adskillige millioner skattekroner på først
at købe hangaren fra Bygningsstyrelsen og derefter
sætte den i stand. Derfor
anede klubben og de mange
børn, der kommer der hver
dag, i lang tid ikke, om de
var købt eller solgt. Flere
gange var det tættest på det
sidste. Særligt da rideklubbens lejekontrakt nærmede
sig sin udløbsdato ved udgangen af 2016, uden at der
var fundet en løsning, så det
ud til, at klubbens dage var
talte.

Fondspenge
I 11. time blev lejekontrakten forlænget, og jagten på

fondsmidler til at renovere
hangaren gik for alvor i
gang. Samtidig gav Borgerrepræsentationen, anført
af overborgmester Frank
Jensen, håndslag på, at man
ville finde penge til at videreføre rideklubbens aktiviteter, såfremt det lykkedes
at få en eller flere fonde til
at bekoste renoveringsarbejdet.
Den sidste brik faldt på
plads, da RealDania By og
Byg i november 2017 meddelte, at de havde købt hele
herligheden og var indstillet på at give ikke kun ballonhangaren, men hele
matriklen en ordentlig overhaling. Som sagt så gjort og
i godt halvandet år blev der
hamret og banket på den
stilladsindpakkede hangar,
indtil den som en tidlig julegave stod klar til genåbning
i starten af december 2019.
RealDanias arbejde er
dog ikke afsluttet, da der nu
skal opføres en spritny hal
med hestebokse og alverdens faciliteter på den del
af grunden, der grænser op
mod Bryggens Børne- og
Ungdomscenter.
Folk og fæ fra nær
og fjern valfartede
til ballonhangaren,
da dens genåbning
blev markeret med et
festligt åbent husarrangement.
Foto: Ricardo Ramirez

fodgængere kunne indtage
Lille Langebro.
Målsætningen for broen
var, at 10.500 cyklister hver
dag skulle benytte den nye
forbindelse over havnen. Og
det mål blev nået fire måneder efter broens åbning,
da en trafiktælling viste,
at 10.800 cykler krydsede
broen hver dag.
Lille Langebro blev forsinket
af en slem ulykke på værftet
i Holland. Men et år senere
end planlagt lå den klar på
tværs af havneløbet. 

Foto: Astrid Maria
Rasmussen
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Michelinstjerne
til Kigkurrens
skjulte køkken

Fælledby på forurenet jord
Tre landsbyer af træ. Sådan kan Henning Larsen
Architects
vinderforslag
til det kommende Vejlands
Kvarter opsummeres. Og
ifølge tegnestuen og dens
rådgivere er byggeriet så
grønt og bæredygtigt, at det
på sigt ligefrem vil højne
naturværdien i området. Så-

dan lød det i hvert fald, da
projektet blev præsenteret
på Danhostels vandrehjem
på Fælleden i december.
Men den køber Amager Fælleds Venner ikke.
Borgergruppen var mødt
talstærkt frem til præsentationen bevæbnet med fakler
og fællessang for at vise de-

res utilfredshed med, at der
overhovedet skal bygges
på området, som de kalder
Lærkesletten.

Gift og gas
Men byggeprojektet har
mere end folkelige protester
imod sig. Også i undergrun-

Selv om restaurant Alouette
gemmer sig godt i et gammelt øvelokale i en baggård
i Kigkurren, så lykkedes
det for Michelinguiden at
finde den relativt unge restaurant og begunstige den
med en af sine eftertragtede stjerner.
Bag restauranten står de
to ejere Camilla Hansen og
hendes mand Nick Curtin,
der også er kok, sammen

med Andrew Valenzuela.
Dertil kommer Alouttes restaurantbestyrer Darragh
Nolan. Ganske usædvanligt
har restauranten kun åbent
torsdag, fredag og lørdag.
Det er imidlertid et helt bevidst valg for at give tid til
familieliv ved siden af.

den ulmer problemerne. By
& Havns jordbundsprøver
fra arealet, der blandt andet består af gammel lossepladsjord, viser nemlig
faretruende mængder af
gift og gas, der gør det både
besværligt og bekosteligt
at bygge på grunden. Dog
ikke umuligt, og udviklingsselskabets rådgivere
forsikrede på præsentationsmødet om, at byggepla-

nerne godt kan gennemføres forsvarligt på trods af
den forurenede jord.
I løbet af 2020 vil politikerne i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget
og siden Borgerrepræsentationen behandle det lokalplansforslag, der skal
gøde jorden for byggeriet. I
den forbindelse vil der også
blive afholdt en offentlig høring af lokalplanen.

