Konkursramt
halbyggeri

Cykelsmed til
saksehånd

Svineri på skolen
Forældre er bekymrede over
uhumske forhold på Skolen på
Islands Brygge i kølvandet på
store besparelser på rengøring.

Byggeriet af rideklubbens nye
hal er stoppet brat, fordi en
underleverandør på projektet
er gået konkurs. Realdania By
& Byg forventer dog at holde
tidsplanen.
side 2

Ajmal Onib var en etableret del
af Bryggens Cykler, men drømme om styling og selvstændighed førte til Thorshavnsgade
og hans helt egen herrefrisør.
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Guldsmed landede blødt i Gullfossgade

Et langvarigt og omfattende
renoveringsarbejde lakker
mod enden, og det nye Hotel
Guldsmeden Bryggen kan nu byde
de første gæster velkommen. I
hvert fald på to af etagerne.
Side 5

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

Amagers rammemand
Professionel indramning
på eget værksted
jde
esterarbe
Alt glarm fessionelt
ro
udføres p

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

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID

Skal vi
også sælg
e
din bolig
?

- Blandt alle ejendomsmæglere
beliggende på Islands Brygge*
Nybolig Islands Brygge

Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

Grundlagt 1987

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

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

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Sejere end
Sjælland

Køer kan få hesteselskab

Bryggens Børne- og Ungdomscenter
hev guldet hjem til Bryggen og
kan kalde sig sjællandsmestre i
indefodbold
36 børn fra Bryggens
Børne- og Ungdomscenter drog afsted til sjællandsmesterskaberne
i
indefodbold i Køge den 9.
februar, og seks af dem
vendte hjem med guld om
halsen. BBU stillede med
syv hold, seks drengehold
og ét pigehold, der alle gav
deres bedste igennem hele
dagen. Der var masser af
godt spil, fightervilje og
gode detaljer.
Gejsten bar frugt, og ved

20. februar 2020

stævnets afslutning kunne
pigerne kalde sig sjællandsmestre og køre hjem med
guldmedaljer og en pokal
på bagsædet.
Sjællandsmesterska berne i indefodbold bliver
arrangeret af Ungdomsringen.
– AK47

Pigerne fra BBU
blev sjællandsmestre i indefodbold.

Københavns kogræsserlaug arbejder
på at supplere deres flok af kvier
med fire heste. Først skal kommunen
dog give grønt lys
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

De fleste stamgæster på
Amager Fælled har hilst
på de uldne og godmodige
kvier, der går rundt i foldene
på den østlige del af Fælleden og holder bevoksningen
nede. Men snart kan de få
selskab af fire firbenede af
en helt anden art. Københavns Kogræsserlaug, der
passer og plejer køerne, indtil de bliver sat til livs, har
nemlig besluttet på deres
seneste generalforsamling
at undersøge, om det er muligt at føje fire heste til flokken. Hvis det lykkes at få tilladelse fra kommunen, skal
de fire nye heste hjælpe med
den naturpleje, som kvierne
allerede er godt i gang med.

andre punkter. Men her kan
hestene komme til undsætning.
– Der er rigtig meget vissent græs på Fælleden, især
af græsarten bjergrørhvene, en strid og ubehagelig
græsart, som kvæg ikke
bryder sig om. Men hestene
spiser det gerne, fortæller
formand for Københavns
Kogræsserlaug Flemming
Bak Jensen og uddyber:
– Når denne græsart visner ned, danner den med
tiden et tykt lag af vissent
græs, som forhindrer mange planter i at spire. Græsset selv har ingen problemer med at spire igennem
det visne lag. Hestene spiser selvfølgelig også helst
frisk græs, men går ikke af
vejen for at spise det visne
græs, især om vinteren. Det
vil styrke mangfoldigheden

af planter på Fælleden, og
det er jo netop formålet med
naturplejen. Heste tiltrækker også andre insekter end
kvæg, så vi anser det for en
rigtig win-win-sag.

Man spiser da ikke
heste
Men før hestene kan sætte
tænderne i Fælleden, skal
der søges og gives tilladelse fra Københavns Kommune. Får kogræsserlauget
det, skal hestene købes og
transporteres til Fælleden.
– Vi har kig på nogle heste
af racen Exmoor-pony, der
er en mindre, men meget
hårdfør og nøjsom hesterace. Vi håber at få tilladelse til
at anskaffe fire heste, fortæller Flemming Bak Jensen.
Hvis det lykkes at få hestene i fold, skal de efter planen gå sammen med det øvrige kvæg. I modsætning til
kvierne ender de dog ikke
på nogens middagsbord.
– Vi forenter ikke, at det
kommer til at give problemer, at de går sammen, fordi foldene er så store, som
de er. Det er meningen, at

Win-win
Det skotske højlandskvæg,
der for tiden græsser på
Amager Fælled, guffer nemlig i sig af mange af de invasive plantearter, der vokser
på området, og som truer
med at fortrænge mange af
de andre arter, hvis ikke de
bliver holdt nede. Selvom
racen er særdeles hårdfør
og lystigt sætter tænderne
i bjørneklo, skvalderkål,
tidsler og brændenælder, så
kan de godt være kræsne på

de skal gå på Fælleden hele
året, da det er vigtigt, at
de får spist det visne græs.
Men de skal ikke slagtes
om efteråret, som det er tilfældet med de fleste af kreaturerne.

Må ikke fodres
Ifølge Flemming Bak Jensen vil det fortsat være frit
og ufarligt at forcere hegnene og gå på besøg i foldene,
når hestene er flyttet ind.
– De holder sig på afstand
af mennesker. Det er dog
vigtigt, at man ikke giver
hestene godbidder, da det
kan gøre dem meget opsøgende. De er af natur ikke
aggressive, men de kan blive nærgående, hvis de bliver vænnet til at blive fodret
eller få godbidder, fortæller
han og tilføjer:
– De vil naturligvis ikke
kunne lide, hvis hunde løber gøende rundt om dem
og måske napper dem i
benene. Så kan de blive
skræmt og finde på at sparke ud efter hunden.
Det er endnu usikkert,
hvorvidt der kommer heste.
Men hvis der gør, forsikrer
Flemming Bak Jensen om,
at det vil være til gavn for naturplejen og til glæde for besøgende på Amager Fælled.
Ungdomsklubben og
ridevennernes heste
kan få selskab af fire nye
græstyggende heste, der
skal hjælpe Københavns
Kogræsserlaugs skotske
højlandskvæg med at
fortære vissent græs og
invasive plantearter.

Konkurs standser halbyggeri
side 17

Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Kontortid hver onsdag fra 10.00 til 12.00.

Arbejdet på rideklubbens nye ridehal er gået i stå. Det skyldes, at en en
underleverandør på projektet har drejet nøglen om. Realdania, der står bag
projektet, forventer dog stadig at kunne nå i mål til den aftalte tid
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk
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Det kræver en god fantasi
at forestille sig, at der skulle
være en ny, flot ridehal på
vej til Rideklubben Ridevenner på det mudrede
areal mellem ballonhangaren og Bryggens Børne- og
Ungdomscenter. Jorden er
ellers blevet gødet til det
nye halprojekt de sidste par

måneder, men arbejdet er
nu standset.
Det skyldes, at Dansk
Halbyggeri A/S, der var underleverandør på byggeriet,
er gået konkurs. Det skete i
starten af januar og satte en
brat stopper for arbejdet på
ridehallen. Det bekræfter
Per Troelsen, der er projektleder på halbyggeriet.
– Det er aldrig sjovt, når
nogen går konkurs. Nu arbejder vores totalentrepre-

nør ihærdigt på at finde en
løsning på at afslutte byggeriet af de nye bygninger
til rideklubben. Vi afventer
derfor en tilbagemelding
fra vores totalentreprenør,
hvorefter vi ser på, hvilken
betydning det har for projektets samlede tidsplan.

Holder planen
Selvom det er for tidligt
at sige noget konkret om,

hvad konkursen kommer
til at betyde for byggeriet,
forventer han ikke, at det
vil forsinket arbejdet mere,
end at det stadig kan nås
inden for den oprindelige
tidsplan.
– Vi er stadig fortrøstningsfulde og mener, vi kan
overholde den tidsplan, vi
har aftalt med Københavns
Kommune, som lejer ejendommen. Når det er sagt,
glæder vi os over, at den
gamle ballonhangar er færdig og har kunnet sikre, at
børn og unge i Rideklubben
Ridevenner har kunnet ride
indendørs i denne vinter.
Der er aftalt endelig aflevering den 31.12. 2021 for
hele projektet.

Oplag: 9.700
Distribution: Daniel Pedersen og Julius Skjoldby (ansv.)
Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen,
Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn
samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne.
Næste nummer udkommer: 5. marts
Deadline: 27. februar

Dansk Halbyggeri A/S
efterlader et stort, mudret hul på rideklubbens
areal, men Realdania
By & Byg forsikrer, at
arbejdet på den nye
hal vil blive genoptaget
hurtigst muligt.
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Skolepatruljen fik ros og
flødeboller af politiet

Hair by Dahl
Book din tid på

hairbydahl.dk

Skolepatruljen blev hyldet for deres
frivillige arbejde i al slags vejr af
politiet, der havde taget flødeboller
med til de morgenfriske elever. Det
sker som et led i kampagnen ‘Den
Sureste Uge’, hvor skolepatruljer
landet over får et skulderklap for
deres indsats
Tekst og foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

– Skolepatruljen gør et godt
stykke arbejde, og det er
desværre nødvendigt, siger en far til sin datter lidt
i otte en torsdag morgen,
inden de går over den trafikerede Artillerivej flankeret af elever i selvlysende
veste.
En ny undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker
Trafik og LB Forsikring
bakker farens udsagn til
sin datter op. I undersøgelsens har 18 procent af de
adspurgte bilister svaret, at
de indenfor de seneste tre
måneder har kørt for stærkt
på en skolevej. Heldigvis
svarer 80 procent af de fartglade billister, at de letter

foden fra speederen, når de
ser en skolepatrulje.
– Skolepatruljerne er med
til at sørge for, at børn kommer sikkert i skole hver dag.
De møder ind tidligere end
kammeraterne og gør det
frivilligt og i al slags vejr –
og det sætter vi stor pris på,
siger leder af nærpolitiet i
Københavns Politi, Rasmus
Agerskov Schultz.