Året startede med
stjernedrys til restaurant Alouette, som
ellers er lidt af en nytilkommer på Bryggen.
Foto: Kasper
Hornbaek

Med projektet ‘Fælledby’ løb Henning Larsen
Architects med sejren i
By & Havns arkitektkonkurrence for byggeriet
af Vejlands Kvarter på
Amager Fælled.
 Illustration: Henning
Larsen Architects
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Hvad er de
lokale politikeres
vigtigste
bryggesager i 2020?
I sidste års første avis bad
Bryggebladet fire lokalpolitikere,
formanden for lokaludvalget og
formanden for lokalrådet om,
hvad de ville kæmpe for i 2019 på
Bryggen. Nu spørger vi dem så
om, hvordan de selv synes, det er
gået, og hvad der er deres vigtigste
sag for Bryggen i 2020
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det har
desværre ikke
været muligt
at få et svar fra
Tommy Petersen
fra De Radikale
inden avisens
deadline.
Frank Jensen
Overborgmester, Socialdemokratiet

Klaus Mygind
Vikarierende sundheds- og omsorgsborgmester, SF

I 2019 skrev Frank Jensen blandt andet følgende i Bryggebladet:
– Bryggen er inde i en rivende udvikling, og hvert år byder vi mange nye, små bryggeboere velkommen. I 2019 vil
jeg derfor følge tæt med i udbygningen af flere daginstitutionspladser og byggeriet af Bryggens nye skole.
Hvad har du gjort for at få flere daginstitutionspladser på
Bryggen i 2019?
– 2019 har været fantastisk for København. Vi har fået
Cityringen og 48 nye, grønne elbusser, og snart bliver også
havnebusserne elektriske og fri for forurening. Jeg glæder
mig over en grønnere by. Men det er mindst lige så vigtigt
med gode skoler og institutioner tæt på hjemmet, så hverdagen hænger sammen. Og Islands Brygge er populær
blandt børnefamilier. Sidste år satte vi blandt andet penge
af til en ny daginstitution på Artillerivej med plads til op til
220 børnehavebørn, og vi har åbnet en midlertidig daginstitution på Artillerivej, indtil den permanente er klar.
Hvad er den vigtigste sag på Bryggen for dig i 2020?
– I 2020 er børnene fortsat topprioritet. Vi fortsætter
dialogen om den nye mikronaturby på Artillerivej med
daginstitution, plejehjem og skolehave, og så vil jeg følge
udbygningen af daginstitutionspladser tæt. Blandt andet
skal to nye daginstitutioner på henholdsvis Faste Batteri
og Weidekampsgade åbne i 2022 og 2024. Og snart kan
flere hundrede udskolingselever rykke ind i den flotte nye
Islands Brygge Skole, hvor alle får glæde af idrætshallen
og legepladsen på taget. Det skal alt sammen skabe et dejligt område til Bryggens børn.

I 2019 skrev Klaus Mygind blandt andet følgende i Bryggebladet:
– Islands Brygge skal blive en CO2-neutral bydel – med mindre affald, mindre biltrafik,
mindre spild. Borgerinitiativer, der skaber en grønnere bydel, skal kunne igangsættes
hurtigt og enkelt.
Hvad har du gjort for at gøre Bryggen mere CO2-neutral i 2019?
– Sidste år skrev jeg, at Bryggen skal være CO2-neutral bydel og have mindre affald,
mindre biltrafik og mindre spild. Det gælder fortsat. I 2019 har jeg arbejdet med Københavns nye kommuneplan for 2020-30. Den indeholder initiativer, der skal gøre København
CO2-neutral med kraftig reduktion af privatbiler og P-pladser.
Hvad er den vigtigste sag på Bryggen for dig i 2020?
I 2020 skal trafikplanerne behandles. Her arbejder jeg for, at der ikke skal graves en
motorvejstunnel tværs over Amager Fælled, og jeg vil arbejde for, at metrodækningen
forbedres i Bryggen Syd.
Mit mål er, at der højst skal være 800 meter til en metrostation i de tætbebyggede områder i København som for eksempel Islands Brygge Syd. Det kan ske ved at bygge en
cykelbro mere, så beboerne i syd hurtigt kan komme til Sydhavnsmetroen eller ved, at
den kommende metrolinje muliggør en station mere på Islands Brygge.
I 2020 skal vi også i gang med at gøre det gamle Bryggen grønnere. Planerne for træplantning omkring Kigkurren skal i gang. Jeg tænker, at vi borgere selv kan gå i gang. Der
er mange steder, hvor vi kan beplante i gaderne.
Og i 2020 skal vi endelig fastlægge – Fælledbyen – byggeriet på Campinggrunden. Her
vil jeg gøre alt for at fremme byggeriets bæredygtighed og integration i naturen. Jeg har
blandt andet foreslået, at der også laves en såkaldt faunapassage over Vejlands Allé, så
Fælleden kan blive sammenhængende for dyr og mennesker.
I 2020 vil opgaven at skabe plads til vore børn og unge på Bryggen selvfølgelig også
fylde meget.
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Karen Melchior
André Just Vedgren
Jan Oster
Medlem af Europa-Parlamentet
Formand, Amager Vest Lokaludvalg Formand, Islands Brygges Lokalråd
og tidligere medlem af
I 2019 skrev André Just Vedgren blandt andet følgende i I 2019 skrev Jan Oster blandt andet følgende i Bryggebladet:
Borgerrepræsentationen, De Radikale Bryggebladet:
– I 2019 kommer den længe ventede forundersøgelse om
– I 2019 vil vi fokusere på at kunne tage lokalerne under
I 2019 skrev Karen Melchior blandt andet følgende i Bryggebladet:
– Sikre skoleveje. Lov om Ørestad ser ud til at sætte
bremse for, hvor fodgængervenlig vi kan gøre Artillerivej,
da der er krav om ligelig fordeling af bilerne mellem den og
Ørestads Boulevard. Den fortolkning af loven vil jeg gerne
se, om man kan udfordre, og ellers vil jeg tage spørgsmålet
op med lokale medlemmer af og kandidater til Folketinget.
Hvad har du gjort for at sikre skolevejene i 2019?
– Jeg har fulgt udviklingen med skolepatruljer og nye
lyskryds på Artillerivej. Jeg talte med lokale radikale kandidater om spørgsmålet, men det blev ikke en del af valgkampen. Jeg nåede ikke i foråret at dykke ned i lovfortolkningen af lov om Ørestad. Siden spiste Europa-Parlamentet
min tid.
Eftersom Karen Melchior er rykket til Bruxelles, har vi
ikke spurgt hende om, hvad der er hendes vigtigste sag
på Bryggen i 2020, da det trods alt er lidt for lokalt for en
europaparlamentariker.

havnetunnel/østlig ringvej, og så skal der træffes en politisk beslutning om linjeføring og afkørsler. Den oprindelige plan lagde op til store ar på Amager Fælled, farvel til
BMX- og motorbanerne ved Slusen og ekstra trafik på Artillerivej. Nu tales der om en boret tunnel under Fælleden,
mindre trafik – samt måske en alternativ linjeføring langs
Amager Strand. Mon ikke politikerne igen skal have lidt
hjælp til at træffe den rigtige beslutning?
Hvad har du gjort for at hjælpe politikerne til at 'træffe den
rigtige beslutning'?
– Vi har i lokaludvalget gjort meget for at oplyse om byggeprojektet Amager Fælled samt prøve at koordinere oplysningsarbejdet med de lokale aktører. Borgerne har kvitteret med stor opbakning til fredningen af det oprindelige
byggefelt for Amager Fælled Vest-kvarteret. Jeg tror, det
har været med til at genåbne undersøgelserne af at føre en
havnetunnel videre langs østkysten ad Amager fremfor på
tværs af Amager, for man ønsker ikke fra politisk side at
tage et slagsmål mere om fredning på det sted.
Hvad er den vigtigste sag på Bryggen for dig i 2020?
– I 2020 skal det lykkes både at få lokalplanlagt en samlet plan for en grøn forbindelse langs Snorresgade, så den
ikke drukner i delplaner, som umuliggør det samlede projekt, og få ordentlig plads til skolehaver ved Artillerivej.
Skolehaverne er vigtige for mig, og jeg vil hellere have en
grøn forbindelse, der slutter i nogle fantastiske skolehaver
end et skolehaveprojekt beskåret af en cykelmotorvej og
faciliteter, der ikke har noget med haverne at gøre.