En sur tjans
Med kampagnen ‘Den Sureste Uge’ vil Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring
give landets skolepatruljer
en velfortjent salut for deres
gode arbejde i form af flødeboller serveret af politiet.
Kampagnen hedder ‘Den
Sureste Uge’, fordi uge 5
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måske Danmarks flotteste
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Gulvafslibning med
alle former for behandling
rent vejrmæssigt er en af de
værste uger at stå skolepatrulje, så der har man brug
for lidt ros at varme sig på.
Og det fik skolepatruljen på
Skolen på Islands Brygge
i høj grad fra politiet, der
var imponerede over, hvor
rolige og selvsikre eleverne
opførte sig i trafikken.
– Vi har jævnligt færdselskontroller omkring skolerne, blandt andet i uge 5,
hvor vi – ud over at komme
forbi for at anerkende skolepatruljernes indsats – også
er forbi for at holde øje med
trafikken, fortæller Rasmus
Agerskov Schultz.
Politiet udskrev en enkelt
bøde i den omkring halve
time, de var forbi Skolen
på Islands Brygge, til en
cyklist, der cyklede over

Skolepatruljen
sørger for, at børn
og unge kan komme
sikkert i skole på
den trafikerede
Artillerivej.

fodgængerfeltet og mellem
elever og skolepatruljer.
– Færdselsreglerne er
lavet for vores alles sikkerheds skyld, og de gælder
naturligvis også, når man
skal hente og bringe sine
børn, siger Rasmus Agerskov Schultz og afslutter
med en venlig, men bestemt
reminder:
– Så husk nu at køre ordentligt, og vis hensyn til
skolepatruljerne.

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

Vi laver måske Danmarks flotteste

plankeborde

Spiseborde · sofaborde · hylder · bogkasser
spækbrætter · bænke · småmøbler
Alt efter dine mål og ønsker

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

redaktion@bryggebladet.dk

Adressen og bagværket
er stadig det samme, men
Andersen Bakery i Thorshavnsgade har totalrenoveret deres lokaler, så der er
mere plads til steder, hvor
man kan hygge sig med
kaffe og wienerbrød, samt

åbne og lyse rum, hvor man
bedre kan se konditornes
farverige kreationer, der
står og ser lækre ud i store
glasmontre.

Japansk ophav
Åbningen af de nye lokaler
blev fejret med en fest, hvor
lokale kunder, byens bagere

og nogle af Andersen Bakerys japanske ejere deltog.
Andersen Bakery kommer
oprindeligt fra Japan, hvor
bageren Shunsuke Takaki
efter en tur til København
blev inspireret af den danske bagekunst. Han begyndte derfor i 1962 som
den første i Japan at fremstille brød, kager og wiener-

brød efter traditionelle danske opskrifter. Andersen
Bakery er en stor kæde af
bagerier i Japan, og de har
også åbnet flere bagerier i
USA.

Samuraibrød
I stedet for at klippe en rød
snor over, blev der i stedet
hugget en baguette over
med et samuraisværd, der
dog mest af alt lignede en
brødkniv.
– Vi vil fortsætte med at
gå forrest, når det kommer
til bager- og konditorfaget,
og skabe nogle af landets
bedste kager og brød, sagde chefbager og konditormester Niclas Freese i sin
tale til åbningsfesten.
Det er ikke tomme ord
fra Niclas Freese, der siden
2009 har været en fast del af
konditorlandsholdet. Sidste
år snuppede Andersen Bakery prisen for årets kage
med Mette Sophie Olsens
‘Purple’.
Andersen Bakerys
nye lokaler blev
åbnet med det knap
så udbredte skæring
af brød i stedet for at
klippe en rød snor.
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Tekst og foto: Kenneth Dürr

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Andersen Bakery har totalrenoveret deres lokaler i Thorshavnsgade og har nu
slået dørene op til en bager med store og åbne rum og små hyggelige kroge

PA T E R

Andersen Bakery genåbner i
nyrenoverede lokaler

Kinesisk
akupunktur
v/Can Hong
Efter 15 måneders pause
åbner jeg igen for behandling
med akupunktur.
Behandling for alle former
af smerter — også
organiske sygdomme.
Læs mere på: akuyao.dk

tidsbestilling på tlf. 2964 6178 eller
email: canhong.frank@gmail.com
Egilsgade 22, stuen og Birkevej 22(Dragør)

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Forældre klager
over snavset skole
En del forældre til børn på Skolen på Islands Brygge mener, at
rengøringsstandarden på skolen er uacceptabel. Skoleledelsen er
opmærksom på utilfredsheden, men forventer, at problemerne kan løses
organisatorisk. Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) har
ikke noget at sige til sagen
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Peter Conrad
Holgersen

opgaven på skolen til ‘KK
rengøring’.

redaktion@bryggebladet.dk

Skrivebordsbeslutning

Manglende
hovedrengøring, beskidte fællesarealer
og børn, der holder sig hele
skoledagen, fordi de synes,
at toiletterne er for ulækre.
Det er nogle af de kritikpunkter, der bliver rejst i en
række klager over rengøringen på Skolen på Islands
Brygge, som Børne- og
Ungdomsforvaltningen har
modtaget, og som Bryggebladet har fået aktindsigt i.
Særligt hygiejnen på toiletterne går igen i de fleste
af klagerne, der overvejende
kommer fra forældre til børn
på de lavere klassetrin. De
beskriver, hvordan nogle
børn kommer hjem fra skole
med ondt i maven, fordi de
har holdt sig hele dagen på
grund af toiletforholdene.
Det er blandt andet tilfældet i en klage med hele forældregruppen fra en klasse
på fjerde klassetrin som
afsender. Flere af klagerne
påtaler, at der ofte mangler
toiletpapir og håndsæbe på
toiletterne, og én bekymret
forælder beretter, at vedkommendes barn ikke er
tryg ved at bruge toilettet på
grund af de mange edderkopper derude.

Allerede inden besparelserne var trådt i kraft, advarede FOA, der organiserer
rengør ingsassistenter ne
i Københavns Kommune,
om, at politikernes beslutning ville få konsekvenser
for hygiejnen på byens skoler.
– Det vil uden tvivl
gå ud over kvaliteten i
rengøringen. Det er en
virkelighedsfjern
skrivebordsbeslutning. Rengøringsassistenterne presser
allerede sig selv, og jeg
tror ganske enkelt ikke,
der er nogen skoler og institutioner, som synes, den
rengøring, de har nu, er
tilstrækkelig, sagde Mimi
Bargejani, næstformand i
Kommunale Lønarbejdere
i Storkøbenhavn, der hører
under FOA, i februar 2019
til TV2 Lorry.
Fagforeningens advarsler
fik dog ikke børne- og ungdomsborgmester
Jesper
Christensen (S) til at ryste
på hænderne. Han havde
fuld tiltro til, at der fortsat
ville være rent og pænt på
skolerne.
– Trods effektiviseringer
og besparelser er det forvaltningens opfattelse, at
der fortsat kan opretholdes
et godt rengøringsniveau
med god hygiejne i vores
skoler og institutioner. Det
nye serviceniveau for rengøring er udregnet med afsæt i, hvilket niveau der er
i andre kommuner, sagde
han dengang i et skriftligt
svar til TV 2 Lorry.
Bryggebladet har spurgt
borgmesteren, hvilket indtryk forældreklagerne gør
på ham, og om han fortsat
føler sig tryg ved, at der kan
holdes et godt rengøringsniveau med god hygiejne,
men han har ikke ønsket
at svare. I stedet henviser
hans presseafdeling til skoleleder Aase Marie Hammer.

Sparet på rengøring
De klager, som Bryggebladet
har fået aktindsigt i, er allesammen modtaget i efteråret
2019. På det tidspunkt var
Skolen på Islands Brygge i
fuld gang med at implementere et nyt system for rengøringen, som blev besluttet
som en del af Københavns
Kommunes budgetaftale for
2019. Det nye system skal
nedbringe den tid, det tager,
at gøre rent på kommunens
skole og institutioner. Blandt
andet ved at indføre en fællesstandard for, hvor ofte og
hvor grundigt bestemte lokaletyper gøres rent.
På den måde sparer Børne- og Ungdomsforvaltningen 46,8 millioner kroner
om året, hvilket svarer til
11 procent af de penge, der
førhen var til at holde klasseværelser og børnehavestuer rene. Budgettet med
besparelserne blev besluttet af Socialdemokratiet,
Radikale Venstre, SF, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti
og Liberal Alliance.
Skolen på Islands Brygge
overgik til det nye system
i maj 2019. Ved samme lejlighed overgik rengørings-

Svær overgang
Ledelsen på Skolen på Islands Brygge er opmærksomme på forældrenes bekymringer, og rengøring
har været et tilbagevendende dagsordenspunkt på
både forældre- og skolebestyrelsesmøder. Trods udfordringerne er skoleleder
Aase Marie Hammer dog
fortrøstningsfuld og forventer, at der nok skal findes
en løsning. Hun er tilbage-

Siden politikerne besluttede
at spare 46,8 millioner på
rengøring af kommunens
skoler og institutioner, har
både Skolen på Islands
Brygge og Børne- og
Ungdomsforvaltningen
modtaget en del klager over
især beskidte toiletter fra
bekymrede forældre til børn
på skolen.

holdende med at pege på
besparelserne som årsag til
de aktuelle problemer.
– Vi har også haft udfordringer med at få tingene
til at hænge sammen før
besparelserne. Nu har rammen så ændret sig, og det
er svært at vurdere, hvad
det har gjort ved standarden. Det er en ny måde at
gøre rent på, og så kan der
jo have været ting i overgangen, der har gjort det
sværere, siger Aase Marie
Hammer.
Hun forstår godt, hvis
nogle forældre oplever, at
de afleverer deres børn på
en snavset skole. Men det
skyldes blandt andet den
rækkefølge, lokalerne bliver gjort rent i.
– Rengøringen møder
ind klokken 06 og starter
med at ordne toiletterne og
klasselokalerne. Det betyder, at eksempelvis trapper
og gangarealer først bliver
gjort rent, efter at skoledagen er gået i gang, fortæller
hun og tilføjer:
– Det kunne da være rart,
hvis trapperne var rene,
når forældrene kom, men
vi prioriterer klasserum og
toiletter.
Aase Marie Hammer
ærgrer sig dog over, at skolen har måttet vinke farvel
til den grundige hovedren-

gøring, der tidligere blev
udført i eksempelvis sommerferien.
– Vi savner hovedrengøringen; det skal ikke være
nogen hemmelighed. Der
er nogle steder, hvor vi skal
finde ud af, hvordan vi så får
vasket i bund og kommer
helt ud i krogene på samme
måde, som vi gjorde for to
år siden, da der stadig blev
gjort hovedrent.
Hovedrengøringen røg i
en tidligere sparerunde og
har siden været en valgfri
tilkøbsmulighed for kommunens skoler.
– Hvis vi vil have gjort
hovedrent, skal vi selv finde
pengene i vores budget. Så
skal vi prioritere sammen
med skolens øvrige opgaver, siger Aase Marie Hammer.

Ryd op
Ifølge Aase Marie Hammer
peger pilen imidlertid også
i et vist omfang på eleverne
selv. Der bliver nemlig ikke
gjort rent i eksempelvis
klasselokalerne, hvis eleverne ikke har ryddet ordentligt op efter sig selv.
– Der er nogle helt klassiske ting med at få stolet
op, inden særligt udskolingseleverne suser ud af
døren. Der skal vi tale med

elevrådet om, hvordan vi
hjælper nogle adfærdsændringer på vej. For rengøringspersonalet skal ikke
bruge tid på oprydning.
Hun anerkender, at der
er problemer med toiletterne; særligt hos de yngste
elever. Blandt andet på den
baggrund bliver der holdt
et møde efter vinterferien
med tilsynsførende og leder fra KK Rengøring samt
ledelse og medarbejderrepræsentanter fra skolen.
– Det, vi har fokus på, er,
hvordan gør vi det bedre
sammen, og hvordan vi
sammen løser de udfordringer, der har været med
tidspunkterne, der bliver
gjort rent på, og hvordan vi
prioriterer områder som eksempelvis toiletterne, siger
hun og tilføjer:
– Jeg er fortrøstningsfuld.
Det rykker sig, hver gang
vi taler sammen. Opstartsperioden har været meget
uklar, men vi nærmer os
hele tiden hinanden.

Ikke tilfredsstillende
Større er skepsisen hos formand for skolebestyrrelsen
på Skolen på Islands Brygge
Lene Høyer.
– Rengøringen på nuværende tidspunkt er ikke
tilfredsstillende, siger hun

kortfattet, men uddyber:
– I de omkring syv år jeg
har siddet i skolebestyrelsen, har rengøring ikke været noget, der er blevet drøftet. Men det fylder meget
nu, og der kommer en del
forældrehenvendelser. Specielt i forhold til toiletter,
der er beskidte og bærer
præg af manglende rengøring og dårlig hygiejne, der
betyder, at børn ikke går på
toilettet i skoletiden, men
må holde sig, til de kommer
hjem. Men også henvendelser om, at der generelt
er beskidt og ligger skidt i
kroge.
Hun mener at den nuværende organisering, hvor
der bliver gjort rent i skoletiden, er en dårlig løsning.
– Rengøringen af fællesområder og toiletter begynder efter klokken 8. Det vil
sige, at der skal gøres rent,
imens der er børn i de områder, hvor der gøres rent.
Hvis der skal gøres ordentlig rent, er det uden lige vel
mere effektivt, nu vi taler
om effektivisering, at rengøring sker i tidsrum, hvor
der ikke er børn til stede, da
det så er lettere at komme
til at gøre ordentlig rent.
Desuden møder elever op
til beskidte toiletter og fællesarealer om morgenen,
hvilket ikke er en særlig
indbydende måde at starte
dagen på.
Borgmesterens
vurdering af, at der trods besparelserne stadig kan holdes
et godt rengøringsniveau,
giver Lene Høyer ikke meget for.
– Men man kan vel ikke
forvente, at besparelser på
området vil resultere i samme rengøringsniveau, når
der er færre timer til rengøringen. Besparelser gør
det jo svært at nå det hele,
hvorfor man kan opleve,
at områder ikke nås i den
daglige rengøring, da rengøringspersonalet skal vurdere, hvor der skal gøres rent.
Pæne lokaler, hvor elever er
gode til selv at holde klassen pænt, kan komme ud for
ikke få at gjort rent, da der
skal vurderes og prioriteres.
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Halvfærdigt hotel åbner

Bryggens Vask og Rens

Alt godt kommer til den, som venter. Selvom det nye
Hotel Guldsmeden i Gullfossgade slog dørene op for
de første gæster i denne uge, fortsætter det omfattende
byggearbejde noget tid endnu
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Loungemusik og dæmpet
belysning fra de lavthængende lysekroner i den
kombinerede lobby og hotelbar kan ikke helt skjule
en sitrende stemning af
panik før åbningstid på Hotel Guldsmeden Bryggen i
Gullfossgade. Der er stadig
et par dage til den egentlige
‘soft opening’, da Bryggebladet som nogle af de før-

ste er forbi og besigtige den
helt nyistandsatte bygning
på hjørnet ud mod Artillerivej. Men de allerførste gæster er allerede ved at tjekke
ind. Chief 1 skal nemlig holde fest i baren og har indlogeret sine gæster i de ellers
helt uberørte værelser.

Blød landing
Dog kun på de nederste to
etager. For selvom der siden
foråret 2017 er blevet hamret og banket i den gamle

bygning, hvor Niels Brocks
erhvervsuddannelser holdt
til indtil 2012, er det omfattende arbejde endnu ikke
helt i mål. Lobbyen, baren
og restauranten i nederste
etage fremstår farvestrålende, varme og indbydende,
med ild i pejsen, orientalske
tæpper på gulvene og imposante glaslysekroner i loftet. De øverste etager med
værelser er dog stadig ikke
helt på plads, og omkring på
de øvrige etager bliver der
arbejdet på højtryk for at få

N

de sidste detaljer på plads.
Nogle
køkkenelementer
står på gangen på 2. sal og
venter på at blive monteret,
og de stilede træningsredskaber i mørkt træ har endnu ikke fundet deres endelige plads i hotellets ‘gym’.
Den store knast, der
mangler at blive slebet ned,
er den overdækkede pool i
gården. Der er indtil videre
givet tilladelse fra kommunen til udgravningen, men
endnu ikke til overdækningen. Når formaliteterne
engang falder på plads, vil
poolen blive en del af en frodig gårdhave med træer og
buske.
Hotel Guldsmeden Bryggen holdt soft opening i
mandags, men der bliver
planlagt et brag af en åbningsfest, når hotellet er
helt færdigudbygget.

Bag hotelkæden står
Sandra Weinert og
hendes mand Marc
Weinert, der er arkitekt
og selv har slået stregerne og indrettet de i
alt 210 værelser.

YE
Priseksempler:
JER
❚ Vinterfrakke...............310,❚ Vinterjakke................ 285,❚ Skibukser...................205,❚ 1 dyne & 1 pude........299,❚ Vask pr. kg................... 70,❚ Rens og vask af tæpper
polstrede møbler efter aftale
Åbningstider:
man., tirs., ons. og fre. 11-18 · tors. 11-16 · lør. 10-14
Gunløgsgade 27 · 20 99 12 00

FEST ?

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

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

BOLDKLUBBEN HEKLA

Nyd juleøllen hos Café Nöa`h
Islands Brygges nye lokale mødested
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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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler
på Hekla Park, onsdag den 26. Februar 2020 kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Seniorformandens beretning
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
(Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk)
7. Valg jf. § 6 stk. 1&2
8. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en uge
(19/2-20) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på
dagsordenen.
Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 2020 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er
stemmeberettiget.
Vel mødt.
Bestyrelsen
Husk at tjekke www.bkhekla.dk hver dag.
samt at følge os på Facebook bkhekla
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Mikroplast fra
kunstgræsbaner bekymrer.
Kommunen går ind i sagen
Hekla Boldklub har langt om længe
fået sin kunstgræsbane. Men
dermed har bydelen også potentielt
fået sig et miljøproblem. Københavns
Kommune vil nu undersøge
miljøskaderne fra kunstgræsbaner
nærmere. Balladen drejer sig om
millioner af bittesmå gummistykker
Københavns Kommune vil undersøge
alternativer til det
gummigranulat, der
bruges i de fleste
kunstgræsbaner.
Heriblandt Heklas
nyanlagte bane.

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Når børn og voksne vender svedige og sportstrætte
hjem fra en kunstgræsbane, skal der ofte en ekstra
svingom med støvsugeren
til. Spillere kan næsten ikke
undgå at slæbe tu
sindvis af bittesmå gummistykker med sig fra banen,
i tøj, tasker og sko. Til at
holde de kunstige strå oprejst bruger langt de fleste
kunstgræsbaner
nemlig
bittesmå
gummistykker.
Det gælder også for Hekla
Boldklubs nyanlagte bane.
Takket være det afstivende
materiale, såkaldt "infill",
ender
kunstgræstæppet
ikke som et gennemtrampet gulvtæppe, der ikke
er til at spille på. I bedste
parmesanost-stil rives de
bittesmå stykker gummi
op af udtjente bildæk, for
så at blive strøet ud over
banerne. Problemet er, at
noget af gummiet ender
som mikroplastforurening
i vandmiljøet. Københavns
Kommune har derfor nu besluttet at "arbejde mere ambitiøst med miljøaspektet
ved kunstgræsbaner".