Langebro ud mod vandet i brug. Brugere her tænkes primært at være unge, voksne med tid i dagtimerne på hverdage og forskellige projekter og events, gerne ‘grønne’.
Næste trin er at etablere kommende brugergrupper, som
vi kan udvikle behov og anvendelse sammen med. Vi vil arrangere events under Langebro for at skabe opmærksomhed om projektet og vise mulighederne og for at få udbygget kontakten til kommende brugere.
Hvad har du gjort for at kunne tage lokalerne under Langebro i brug?
– Vi startede året med at udarbejde en projektplan i samarbejde med frivillige arkitekter. Samtidigt etablerede vi
en facebookside ”Hus under Langebro” for at komme i direkte dialog med interesserede brugere.
Vi mødte stor interesse fra bestående kor på Islands
Brygge om arrangementer, hvor de kunne optræde. For
at undersøge mulighederne for at anvende søjlerummet til
sang og musik arrangerede vi ”Forårssang Under Langebro” i maj med fire kor og en sangworkshop for børn. Akustikken var fantastisk til korsang i søjlerummet.
Da lokalerne anvendes af Teknik- og Miljøforvaltningen,
gik vi i dialog med dem og fik i sommer aftalt, at de frigiver
et lille rum ud mod vandet. Vi venter nu på at få adgang til
det ledige og frigivne lokale.
Hvad er den vigtigste sag på Bryggen for dig i 2020?
– Få adgang til det lille ledige lokale under Langebro ud
mod vandet således at vi med det som støttepunkt kan opstarte løbende arrangementer i søjlerummet.
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Bevaringsværdig natur smides på porten
Af Erhardt Franzen
Uanset form for byggeri
på Amager Fælled – nu
efter planer om ”Vejlands
Kvarter” – ødelægges bevaringsværdig natur og
biodiversitet på Amager
Fælled i en grad, der står
i skærende kontrast til
samfundets, Københavns
og verdens bestræbelser
på at værne om naturen,
miljøet og klimaet. Og for
at det ikke skal være nok
placeres det foreslåede
byggeri,med plads til cirka
5.000 fastboende mennesker med tilhørende institutioner og erhverv direkte
oven på en losseplads, hvor
der i lag på indtil 10 til 12
meters tykkelse ligger i
millionvis af tons affald,
som allerede ved undersøgelser er bevist indeholder
de værste giftstoffer for
mennesker i form af udsivende gasarter fra organisk materiale samt rester
af tungmetaller, pesticider
og direkte sundhedsskadelige og kræftfremkaldende
restprodukter fra kemivirksomheder, metalindu-

stri og medicinalindustri
gennem 50 år.
Med det som udgangspunkt præsenterede By &
Havn, PensionDanmark og
det vindende arkitektkontor ”Henning Larsen Architects” med flere de valgte byggeplaner for kvarteret
på et orienteringsmøde for
interesserede før jul på
vandrehjemmet DanHostel
på Vejlands Allé. Cirka 100
mennesker havde fået adgang til mødet, medens omkring 200 mennesker ved
indgangen til vandrehjemmet på velordnet vis demonstrerede deres tydelige
modstand mod byggeriet på
Fælleden.

glansbillede på en landsby
med tilhørende gadekær,
beboelser med svalegange
og altaner, hvor smukke
kvinder i nostalgisk påklædning og sommerhat
skuer ud over herlighederne, der med øget biodiversitet i form af en and og
en måge i gadekæret samt
legende børn og et Christiania-skilt skal være med til at
få byggeprojektet til at glide
ned hos borgerne. Hvor er
lærken, viben, salamanderen, rådyret, nattergalen
og kridtuglen med videre
henne i den historie? Svaret
er: ”Smidt på porten”.

Grøn pensel

Når man tænker på de store
konsekvenser, et sådant
byggeprojekt har for natur
og miljø, er det beskæmmende, at et hidtil vel anerkendt arkitektkontor vil
lade sig involvere og kalde
til at udforme et byggeprojekt i et så kosmetisk
design af et skønmaleri,
hvor det ønsketænkende
og nostalgisk illustrerede
ikke holder en meter i vir-

Påfaldende ved det vindende byggeprojekt er den
måde, det er udarbejdet og
fremlægges på. Projektets
ubetingede skadelige virkninger og problemfyldte
indhold undertrykkes fuldstændigt i det vindende forslag. Der males med ”grøn
pensel” overalt. I prospektet
fremstår projektet som et

Manipulering

keligheden. Nogle vil kalde
det manipulering af værste
skuffe, andre vil betegne
det som ”fake news”.
Forundrende i sagen om
byggeprojektet
Vejlands
Kvarter, som det nu kaldes,
er, at Københavns Kommune lige nu vælger at dukke
nakken i markedsføringsprocessen, når alle ved,
at det for kommunen med
projektet drejer sig om at
få hevet indtil 1,8 milliarder
kroner hjem for en byggegrund på Amager Fælled
til finansiering af Metroen,

og som nu pensionisterne i
PensionDanmark skal være
med til at finansiere og antageligt medvirke til at hæfte
for.