Alternativer til
gummikrymmel
Emnet er aktuelt for Kulturog
Fritidsforvaltningen,
blandt andet fordi mange
af de gamle kunstgræsbaner rundt i byen står til at
blive udskiftet. Inden man
vælger nye kunstgræstæpper, er ambitionen derfor at
teste alternativer til gummi
som infill, det være sig kork
eller en speciel type sand.
Desuden vil kommunen
arbejde på at indføre miljøcertificering af kunstgræsbaner og samarbejde med
klubber og spillere om tiltag til at holde gummistykkerne inde på banen.

Emnet kørt godt op
Det er desværre kun i en
perfekt verden, at gummikrymlen forbliver på banen.
Glidende tacklinger, spark
til bolden og ikke mindst
vind, vejr og vedligehold
spreder ofte de bittesmå
stykker gummi langt væk
fra baneanlægget. Alligevel
er der uenighed om, hvor

med alternativer til at gøre
det ud for det altafgørende
infill. I Tingbjerg forsøger
man sig med kork fra iberiske egetræer, og i Gødvad ved Silkeborg bruger
man en særlig type sand.
Begge steder melder om
gode erfaringer, selv om det
kræver en vis tilvænning
og kan have indflydelse på,
hvordan man som spiller
kan hoppe, løbe og glide
på banen. Af samme grund
er alternativer til gummikrymmel ikke godkendt til
fodbold på de helt høje niveauer.

Ingen nemme
løsninger
stor skaden er, og hvor meget der præcist havner i naturen og i vores fælles vand.
– Jeg ser en del overskrifter, hvor emnet er kørt godt
op. Om at der udledes mange tons. Det ved vi strengt
taget ikke, siger miljøingeniør Hanne Løkkegaard,
der arbejder i konsulentvirksomheden Sweco og
har speciale i mikroplast i
vandmiljøet.
Hun er medforfatter til
Danmarks foreløbig eneste
rapport om gummikrymlens skæbne i forbindelse
med kunstgræsbaner.

vores, heller ikke set alarmerende tal på mikroplast
fra kunstgræsbaner, siger
Hanne Løkkegaard.
Hun er noget mere bekymret for mikroplast fra
de bildæk, der rent faktisk
bruges som bildæk. Når
dækkene presser på asfalten, efterlader de mikroplast og tilsætningsstoffer,
som i store mængder havner i vandmiljøet. Og med
de tungere el-biler bliver
det problem snarere større
end mindre.

Forsker savner
målinger

Måske er skaden fra en enkelt kunstgræsbane som
Heklas ikke et stort problem i sig selv. Men ifølge
Henrik Beha Pedersen,
grundlægger af NGO'en
Plastic Change, bør man se
på det samlede billede.
– Det kan godt være, at
der ikke er præcist overblik over det mulige tab af
mikroplast til naturen ved
kunstgræsbaner. Men det
kan potentielt være en stor

Rapporten skaber i sig selv
ikke grundlag for større bekymring.
– Vi har ikke præcise og
dækkende målinger. Dem,
vi har, peger på, at der samlet set kun udledes få tons
fra alle baner i Danmark. I
Sverige har de, selv om de
ofte anlægger deres baner
med mere åbne brønde end

Mange baner små

kilde til mikroplastforurening, da det går stærkt med
udbredelsen, når der bliver
anlagt så mange baner.
Han har sat organisationen Plastic Change i verden
for at pege på problematikker omkring plasticforurening. Organisationen har i
en årrække specifikt advaret mod gummirester fra
kunstgræsbaner,
hvilket
medvirkede til, at Miljøministeriet sidste år satte særligt fokus på netop kunstgræsbaner.
– Jeg er ikke imod kunstgræsbaner, jeg har faktisk
selv lige spillet på én. Det er
spændende, at folk også kan
komme ud og få rørt sig om
vinteren, siger Henrik Beha
Pedersen, der heller ikke er
modstander af at genbruge
bildæk.
– Spørgsmålet er bare,
om det er smart, at vores
unger render og boltrer sig i
gamle bildæk, siger Henrik
Beha Pedersen med henvisning til, at man ikke altid
ved, hvad der er i bildækkene, og hvor de kommer fra.

Dog har hverken EU eller amerikanske miljømyndigheder fundet dokumentation for, at kontakt med
gummigranulat udgør en
sundhedsrisiko.

Sløve myndigheder
Kultur- og Fritidsforvaltningens ambitioner på området
indebærer et samarbejde
med Dansk Boldspil Union
om at fremme adfærd og
udstyr på banerne, der minimerer spredningen af
gummikrymlen.
Henrik
Beha Pedersen hilser samarbejdet velkommen men
betoner, at der skal mere til.
– Det er fornuftigt, at DBU
og Københavns Kommune
tager problematikken op,
men der skal deadlines og
målsætninger til. Nu er det
tre år siden, vi drøftede det
på folkemødet på Bornholm.

Kork eller sand
I Hekla Boldklub bruges
gummigranulat, mens man
andre steder forsøger sig

Ifølge Hanne Løkkegaard
skal man forsøge så vidt
muligt at holde selv det
miljøvenlige infill inde på
banen. Det er nemlig dyrt at
investere i.
– Uanset valg af type infill skal man gøre alt for at
minimere spredningen af
mikroplast. Og selv hvis
man mener at have fundet
et mere miljøvenligt materiale, er den hellige grav ikke
velforvaret. Det skal stadig
så vidt muligt holdes inde
på banen.
Hanne Løkkegaard advarer om smarte løsninger,
der lyder bedre end gummi,
men som kan ende med at
være dårligere som helhed.
En af de ting man skal tænke over er økonomien, da
alternativerne er væsentligt
dyrere end gummigranulat
fra udtjente bildæk.
– Vi skal passe på med
bare at kaste os ud i alternativer, som vi ikke ved noget om. Når ikke man ved
bedre, så lyder det jo godt.
Hvis man siger, at man ikke
vil have gummigranulat, så
skal man tænke sig om, inden man bruger alternativer.

Se alle arrangementer på Kulturhusetislandsbrygge.dk
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Fælledfamilier
på naturtur
Naturen er et perfekt tilflugtssted fra hverdagens
travlhed og et suverænt udgangspunkt for alverdens
aktiviteter. Det mener Danmarks Naturfredningsforening
der inviterer familien Danmark ud i det grønne med
projektet Naturfamilier, der nu også er kommet til
Bryggen. En kold lørdag morgen i februar kunne
københavnske børnefamilier komme med en tur på
Amager Fælled med fællesskab og frihed i centrum
En herlig lørdag morgen
inviterer projekt Naturfamilier på skovudflugt.
Midt inde på Fælleden
titter solen frem, mens
røglugten spreder sig, og
der er fuld gang i at blomstre nye venskaber og nye
opdagelser i naturen.

Tekst & foto: Victoria Bloch
Blytt Sandstad
redaktion@bryggebladet.dk

Lørdag den 8. februar står
programmet på skovtur
for alle de mange børn og
forældre, der har valgt at
trodse
morgentræthed,
lørdagsrengøring og andre
gøremål for at deltage i Naturfamilier Islands Brygges
første tur. Lidt før klokken
10 er det allerede begyndt
at strømme til med familier
på cykel, med barnevogne
og med turrygsække ved
mødestedet foran rideklubben. For alle er det første
gang, at de deltager i Naturfamilier, og for nogle er det
endda første gang på Amager Fælled. Uanset er alle
imødekommende og ivrige.
Så der går ikke lang tid før,
at de første begiver sig på
vej og følger de hvide pile
på jorden.

gang. Forhåbentligvis melder nogle af alle de deltagende sig som Naturfamilier, så de kan tage initiativ til
næste skovdag, hvor nogle
nye måske møder op. På
den vis vil projektet vokse,
sprede sig og blive selvkørende.

Naturfamilier:

Velkommen
Kort tid efter er alle de mange mennesker mødt op og
kommet hen til målet, nemlig en fin skovåbning, hvor
der allerede er begyndt at
dufte fra bålpladserne.
– Velkommen til allerførste Naturfamilier på Islands
Brygge, hilser Bryggens
lokale naturvejleder Thomas Neumann på de mange
fremmødte og fortsætter:
– Egentlig har man ikke
brug for en masse ting for at
udforske og føle sig hjemme
i naturen. I dag har vi dog
gjort adskilligt spændende
klart for at give inspiration
til børneaktiviteter i naturen såsom at klatre i træer,
samle kogler, snitte pil og
bue samt riste æbler over
bål. Mennesker har været
på Månen og i rummet,
men inde i sivene bag os er
nogle steder stadig helt nyt
og ubestridt land! Så velkommen til naturen. Dagen
er jeres, men vi er klar til at
vejlede og engagere os med
jer.

Venskaber
Under fem minutter senere
er alle allerede i fuld gang,
og der har sænket sig en ro.
Måske for at understrege
idyllen bryder solen nu frem
fra sit dække bag skyerne
og lader sine stråler skinne
gennem grenene.
Rundt om bålene er der
fyldt med små børn, der
holder æbler på pind over

røgen. Nogle er mere bange
end andre for at sidde for
tæt på ilden. Ligeledes er
nogle mere ivrige end andre efter at tale med alle
de fremmede. Flere børn
begynder dog hurtigt at fortælle om sig selv, eller hvad
de ved om bål og natur. Således begynder nye venskaber hurtigt at spire.
Imens er der fyldt med
forældre rundt om bordet
med varme drikke, også
her falder folk hurtigt i snak
med hinanden under trækronernes tagdække.
En af de mange tanker
bag projektet Naturfamilier
er netop også, at naturoplevelser kan styrke fællesskaber og medvirke til nye relationer. Måske vælger nogle,
at de sammen vil tage på
udflugt igen næste lørdag.

Vores natur
Hvilken verden vil vi gerne
give videre til vores børn?
Hvilke værdier er centrale
at lære fra sig? Hertil vil
mange nok kunne sige ja
til en grøn og frodig verden
med ansvarlig, nysgerrighed og rummelighed.
– Som samfund er det vig-

tigt at skabe rammerne for,
at alle familier og alle børn
føler sig velkomne og vante
i naturen, fortæller Lene
Traasdahl Gryning, projektleder for Naturfamilier.
Naturoplevelser
medvirker til sunde kroppe,
fremmer læring og udvikler fællesskaber, hvilket i
verdensmålskontekst kan
knyttes til mål 3 om sundhed og trivsel.
En anden pointe er, at
brug af naturen gavner
beskyttelse af naturen, da
man så får et tættere forhold og mere viden om den.
Her kan man perspektivere
til verdensmål 15 om livet
på land.

Lyst til virkelighed
Lysten til mere natur akkompagneres ofte af en
mangel på videreførsel til
realitet. For at gøre disse
ønsker til virkelighed er
der for mange mennesker
faktisk barrierer såsom
mangel på viden om, hvem,
hvor, hvad og hvordan, hvilket gør naturen utilgængelig.
Naturfamilier er et treårigt og nationalt projekt

i gang fra foråret 2019 til
2022 hos Danmarks Naturfredningsforening, støttet
af Nordea-fonden.
Målet er at nå alle landets
kommuner med 300 selvkørende Naturfamiliegrupper
i 2022. Projektets omdrejningspunkt er at sænke barrieren for vejen ud i naturen.
– Det skal være attraktivt, let og socialt at komme
udenfor sammen med andre, siger Lene Gryning.

Vrimmel med liv og leg
Lidt dybere inde i skoven
har to drenge fundet pinde,
der nu fungerer som sværd
i en kampleg. Tæt på diskuterer to små piger, hvordan
man rigtigt holder og skyder med den bue og pil, som
en af dem selv har snittet.
– Naturen er et konfliktfrit rum, hvor der også bogstaveligt talt er mere rum
og plads til alle. Her skal
der være plads til for børn
at slå sig eller blive beskidte
i stedet for at blive begrænset med regler og overvågning, fortæller Thomas
Neumann.
Ro og hygge karakteriserer også fint stemningen

i dag, hvor ingen hævede
stemmer eller råb kan høres fra hverken børn eller
voksne.

Vild hverdag
Fra barneperspektiv kan
naturoplevelser være muligheder for udforskning
og frihed uden skærme og
skrappe regler. Yderligere
kan tid i naturen fra voksenperspektiv fungere som
afbræk fra en travl hverdag
og åndehuller væk fra byens
forurening og larm. Endvidere kan samvær i naturen
for alle aldre byde på nye
relationer, bevægelse og
glæde.
– Faktisk er der en stor
lyst efter mere natur, især
i byerne, hvilket det store
fremmøde i dag vidner om.
Der findes utallige andre
tilbud i København og en
masse gøremål for enhver
familie, men alle her har
aktivt valgt at komme i dag,
pointerer Thomas Neumann.

Virker det?
De første er begyndt at tage
afsked og sige tak for denne

n Danmarks Naturfredningsforenings projekt
‘Naturfamilier’ er et
treårigt, landsdækkende
projekt fra foråret 20192020. Herefter skal det
efter planen være selvkørende. Det er henvendt
til familier, der har lyst
til at komme mere ud i
naturen sammen med
naturvejledere, spejdere
eller bare andre naturinteresserede familier.
n Man tilmelder sig på
Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside, hvorefter man
bliver oprettet som den
lokale naturfamiliegruppe på både hjemmesiden og på Facebook. Her
kan man så selv planlægge eller deltage i ture
og aktiviteter i naturen
sammen med andre familier i ens nærområde.
n På nuværende tidspunkt
findes der naturfamiliegrupper i 35 kommuner
over hele landet. Blandt
andet i København, der
nu også har fået en lokal
Islands Brygge-gruppe.
Efter planen bliver der
startet 30 nye grupper
forskellige steder i landet
i foråret 2020, og målet
er 300 selvkørende naturfamiliegrupper i 2022.
Læs mere og tilmeld din
naturfamilie på hjemmesiden: https://www.
naturfamilier.dk

Frisør
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Med passion, hud og hår
– fra cykler til frisurer
Der er netop åbnet en frisørsalon i Thorshavnsgade.
Ejeren, Ajmal Onib, har i flere år været en del af
Islands Brygge Cykler, men har nu fået sit eget. Det er
opfyldelsen af en drøm og (også) et eksempel på, hvad
vilje og passion kan føre med sig. Vi tog en snak om hår
og sakse, men ender i en længere samtale om liv, død
og venskab med den 32-årige ildsjæl, der tilsyneladende
har både hænder og hjerte på rette sted
Ajmal Onib har fundet
sig til rette i sin nye
frisørsalon i Thorshavnsgade.

Tekst: Aleksander Thastum
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Bryggebladets udsendte
ankommer til Bryggens
nye salon, frysende, uvidende og bevidst uforberedte. Har man sin faste
gang omkring Amagerbrogade eller Nørrebrogade,
så ved man, en frisørsalon
kan have mange udtryk og
indretninger, så hvad kan
vi mon forvente af Bryggens Frisør. Nogle er små
og nussede og minder
mere om opholdsstuer for
vennerne – men er urealistisk billige. Andre ligner
Art Deco showrooms med
kvindelige
fotomodeller
ansat og med vanvittige
priser. Sådan er vore fordomme om mulighederne
– men vi er både langhårede og nærige, så reel
erfaring med frisørsaloner
er begrænset.
Her er åbent, lyst og rummeligt og rent og tjekket og
pænt – og dejlig varmt på
flere plan. Vi får straks tilbudt kaffe og en plads i de
bløde Chesterfield-sofaer
i venteværelset, der virker
som en lounge, man har lyst
til både at være og vente i –
og endda med vingummier
til fri afbenyttelse. Vi føler
os meget velkomne.

En historie om
mennesker, flid og
faglighed – til rimelige
priser

Venskabs- og
forretningsfilosofi
med lokal støtte og
kærlighed

Fra skolepraktik, cykler
og hjemmefrisør til
egen salon
Vi henvises til loungen af
den kvindelige assistent,
mens Ajmal gør en kunde
færdig. Her er virkelig pænt
og dejligt med plads. Blid
musik og rustikke mursten
i væggen i klassisk bryggestil, blandet med minimalistisk design, behageligt musiktæppe på blid volumen
og noget så sjældent som
smagfulde fladskærme.
Ajmal kommer med kaffe,
og vi får en snak om hans
vej mod hår og sakse. Han
har været en del af cykelforretningen lige om hjørnet i
fem år. Men drømmen om
sit eget og at gøre det, han
har mest passion for, har
fået ham hertil. Uden han
helt kan sige, hvor det kommer fra, så har klip altid
været en del af ham. Han
var i frisørpraktik i ottende
klasse og har altid klippet
både far, lillebror og venner.
Venner betyder generelt
meget for Ajmal, og de har

ter, når han nævner vores
store, venlige landsby og
den vilje til at støtte op om
områdets egne, han altid
har oplevet her.

været stærkt medvirkende
til, at han har turdet tage
skridtet mod frisøruddannelse og egen salon.
– Selv, når jeg var dødtræt
efter arbejde om aftenen, så
klippede jeg mine venner på
opfordring. Du siger aldrig
nej, sagde de. Mon ikke det
er det, du skal lave, fortæller han.
Inden da har han været bygningskonstruktør,
men blev udlært lige til finanskrisens jobmangel og
generelle mismod. Det var
ikke den rigtige vej. Han
har prøvet meget og elsker
at arbejde med sine hænder

på forskellig måde. Cyklerne var han glad for, men der
manglede stadig noget.

Passion er det vigtigste
i liv og arbejde
Ajmal understreger ofte i
samtalen, hvor vigtigt det
er at arbejde med noget,
man brænder for. Passion
er et nøgleord for ham, og
han er begejstret tilhænger
af mundheldet, ”hvis man
gør noget, skal man gøre
det ordentligt”, da vi citerer
det for ham.
Hvis kun man brænder
halvt eller gør det for pen-

genes eller andres skyld,
så kan man ikke. Så bliver
det aldrig godt. Hverken
fagligt eller personligt. Her
er han ikke i tvivl. Hans entusiasme og glæde er smittende, og vi bakker ham op
i, at han er god til at ’arbejde
med mennesker’, der ud
over det med hænder og hår
er noget, han altid har villet
gøre. Det er så behagelig
en samtale, at tiden løber
løbsk, og vi ender med halvanden time på ’båndet’. Det
meste udelades her, men vi
er enige om, at vi altid kan
lave et talkshow direkte fra
loungen.

Ajmal har i sin tid i cykelbiksen oplevet meget støtte og
opbakning fra sine kunder,
der har opfordret ham til at
gå for sin største interesse.
Og nu har han taget skridtet. Foden under eget bord
og hånden på egne sakse.
Med helt faste idéer om
ordentlig service og priser
midt mellem prisdumpende, uuddannede og overbetalte unge modelsaloner.
Ajmals salon har en klar vision om at kende og at ville
sine kunder. Hans butik må
aldrig fremstå som en lukket klub, og selv om gode
venskaber er et af livets
største værdier, så vil hans
venner aldrig komme til at
hænge ud i sofaerne dagen
lang (ikke, at det har været
aktuelt ønske). Rigtige venner har andet at lave end at
hænge på hinandens rygge,
uanset sofaens kvalitet.
Venner hjælper, støtter og
giver til hinanden – så kan
man tillade sig at tage og
bede om hjælp, når livet går
ad dumme veje. Balance,
empati og gensidig respekt
er altafgørende mellem
mennesker, i arbejdsliv,
kærlighed og i venskaber.
Respekt for sit fag og sine
omgivelser præger Ajmal i
både tale og adfærd. Passionen er stor, også for Bryggen. Som repræsentant for
lokalområdets bedste avis,
taler han lige ind i vore hjer-