Modstandere i
tusindvis
Uafklaret i hele bebyggelsesprojektet er fortsat alle
de afledte udfordringer,
der vil være på trafik- og
parkeringsområdet, samt
vedrørende tilvejebringelse
af holdbare dokumenterede
konsekvenser for natur, bio-

Folkeskolen skal også være en Overbelagte skoler
talentfabrik for de bedste

Af Jens-Kristian
Lütken, medlem af
Borgerrepræsentationen (V),
næstformand for Børne- og
Ungdomsudvalget
Folkeskolen er for alle, men
desværre bliver gruppen
af særligt begavede elever
ofte overset. Mange er nok
af den overbevisning, at de
dygtigste elever nok skal
klare sig selv, men det er en

forfejlet tanke. Alle elever
har brug for at blive udfordret for at realisere deres
yderste potentiale, og det
gælder ikke mindst de særligt begavede elever. Vi ved,
at de højtbegavede elever
ofte oplever dårlig trivsel,
og det er vigtigt, at vi også
gør en indsats for denne
gruppe elever.
Desværre har undervisningsminister Pernille

Rosenkrantz-Theil som del
af et ideologisk korstog afskaffet den særlige talentindsats, som var målrettet
højtbegavede elever i folkeskolen. Derfor vil Venstre
arbejde for, at området bliver styrket i Københavns
Kommune.
Vi
foreslår
blandt andet niveauinddelt
undervisning, bedre brobygning til ungdomsuddannelserne og mulighed for
at få inspirerende gæsteundervisere fra universitetet.
Folkeskolen skal ikke
kun have fokus på at hjælpe
de svageste elever, men
også udfordre de allerdygtigste elever, så deres
potentiale kan få lov at udfolde sig, og samfundet kan
få gavn af deres talent. Det
er nødvendigt, hvis vi fortsat vil sikre, at folkeskolen
er et oplagt tilbud for alle
elever – uanset hvor dygtige de er.

Af Peter Hess-Nielsen,
medlem af Amager Vest
Lokaludvalg for Enhedslisten

Vi har gode skoler på Amager. Men de fleste er desværre overbelagte. Alt for
mange elever på alt for lidt
plads. Og det ser ud til, at
denne situation fortsætter flere år ud i fremtiden.
Især i de nye boligområder på Islands Brygge og
i Ørestad. Der er ganske
vist en ny skole under opførelse i Islands Brygge Syd.
Men det er fortsat et stort
spørgsmål, om skolerne på
Bryggen kan klare det store elevboom, der kommer,
når udbygningen af Islands
Brygge er helt afsluttet.
Ikke mindst når man ser
på det store boligbyggeri i
Njalsgade kaldet Bryggens
Bastion overfor universitetet – beregnet til flere tusinde tilflyttere.
Måske regner nogle med,
at elever herfra skal gå på
Amager Fælled Skole. Men

den er i forvejen helt overbelagt med "egne" elever.
Nyrenoveret til tre-fire spor
– men allerede belagt med
op til fem spor.
Hertil kommer, at skolekapaciteten i Ørestad er
endnu mere kaotisk end på
Bryggen. Her mangler der
simpelthen allerede plads
til flere hundrede elever,
og den tredje skole i Ørestad, som skal afhjælpe
problemerne, er først klar
om tre-fire år. For at aflaste
skolerne i Ørestad tænker
politikerne, at "de overskydende elever" skal køres
fra Ørestad Syd til Amager
Fælled Skole til de barakker/pavilloner, som er stillet op i forbindelse med renoveringen af denne skole.
Køres hver dag i flere år –
store og små elever. Det er
jo helt uacceptabelt. Og forældrene har faktisk peget
på alternative muligheder i
lokalområdet.
Allerede for fire-fem år
siden var der kritik af de

diversitet, luft- og støjforurening med videre i både
nærområdet og hele området for hovedstaden. I den
sammenhæng vil processen
med VVM-redegørelsen udgøre en omfattende faglig/
teknisk, lovgivningsmæssig og nok også politisk udfordrende opgave i løbet af
året.
I særdeleshed på Amager, men også i Storkøbenhavn er der tusindvis af
modstandere af byggeri på
naturens og klimaets bekostning på Amager Fælled, uanset der opfindes
smarte, dørsælgende navne
for projektet som ”Vejlands
Kvarter”, ”Fælledby” og
”Lærkereden”. Modstanden
i befolkningen har udspring
i foreningslivet, interessefællesskaber, Amager Vest
Lokaludvalg, grønne organisationer, klima- og miljøforkæmpere og i en tusindtallig skare af befolkningen
i alle aldre, som finder Amager Fælled et helsebringende og oplevelsesrigt sted at
komme, i naturens mangfoldige, uspolerede, dejlige og
lærerige omgivelser.

elevprognoser, kommunen
arbejdede med i vores område. Men de fleste politikere har sammen med By
& Havn desværre haft mere
travlt med at sælge byggegrunde dyrt for at finansiere metroen fremfor at
tænke på skoler til de børn,
der skal bo her. Og der var
så heller ikke meget plads
tilbage, da de kom i tanke
om skoler. Hverken Ørestad
Skole, den kommende skole i Ørestad eller den nye
skole på Islands Brygge har
ordentlige udearealer. Der
findes ikke meget plads og
græs, hvor elever kan lege
frit i frikvarterer, eller hvor
en lærer kan spille rundbold med sin klasse. Det er
da fattigt.