Denne historie handler
ikke om indvandrere og
danskere, som (for) mange
historier i pressen ofte gør.
Men hvis den gjorde, så ville Ajmal være en succeshistorie. Han kom fra Afghanistan til Danmark i 1992,
hvorefter mor og far har
knoklet hårdt for familiens
tilværelse. Ajmal har passet
skole, jobs og uddannelse,
men også haft overskud til
at være mentor for utilpassede drenge i gamle dage.
Nu skal håret passes.
Med Bryggen som ramme
og støtte og med muligheden for hårrejsende (undskyld) oplevelser til alle køn
og aldre. Der er intet sted,
han hellere vil være. Ajmals
person og historie aftvinger
respekt, så vi giver gerne
hans dedikerede væsen og
hænder en chance, næste
gang håret stritter – det lover vi ham, og vi mener det.
Bryggens salon har fair
priser (fra 150 til 350), og
det er ekstra billigt indtil
april. Ajmal opererer ud fra
mål om yde god service og
faglighed med overskud og
venlighed, og så vidt vi kan
vurdere, lykkes det. Man
behøver ikke bestille tid (til
forskel fra Bryggens andre
saloner), men kan komme
ind fra gaden og blive sat direkte ned foran spejlet, hvis
der er plads – hvis ikke, så
er sofaen ikke det værste
sted at vente.
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Bryggen i tal

Bryggen
knækker
på midten

N

Det er tydeligt at se i arkitekturen,
at der er forskel på den nordlige og
den sydlige del af Bryggen. Kigger
man under overfladen, så er der
også en del forskelle på de to dele
af Bryggen, når det kommer til
husstandsindkomst, boligform og
uddannelseslængde. Det viser nye tal
fra Geomatic
Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Rasmus Buhl
redaktion@bryggebladet.dk

Der er forskel på, hvem der
bor nord eller syd for Sturlasgade på Bryggen. Det viser nye tal fra det nordiske
data- og analysehus Geomatic. Sydbryggeboerne tjener
flere penge, bor i større boliger, som de selv ejer, og
har en længere uddannelse
end dem, der bor i den nordlige del af Bryggen.

Tjener kassen
Hele 45 procent af indbyggerne på den sydlige del af
Bryggen tilhører den såkaldte overklasse, hvilket
vil sige personer med en
indkomst, der er tre gange
højere end medianindkomsten i Danmark. Medianindkomsten er det beløb,
hvor halvdelen af befolkningen har en højere indkomst,
og den anden halvdel af befolkningen har en lavere
indkomst. Til sammenligning tilhører 26 procent af
nordbryggerne
overklassen. Faktisk er overklassen
i både i nord og syd vokset
de sidste tre år, dengang var
det nemlig ‘kun’ 30 procent
i syd og 19 procent i nord.
Selvom indkomstniveauet
i syd er noget højere end i
nord, så ligger Bryggen generelt noget over resten af
landet, hvor 13 procent tilhører overklassen.

V

23oo
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cirka 83 kvadratmeter. I
mange af de sydlige boliger
har man også foden under
eget bord, eftersom 55 procent af boligerne er ejerboliger. I nord er det kun 19
procent.
Til gengæld bor hele 69
procent af nordbryggerne i
andelsbolig mod kun 8 procent i syd.

Skolebænken
Når det kommer til de lange
videregående uddannelser,
så ligger både den nordlige
og den sydlige del af Bryggen et godt stykke over
landsgennemsnittet. I den
nordlige del har 34 procent
en lang videregående uddannelse, og i syd er det hele
49 procent, der har brugt
mange år på skolebænken.
Til sammenligning er det
på landsplan kun 13 procent
af befolkningen, der har en
lang videregående uddannelse.

Til fælles
Der er også en par områder,
hvor sydbryggerne og nordbryggerne minder meget
om hinanden. For eksempel
er gennemsnitsalderen i
nord 46,2 år, og i syd er den
45,8 år baseret på den ældste person i husholdningen.
Når det kommer til antallet af børn, er bydelen også
meget harmonisk. I syd har
17 procent ét barn og i nord
har 14 procent ét barn.

Fod under eget bord
Ser man på gennemsnitsindkomsten i de to dele af
Bryggen, bliver forskellene
noget tydeligere. I syd er
den gennemsnitlige husstandsindkomst på knap
en million kroner om året,
mens den i nord ligger på
lidt over en halv million kroner om året, hvilket stort
set svarer til landsgennemsnittet. Det vil sige, at husstandsindkomsten i den
sydlige del af Bryggen i
gennemsnit er cirka dobbelt
så stor som i den nordlige
del og resten af landet.
I den sydlige del af Bryggen har de også lidt mere
plads at boltre sig på, end
de har i den nordlige. Boligstørrelsen i syd er i gennemsnit på 111 kvadratmeter, mens den i nord er på
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BRYGGEN N
83

GNSNTL. BOLIGSTØRRELSE (m2)

111

19

EJERBOLIGER (%)

55

69

ANDELSBOLIGER (%)

8

555.797

Der er en afgrund
mellem, hvor meget
man tjener i den
sydlige del af Bryggen i forhold til den
nordlige del.

BRYGGEN S

GNSNTL. HUSSTANDSINDKOMST (kr.)

962.674

26

OVERKLASSE (%)

45

34

LANG VIDREGÅENDE UDDANNELSE (%)

49

Kilde: Geomatic - Conzoom

Bryggen i tal

20. februar 2020

BRYGGEN

I TALKAMP M

BRYGGEBLADET 11

DANMARK

OD

GENNEMSNITSALDER
20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

Kr. 699.098

Kr. 1.497.225

Husstandsindkomst
over kr. 1.000.000

68

69

70

71

72

73

74

75

DANMARK

Kr. 970.965

20 %

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

HUSSTANDSINDKOMST

BRYGGEN

Husstandens
gennemsnitlige
samlede formue

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

53,0 år
20

46,0 år

Kr. 538.501

10 %
Gennemsnitlig
husstandsindkomst

Husstandens
gennemsnitlige
samlede formue

Husstandsindkomst
over kr. 1.000.000

Gennemsnitlig
husstandsindkomst

BRYGGEN

SOCIALKLASSE

DANMARK

33,0 %
20,0 %
27,0 %
16,0 %
4,0 %

Overklasse
Højere middelklasse
Middelklasse
Arbejderklasse
Underklasse

13,0 %
12,5 %
41,5 %
24,0 %
9,0 %

BRYGGEN

UDDANNELSE

DANMARK

15,4 år

Gennemsnitlig
uddannelseslængde
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BRYGGEN

60 %

Graﬁk: Rasmus Buhl

VID & VELSTAND
Over halvdelen af bryggeboerneer en del af den kategori, som data-og analysehuset Geomatic
kalder ‘Vid og Velstand’. Det er en gruppe med et højt uddannelses- og beskæftigelsesniveau,
høj købekraft, og så er de glad for gourmetmad, museer og klassiske koncerter.
Derudover gør de op i økologi, sundhed og dyrker motion.

DANMARK

7%

Kilde: Geomatic - Conzoom
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Kraner, kraner,
kraner ...
Mange steder på Bryggen har byens
skyline fået selskab af kraner. Faktisk
ret mange kraner. Men hvad har
de egentligt gang i – kranerne?
Bryggebladet opdaterer dig på,
hvad der er undervejs på de mange
byggepladser omkring Islands Brygge

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

Flest kraner ses for tiden i
retning over havnen mod
Kalvebod Brygge. Disse
røde kraner er især synlige fra den nordlige del af
Islands Brygge, og der er
mange. Ni styk, da Bryggebladet talte, hvoraf flere
prydes af lyskæder efter
mørkets frembrud. Hvilket byggeri mon kræver så
mange store kraner?
Selvom det kan være

svært at se fra Bryggen, er
kranerne faktisk fordelt på
to byggepladser. På Kalvebod Brygge over for Nykredit er Scandic hotelgruppen
og fire kraner i gang med at
realisere kædens hidtil største hotel Scandic Spectrum.
Det får 632 værelser, og det
samlede areal bliver over
40.000 kvadratmeter. Men
så bliver der også plads til
en 25 meter swimmingpool,
flere restauranter, café, bageri, skybar, fitnesslokaler,
møde- og konferencefaciliteter og en p-kælder, ifølge

Byen omkring Bryggen

fagmediet Building Supply.
Scandic Spectrum åbner efter planen i efteråret 2021.

Postby på vej
Scandic Spectrum er stort,
men det andet byggeri er
markant større. Mellem
Bernstorffsgade, Carsten
Niebuhrs Gade og baneterrænet er en helt ny bydel
under opførelse. Fem kraner arbejder med at realisere Postbyen, som byggeriet blev navngivet før jul.
Navnet er oplagt, eftersom
området tidligere husede
Københavns
Postcenter,
der også er kendt som Postterminalen, som blev revet
ned i 2018.
Postbyen bliver på i alt
op til 180.000 etagemeter
– primært med kontorer,
heriblandt Danske Banks
kommende hovedkvarter,
men også hotellejligheder.
Godt en femtedel er reserveret til boliger. Ud over flere kontorkarréer omfatter
byggeriet også syv tårne på
mellem 28 og 115 meter. De
højeste af tårnene bliver en
ny permanent tilføjelse til
byens skyline set fra Bryggen med deraf følgende aftenskygger.
”Kranwise” er der ikke
udsigt til andre projekter,
der overgår Postbyen, men
vi skal alligevel runde et

par byggerier, der i omfang
og volumen er temmelig
store. Ikke langt fra Postbyen mod sydvest står en
mindre kran ved det næsten
færdige kæmpehotel Cabinn Copenhagen. De 1.200
værelser og næsten 2.600
senge er vist i et eller andet
omfang taget i brug. Syd for
Fisketorvet skyder kontorbyggeriet CPH Highline op
assisteret af en enkelt kran.
Byggeriet rummer 16.500
kvadratmeter og en 150 meter lang grøn sti, der binder
forskellige terrasser og uderum sammen på husets tag.
Den sydlige del af Islands
Brygges kranudsigt domineres af et andet stort projekt. Dog ikke på overfladen, men under jorden. Bag
hegnet, dekoreret med ”Byfisk” fra Københavns Havn,
ligger metrobyggepladsen
Enghave Brygge. Herfra
begyndte de to boremaskiner Inge og Olivia for få
uger siden gravearbejdet på
Sydhavnsmetroen, Den nye
metrolinje vil bestå af 4,5 kilometer metro med fem nye
stationer fra Havneholmen
til Ny Ellebjerg og forventes
at stå klar i 2024.