Karma-ridderen i bagerforretningen Der er fortsat håb for
træer på Kigkurren!
Af Johnny Hedegaard,
Leifsgade 11

I et forsøg på at holde alderens skrøbelighed fra døren
udførte jeg nogle til formålet anbefalede øvelser.
Der lød et smæld, og
pludselig befandt jeg mig i
liggende stilling. Sprængt
akillessene.
Skadestuen
udstyrede mig med to krykker, en stor, tung og klodset
støttestøvle samt formaning om på intet tidspunkt
at støtte på den skadede
fod.
Uden alt for mange detaljer kan jeg afsløre, at
med det "benspænd" er der

INTET i hverdagen, som
ikke er besværligt. Alt skal
forberedes og tænkes igennem.
Den første søndag i 2020
planlagde jeg således en tur
til bageren. Lagde penge i
jakkelommen og hvad der
ellers skulle til.
Vel ankommet til bageren
pakkede den søde bagerjomfru mine varer, og jeg
skulle betale.
"Øhh ... Lige et øjeblik
..." Stående på ét ben endevendte jeg febrilsk og pinligt berørt lommerne. Jeg
havde taget den forkerte
jakke på. Ingen penge. "Øv
... Undskyld... Jeg kravler

hjem igen ..."
"Rolig nu ..." lød en stemme bagfra og henvendt til
ekspedienten: "Den klarer jeg ..." En for mig helt
ukendt person var kommet
ind i butikken. Han insisterede på at betale og ville på
ingen måde aftale at få pengene på et senere tidspunkt.
"Se på det som en slags
karma", sagde han.
Stor TAK til Karma-Ridderen for at gøre en forskel
med sin gavmildhed.

Af Klaus Mygind, medlem
af Borgerrepræsentationen
for SF
Der har været bekymring
på Bryggen om Kigkurrens
fremtid.
I den nuværende kommuneplan fra 2015 er det muligt at plante træer på Kigkurren og de nærliggende
gader. Der er endda lavet
et udkast til det, men der er
desværre indtil nu ikke blevet bevilget penge til det.
I det forslag til en ny kom-

muneplan, som har været
i høring, og som bliver besluttet af Borgerrepræsen-

tationen i februar, bliver
det muligt at bygge institutioner på Kigkurren. Det er
fordi, at vi ønsker, at der kan
bygges en børneinstitution
på
hestedroche-grunden
lige ved busstoppestedet. Vi
ønsker, at Børnehuset Bryggen, der er nabo, kan få lov
til at udvide.
Det ændrer ikke på, at
det fortsat er muligt at gøre
Kigkurren og de tilstødende gader grønne med masser af træer. Det kræver
blot, at vi finder pengene.
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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
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

Cabello
Grøn frisørsalon
Islands Brygge 21
32 12 70 03 · www.cabello.dk
Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk
Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk
Saxkjær (A-huset)
Islands Brygge 79 F
32 96 43 43 · www.saxkjaer.dk

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

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

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

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

Foreninger

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

Lokalråd

Brian Sebens, Psykolog
& psykoterapeut MPF
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk
Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.dk

Rengøring

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

Læger

Rosenmetoden

Undervisning / kurser

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

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

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

Skoler & institutioner

VVS

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

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

Psykologer

Take Away

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

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

Massører

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk
Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

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

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

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

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

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

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

Zoneterapi

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

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

Smørrebrød

Økobutikker

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

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

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

Test din viden om
Islands Brygge


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.

1. I Ørestad Nord, tæt ved Islands Brygge
metrostationen, universitet og den
landskabelige kanal, finder man 86
rækkehuse. Hvad hedder de?
a. Kanalrækkerne
b. Radiorækkerne
c. Metrorækkerne
2. I Ørestad Nord finder man ejendommen
”Boligslangen”. Bygningen er særdeles
interessant fordi den er byggget på
henholdsvis den nordlige og sydlige del
af den landskabelige kanal forbundet
med et tag. Desuden indeholder
bygningen tre forskellige elementer.
Hvad er de?
a. Tre forskellige arkitekter har tegnet
bygningen – derfor tre forskellige
design.
b. Tre forskellige farver er anvendt.
c. Tre forskellige boligformer er
anvendt.

3. Området omkranset af Amager
Boulevard, Artillerivej, Njalsgade
og Thorshavnsgade hedder Ny
Tøjhusgrunden og var tidligere anvendt
af militæret. Men hvad betyder ”tøjhus”?
a. Sted til opbevaring og produktion af
uniformer.
b. Sted til opbevaring, vedligeholdelse
og i et vist omfang fremstilling af militær
udrustning.
c. Sted til opbevaring af ukurante
militær udstyr.
4. Statens Serum Institut på hjørnet af
Artillerivej og Amager Boulevard
ejes af Staten ved Sundheds- og
Ældreministeriet. Men S.S.I.’s
vaccineproduktion blev solgt til en privat
aktør i 2017. Hvem ?
a. KRP Vaccines (initialer står for Klaus
Riskjær Pedersen)
b. Novo Nordisk
c. AJ Vaccines
(se svarene på side 18)
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www.islandsbryggessogn.dk

Søndag den 19/1 kl. 11
Højmesse
ved Ghita Katz Olsen

Torsdag d. 23. januar kl. 14.00

Lørdag den 25/1 kl. 10
Dåbsgudstjeneste
ved Lars Ahlmann Olesen

Ud og se med HT:
”Vafler og visioner”
Hvad skal der ske med HT-klubben?
Vi mødes til vafler og kaffe og
snakker om fremtiden: Hvilke ideer
har vi til programmet i år?

Alle er velkomne – både nye og
gamle deltagere og nye og gamle
ideer.

Søndag den 26/1 kl. 11
Højmesse
ved Lars Ahlmann Olesen

En stor tak for bidrag
til julehjælp 2019
Islands Brygges Sogns
Menighedspleje skal hermed bringe
en stor tak til alle, der på forskellig
vis har ydet bidrag til kirkernes
julehjælp i 2019. Bidragene har
gjort det muligt at glæde 22
enkeltpersoner og familier med en
håndsrækning i anledning af julen.

En særlig tak til Genbryggen for
dens generøse bidrag uden hvilket
det ikke kunne lade sig gøre at yde
denne håndsrækning.
På menighedsplejens vegne,
Bestyrelsen

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

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

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

BegravelseBisættelse
Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

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

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

Bryggens
Begravelsesforretning

1. (b). Radiorækkerne
2. (c). Tre forskellige boligformer
er anvendt: Lejeboliger,
andelsboliger og ejerboliger.
3. (b). Sted til opbevaring,
vedligeholdelse og i et vist
omfang fremstilling af militær
udrustning

4. (c). AJ Vaccines. Selskabet
AJ Vaccines er ejet af et
saudiarabisk konglomerat.

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

FACEBLADET

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

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:

Noter

16. januar 2020
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.
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Forplumre nytårstradition.
Kanonslag i postkasser og
skraldespande, samt afbrænding af affaldscontainere har
tidligere været faste indslag
nytårsaften på Bryggen.
Men ikke i år. Der afrapporteres om en forholdsvis
stille og rolig aften i bydelen.
Det kan dog bemærkes at
der også tages forbehold
narrestreger fra drengerøve
nytårsaften: Containere i det
offentlige rum fjernes, de få
tilbageblivende postkasser
aflåses og skraldespande ved
høm-høm-stativer fjernes.
Man skal i hvert fald ikke
starte nytår på sådan en lorte
måde.

I en kælder hvidt som kridt.
Renseriet i Gunløgsgade 27
har fået en ny ejer og butikken har fået en overhaling.
Det hele er blevet rent og
hvidt. Det er Heidi(foto) der
har overtaget den tidligere
Vask2Go. Butikken hedder
nu Bryggens Vask og Rens.
For os, der får renset jakkesættet en gang om året,
når man skal til bryllup, er
det en kærkommen nyhed at
renseriet fortsætter her på
Bryggen, så slipper man for
at traske helt ud til Amagerbrogade.
Renseriet og vaskeriet har
desuden udvidet med et
samarbejde med et tæpperens firma, så tæpper og
polstret møbler derhjemme
kan få en kærlig hånd.

Tekst og foto: Jean Gauthier
Homemate lukket. I januar
2018 blev indvielsen af den
nye forretning i Thorshavnsgade fejret med boblevand
og smagsprøver. To år senere
er butikken lukket – det gik
vist ikke så godt på Bryggen.
- Vi har valgt at lukke
vores ellers skønne butik
på Islands Brygge, da det
simpelthen har givet bedst
mening for Homemate som
forretning, skriver Homemate, i en mail, til lokalavisen
Havnefronten.
Selskabet satser nu på et
samarbejde med Føtex Food
og bibeholder de fem resterende butikker.