Stablede æsker mod
øst
Vi fortsætter turen rundt og
kaster nu blikket i østlig ret-
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ning. Mellem universitetet
og Statens Serum Institut
befinder sig en kran med et
lidt andet udseende end de
fleste andre kraner. Kranen
forekommer egentligt ret
diskret i selskab med det
højhus, kranen er ved at rejse. Njalstårnet, hedder det.
Tårnet er det ene af de to
højhuse, som det fremvoksende bykvarter Bryggens
Bastion efter planen får.
Højhuset er på 23 etager fordelt på 86 meter. Arkitektfirmaet Entasis beskriver
arkitekturen ”som stablede
æsker, der peger tilbage
på den genkendelige skala
af et typisk københavnsk
byhus. Det stablede motiv
forener kløften mellem et
tårns intimiderende skala
og den intimitet, der knyttes til ens private hjem.”
Bryggens Bastion bliver
på i alt 125.000 kvadratmeter fordelt med 75 procent
boliger og 25 procent erhverv. Der bliver plads til
op mod 1.000 boliger. Det
andet højhus, ‘Sagatårnet’,
bliver 30 etager højt. Bach
Gruppen, hedder selskabet
bag Bryggens Bastion, der
ventes udbygget over 8-10
år fra 2017.
Så er vi næsten igennem
alle kranerne, men mangler
dog lige en kran, der er synlig mod nordøst i retning
Christianshavn.
Kranen

Næsten lige meget
hvilken hvorhen man
spejder fra Bryggen,
skyder nye byggeprojekter i vejret.

står ved endnu et hotelprojekt, nemlig ombygningen
af B&W's gamle kontorbygning fra 1962, der i folkemunde kaldes "Ørkenfortet". Ejendommen ved
Knippelsbro husede senest
Nordea, som i dag er flyttet
til et nyt domicil i Ørestad.
Hotellet er planlagt til at
blive 29.000 kvadratmeter
med 400 værelser. Det var
oprindeligt planlagt til at
åbne i 2020, men er senest
rykket til 2021, ifølge fagmediet EjendomsWatch.
Der var engang først i
90'erne, hvor byens eneste kran efter sigende stod
ved havnen og blev brugt
til bungyjump. Den tid er
forbi, såvel omkring Islands
Brygge som i resten af byen.
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❚rock

Det
sker
på
Bryggen

Guitarhyldest
til 80’erne
Hvis man skal nævne én
danskrocket
superguitarist, så bliver man nødt til
at nævne Søren Andersen.
Gennem mange år har han
været guitaristen for Mike
Tramp, men han har også
turneret og arbejdet tæt
sammen med forsangeren
for Deep Purple, Glenn
Hughes, som han har turneret verden tynd med. Nu
kommer Søren Andersen
så med et soloalbum, Guilty
Pleasures, der er en hyldest

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

Søren Andersen fyrer
lækre guitarsoloer af
til den første koncert
på turnéen for hans
kommende soloplade
Guilty Pleasures. Foto:
PR

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚FOREDRAG

til 80’ernes episke temaer
fra blandt andre Top Gun og
Miami Vice.
Den 27. februar gæster
Søren Andersen og en masse andre dygtige musikere
kulturhuset for at spille den
nye plade. Men ikke nok
med det så vil han også holde en såkaldt ‘clinic’, som
er en slags workshop, hvor
guitarguruen vil fortælle
om iværksættersiden af at
være en professionel musiker, hvad der kræves af dig
som sideman, sammensætningen af udstyr og meget
mere.
Efter koncerten vil der
være mulighed for at mødes
med Søren Andersen og
eventuelt få en autograf.
Koncert med Søren Andersen i kulturhuset torsdag den
27. februar klokken 20:00.
(Der er også en workshop
klokken 17:00 for aspirerende
musikere). Billetterne kan
købes på biletto.dk for 145
kroner plus gebyr eller 160
kroner i døren.

❚BYTTEMARKED

Mindre snot, mere Stort bytte- og byggemarked i kulturhuset
smoothie
Foråret er på vej, så er det
tid til at få ryddet ud i alle det
tøj og andre ting, du har liggende og ikke rigtig bruger.
Og den bedste anledning til
at få ryddet ud er forårsbyttemarkedet i kulturhuset.
Her kan man bytte tøj og
sko til voksne og børn samt
legetøj, og konceptet er simpelt: Alt er gratis, du giver,
hvad du har, tager, hvad du
har brug for, og det, som ingen vil have, bliver doneret
til velgørende formål.
Der er også mulighed for
at bygge sit helt eget tøj-

dyr til byttemarkedet i en
såkaldt Create a Creatureworkshop, hvor man kan
sætte sine tøjdyr sammen
på helt nye måder, så de bliver lidt sjovere. Det er også
muligt at få lappet et tøjdyr,
hvis det mangler et øje, eller
et par nye bukser.
Forårsbyttemarked og
Create a Creature-workshop
i kulturhuset søndag den 8.
marts klokken 11:00. Fri entré,
men medbring gerne ting, du
gerne vil bytte, og tøjdyr, du
gerne vil modificere.

❚FASTELAVN

Så laver jeg ballade!
Når det er vinter, så bliver
man syg. Især hvis man er
et barn. Det tager mange for
givet, men det vil sundhedsplejerske,
sygeplejerske,
b ø r ne s u nd he ds vej l e de r
og foredragsholder Anette
Straadt gerne lave om på.
Hun har gennem de seneste
mange år studeret børns
naturlige sundhed og har
fundet ud af, hvordan man
gennem kosten kan være
med til at styrke børnenes
immunforsvar, så de har
mindre sandsynlighed for
at blive snottede og syge.
Hun er lige nu aktuel med
bogen Slut med Snot, hvor
hun giver viden og konkrete
forslag til, hvordan man kan
styrke sit barns immunforsvar, samt flere opskrifter.
Anette Straadt har selv

Den rigtige kost kan
være med til at styrke
børns immunforsvar,
så de er mindre syge
og sover bedre. Foto:
Daria Shevtsova/Pexels

tre børn, der lever efter
de råd, hun giver i bogen,
Men det betyder ikke, at
de kun lever af broccoli og
smoothies, man behøver
nemlig ikke være fanatisk
eller frelst for at styrke barnets immunforsvar.
Foredrag med Anette Straadt i kulturhuset onsdag den
26. februar klokken 10:00.
Billetter kan købes på biletto.
dk, og de koster 175 kroner
plus gebyr.

Synes du,
giraffer,
elefanter og
pingviner
lidt kedelige
tøjdyr? Hvad
så med at lave
en girafant, en
pingraf eller
en elevin i stedet? Foto: PR
Hvem bliver årets kattedronning og kattekonge på
Bryggen? Det finder vi ud
af søndag den 23. februar,
når der er fastelavnsfest i
kulturhuset. Der er både
tøndeslagning for de helt
små mellem 2 og 5 år og for
de lidt større mellem 6 og 10
år. Ud over den traditionsrige tøndeslagning og kåring
af konger og dronninger er
der også en legekoncert for
de 2- til 5-årige, når tigertræning kommer forbi.
Fastelavnsfest i kulturhuset søndag den 23. februar
mellem klokken 10 og 15. Der
er tøndeslagning for 2-5-årige
klokken 10 og 6-10-årige
klokken 14. Billetterne kan
købes på biletto.dk og koster
40 kroner plus gebyr per
barn. Voksne er gratis.
Så er det igen tid til årets
fastelavnsfest på Bryggen
med tøndeslagning for både
store og små børn.
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Advokat

Cykler

Fotohandlere

Historiefortælling

Murere

Smørrebrød

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

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Frisører

Hoteller

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

Musikforeninger

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

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

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

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

Læger
Havnestadens lægehus
Annette Lemche, Natalie Fagerholt-Rønn
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

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Massører

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

Kiropraktorer

Malerfirmaer

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

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

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

Klub Soja
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

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

Psykologer
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
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
Fritidscenter Islands Brygge
Artillerivej 71 C
Tlf 32546388
www.bbu.dk Mail fcib@fcib.dk

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

Systuer

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

VVS

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

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

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

Test din viden om
Islands Brygge
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1. Københavns Havn, fra Trekroner i
nord til Slusen i syd, er inddelt i tre
hovedafsnit. Hvilket afsnit hører Islands
Brygge under?
a. Yderhavnen
b. Inderhavnen
c. Sydhavnen
2. Hvilken bro er højest: Knippelsbro eller
Langebro?
OPSLAGSTAVLEN til køb-salgbytte 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.

a. Knippelsbro (7 meter)
b. Langebro (7 meter)
c. Knippelsbro og Langebro er lige høje
(7 meter)

3. Hvilke numre har kajpladserne fra
Hilmar Baunsgaards Boulevard til
Langebro?
a. Lige numre fra 552 til 592
b. Ulige numre fra 553 til 593
c. Alle numre fra 552 til 569
4. Man må egentlig ikke fiske i Ørestadens
kanaler. Men findes der overhovedet fisk
i dem?
a. Ja
b. Nej

(se svarene på side 18)
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Fremtiden for Artillerivejens Krudtugler &
Slottet, Bryggehuset og Thorsanna
Af: Leder i Krudtuglen Pia
Lykke
Da der er opstået lidt forvirring omkring lukning af
ovenstående tre institutioner, vil jeg lige konkretisere
fakta.

Krudtuglen, Bryggehuset og Thorsanna
består. Dog kun som
vuggestue og børnehave.