Tak
For venlig deltagelse og blomster ved

Irene Dagny Jørgensen`s
Kessler i Hall of Fame. Tidligere bryggebo Mikkel Kessler er den 35. der bliver optaget i sportens Hall of Fame. Han er således den første og eneste fra Bryggen der får den ære. ” The
Viking Warrior” vandt fem gange VM-titlerne i supermellemvægt i de to store forbund WBA
og WBC, samt en lang række titelforsvar. Han stoppede som professionel bokser med den
imponerende rekordliste på 46 sejre, tre nederlag og ingen uafgjort kampe. Hans navn kan
nu ses i Sportens Hall of Fame sammen med øvrige sportslegender med navne som Kipketer,
Elvstrøm, Laudrup, Schmeichel, Høyer og 29 andre. Se hele listen på sportenshalloffame.dk

Nyt fra bryggenet
Ny sportskanal
Lørdag d. 4. januar lancerede TV2 deres nye sportskanal, TV2 Sport X.
Kanalen er tilgængelig for
alle med en tv-pakke i hele
januar som Ekstrakanalen,
og derefter kan den tilkøbes
via Bland Selv.

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.

Fra Hans Tausens kirke.
Familien

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

Du kan også læse mere
om, hvordan din ejendom
kan få Bryggenet på vores
hjemmeside: http://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.
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bisættelse d. 27-12-2019

Kundeservice

Bryggenets priser

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.
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.

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
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Hyggelige huler og
støjende skud
På Fælleden skyder der for tiden en
masser hyggelige huler op. De er
hverken bygget af ræve eller nisser,
men af børn og barnlige sjæle. Lidt
mindre hyggeligt er den anden
type af skud, som man ikke kan se
men høre. Det er de mange skud
fra skydebanen, som er et næsten
konstant lydtæppe på Fælleden
Neumanns Natur

Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Svend Brinkmanns syngende kollega, TV2-bandets Steffen Brandt udtalte
engang, at der ifølge statistikken igangsattes en
ny udestuetilbygning hver
dag – og at det var nok én
for meget. Vi vil gerne tættere på naturen, men det
skal være med høj komfort,
og udestuer er sku noget
skrald. Her har børn fat i
den lange ende. Skal man
slappe lidt af i naturlige omgivelser, så er huler lige sagen. Da vi ingen muldvarpe
har på Amager, så kan man
godt sige, at der skyder en

masse huler op på Fælleden
i disse måneder, og det er
meget charmerende. Børn
og barnlige sjæle sidder naturligvis ikke inde i deres
egne huler eller lånehuler
særlig længe. Det er byggeprocessen, fantasien og
legen rundt om, der er det
vigtigste. Men at sidde som
barn med saft og kiks inde i
en hule er noget særligt, og
alle skal have lov at prøve
det. Specielt når chancerne
bliver mindre og mindre for
snehulebyggerier. Alle må
bygge en hule, også selv om
man ikke har tænkt sig i 5
sekunder at bøje sit legeme
sammen inde i en ustabil
struktur. Men så kan der
bygges for sjov til andre,

til nisserne (små huler) eller til en Yeti (stor hule) eller blot til nogle børn, der
er heldige at blive luftet på
Fælleden. Rundt om på Fælleden er der nogle bænke
produceret af paller, som
ser ganske komfortable
ud. Så de kunne være pausepladsen for dem, der vil
nyde Fælleden blot lidt længere.

Lyden af larm
I januar kan man ifølge kalenderen høre mindst to
spændende lyde i naturen,
natuglen og ræven. Dog
har jeg set natugle på Fælleden, tror jeg, men desværre
ikke hørt den. Ræven sætter gang i sit rollespil her
i januar. Rollespil er blot
parringsadfærd og ikke
noget med latexsværd og
skjolde. De hyler/gør på en
helt speciel måde. Har set
masser af ræve, men heller
ikke hørt dem endnu. Men
det, der høres hele ugen og i
weekenden, er skydebanen.
Og der knaldes og knaldes,
og ofte runger det imellem
bygningerne her på Bryggen. Super betryggende at
politi og militær øver sig,
så de kan være præcise, når
det virkelig gælder. Men
der er en hel del hobbysky-

derier, som sandsynligvis
ikke er høreskadegivende
eller over en defineret decibelgrænse – men dog noget
irriterende at så få skal larme så meget. Men positiv
skal man være, så det nye
byggeri på Fælleden vil nok
skærme en del for larmen.
Det betyder så igen, at de 10
klager, kommunen får over
skydebanen om året, stiger
en anelse. Men har prøvet

En herlig hule i solskin – og den har
faktisk en udestue
bygget til på siden.

på gode sommerdage at
sætte mig på hug inde mellem sivene på Fælleden, og
hvis alt spiller, så er der helt
stille en stund, og det er magisk.