Foto: Andreas Kirkeskov

Vis kulturarven
gratis frem

Lokaludvalg til borgmester:
Få oplyst fælledstien
Af: formand for Amager
Vest Lokaludvalg Andre Just
Vedgren
Efter flere uheld og borgerhenvendelser har Amager
Vest Lokaludvalg kontaktet
teknik- og miljøborgmester
Ninna Hedeager Olsen for
at få vedligeholdt lysdioderne på den asfalterede sti
over den nordlige del af Fælleden mellem Artillerivej og
Ørestads Boulevard.
Stien over den nordlige
del af Fælleden fra Artillerivej til Ørestads Boulevard ligger i forlængelse af
Cykelslangen og Bryggebroen, der forbinder Vesterbro med Islands Brygge.
Fælledstien er derfor blevet
en naturlig smutvej for de
mange pendlere, der hver
dag tager cyklen til og fra
Amager.
Desværre er forholdene
ikke optimale for de mange
cyklende og gående, især
ikke i de mørke vintermåneder, hvor sigtbarheden er
lav. Da stien blev etableret,
blev der også sat lysdioder
i asfalten i kanten mod rabatten. Lysdioderne skulle
give nok lys til at markere
stien, men uden at påvirke
det naturlige dyreliv i området.
Men dioderne bliver ikke
vedligeholdt, og det skaber
usikre og potentielt farlige
situationer for cyklister og
gående. Efter at en bekymret cyklist nu har henvendt
sig til lokaludvalget med
sine bekymringer for trafiksikkerheden på stien, har
vi i Amager Vest Lokaludvalg kontaktet teknik- og

miljøborgmester
Ninna
Hedeager Olsen med en opfordring til at vedligeholde
lysdioder, der er etableret i
stiens kanter ud mod rabatten.

Cykelmotorvej eller
naturoplevelse?
Vi var fra starten kritiske
over for asfalteringen af stien, da man var bange for, at
en asfaltering ville øge hastigheden og dermed skabe
farlige situationer. Den bekymring viste sig desværre
at holde stik. Asfalten giver
mulighed for at cykle meget
hurtigere, end hvad der er
sikkert på den smalle sti

med mange trafikanter.
Men kritikken har også
været møntet på at bevare
naturen og naturoplevelsen.
Amager Fælled er fredet og
bevaringsværdig.
Alligevel bliver der kontinuerligt
taget små og større bidder
her og der – altid for et godt
formål og med begrundelsen, at der er masser af
fælled andre steder. Konsekvensen er, at der bliver
mindre “vild" fælled tilbage
i umiddelbar nærhed af de
københavnere, der holder
af naturens unikke kvaliteter.
Vi har fra starten prøvet
at bidrage så konstruktivt,
vi kunne, til dette projekt.

Foto: PR

Både da stien blev asfalteret
og omlagt i første omgang
og ved den opgradering af
krydsningen af Artillerivej,
man nu arbejder med.
Men afslutningsvist skal
det dog nævnes, at en kraftigt belyst cykelmotorvej
aldrig har været på vores
dagsorden på dette sted. Vi
opfordrer derfor alle brugere af stien til at tænde
lygterne, tjekke at refleksbrikkerne sidder, hvor de
skal, og så sænke farten,
tage hensyn til hinanden og
nyde naturen.
Hver dag cykler flere end
3.500 pendlere igennem
den nordligste del af Fælleden.

Af: gruppeformand og
politisk leder for De
Konservative Jakob Næsager

Foto: Andreas Kirkeskov

Alle tre selvejende daginstitutioner – Krudtuglen,
Bryggehuset og Thorsanna
– vil bestå langt ud i fremtiden, men kun når det omhandler vuggestuerne og
børnehavebørnene.
Dog vil alle tre fritidshjem
per 1. august 2020 overgå
til KKFO'en ”SKIBET” på
Skolen på Islands Brygge.
Alle Bryggehusets fritidshjemsbørn vil fysisk blive
overdraget til SKIBET,
KKFO'EN den. 1. august
2020, og dermed lukker
fritidshjemmet helt ned for
denne målgruppe.
Krudtuglens fritidshjemsbørn vil blive på nuværende
matrikel fra 2020/2021, måske til 2022, dette er ikke
blevet besluttet endnu.
Thorsannas fritidshjemsbørn forventes fortsat at
være på matriklen.
Hvad der reelt sker i de
kommende år med fritidshjemmene (Thorsanne og
Krudtuglen) besluttes af
skolelederen, da fritidshjemsbørnene
virksomhedsoverdrages den 1.
august 2020 og dermed er
SKIB'S børn.

Fredag den 7. februar åbnede dronningen Københavns
nye bymuseum, der er flyttet til Stormgade. Desværre
har det røde flertal i Borgerrepræsentationen valgt
at hæve entréprisen. Det
er vi konservative kede af.
Vi kom allerede lige inden

jul med et fuldt finansieret
forslag til at gøre det gratis
at besøge Københavns nye
bymuseum.
Kulturarven bør vises
frem, og vi håber, at så
mange som muligt vil besøge hovedstadens nye bymuseum og lære om byens
og landets historie. Derfor
er det et forkert signal og
meget lidt gæstfrit at hæve
prisen.
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk
Søndag d. 23. februar kl. 11.00

Lørdag den 22/2 kl. 10
Dåbsgudstjeneste
ved Lars Ahlmann Olesen

Torsdag d. 5. marts kl. 19.30

Familiegudstjeneste
og Fastelavn

Højskolesangaften med
Studenterpræsterne
Oplev glæden ved fællessang
akkompagneret af rytmisk klaver
i et udvalg af forskellige sange fra
Højskolesangbogen – kombineret
med fortællinger om sangene.
Rasmus Skov Borring arbejder
med formidlingen af den danske
sangskat, som indeholder både
velkendt og nyt materiale. Han
står også bag nye fællessange
bl.a. i samarbejde med digter Jens
Rosendal. Studenterpræsterne
byder alle indenfor til en hyggelig
aften og der er gratis adgang

Søndag den 23/2 kl. 11
Familiegudstjeneste
ved Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 1/3 kl. 11
Højmesse
ved Michael Krogstrup Nissen
Søndag den 8/3 kl. 11
Højmesse
ved Lars Ahlmann Olesen

Onsdag d. 4. marts kl. 11.30

Herrehjørnet

Fortæl om din bedste
læseoplevelse, når vi mødes til
hyggeligt samvær. Der vil være lidt
at spise undervejs. Tilmelding er
ikke nødvendigt, og alle mænd er
velkomne.

Onsdag d. 4. marts kl. 17.00

Fyraftensgudstjeneste
Gudstjeneste i børnehøjde, og bagefter er der fastelavnsboller, kaffe og
kakao i salen inden vi går ud og slår katten af tønden i haven.
Kom gerne udklædte. Tilmelding er ikke nødvendigt.
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

Få en pause i den travle
hverdag, når vi samles i kirken
til en halv time med ord og
toner til ro og eftertanke.

Fyraftensgudstjenesterne er
arrangeret af studenterpræsterne
ved Camilla Aggersbjerg.

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

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

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

BegravelseBisættelse

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

www.burchhardt.dk
BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

find os på:

www.bryggebladet.dk

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

Test din viden - svar

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

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

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

Allan Nielsen

1. (c). Sydhavnen omfatter alle
havneanlæg syd for Langebro
ned til Slusen. Sydhavnen
omfatter også Gasværkshavnen,
Tømmergraven,
Frederiksholmløbet og
Teglværkshavnen.
2. (b). Langebro (7 meter).
Højden under Knippelsbro er
5,4 meter.
3. (c). Alle numre fra 552 til
569. Fra Hilmar Baunsgaards
Boulevard (552) til skulpturen
”Solvognen” ved Langebro
(569).
4. (a). Ja. I en undersøgelse fra
2018 blev der fundet gedde,
aborre, skalle, karusse og
rudskalle. Men modsat tidligere
undersøgelser blev der ikke
fanget karpe og hundestejler.

I det sidste ”Test din viden
om I.B.” havde vi regnede lidt
forkert på svaret omkring, hvor
mange husstande på Bryggen
der har en bil. Det rigtige svar
var 42 %: 37 % har én bil, og 5 %
har mere end én bil.

Noter

20. februar 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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Ingeniørkunst. Dannelsen af
en lille sø ved indgangen til
skolen og Amager Fælled er
et tilbageblevne problem. For
at komme problemet til livs
har kommunen, de senere
år, plantede nye træer og
sågar begravede to faskiner, men lige lidt hjælper
det. At grusstien er hævet
med 40 centimeter gør at
eleverne kan kom tørskoede
frem, men det er lige lovlig
besværligt, at komme til
græsplænen. Nogle kreative
elever har dog bygget en
midlertidig, improviseret bro
for at omgå de problematiske
vandmængder. Mon ikke den
må udvides med de seneste
dages nedbør.

GODTD
PÅ

Militærtanlæg. Inden plastik
og betons indtog måtte
militærets ingeniørkorps ty
til udhulet træstamme som
afløbsrør – og det virker
stadig 100-år senere. Det
kan man opleve ved en af de
mindre grøfter på Amager
Fælled. Også ved Faste Batteris voldgrav kan man se en
af disse udhulet træstammer
som føres under Njalsgade,
godt gemt bag det høje græs.

Tage Lyneborg (1946-2020).
Arkitekt Jan Søndergaard
mindes Tage Lyneborg med

disse ord: ”Gennem sit
arbejde i Akademirådet og
Murerlauget, på Kunstaka-

demiet og som udøvende
arkitekt kæmpede Tage
hele livet for den indlevede,
stoflige arkitektur. Han
efterlader et stort savn ikke
bare hos os, der kendte
ham personligt, men i selve
arkitektfaget”. På Bryggen
kan man opleve noget af
hans virke: Han omdannet Wennberg Siloen(nu
Islands Brygge 30) fra en
rå, industriel bygning til en
moderne, elegant bygning
med boliger af høj klasse.
Desuden, kigger man mod
vest, kan man også opleve
Sluseholmens facader som
han var også med til at
udforme. Se flere billeder af
Wennberg Siloen på industribrygge.dk

Nyt fra bryggenet
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.

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

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

340
Før op til 505,00

E NU!med nikotin kan hjælpe
LIGprodukter
dig med et rygestop.
Plastre, tyggegummi eller andre

Repair & treat sæt
150+150 ml

32000
Før op til 440,00

SPAR
OP TIL
00

120

MBER
EMBER TIL 28. DECE
GÆLDER 28. NOV

Men det er ikke mirakelmidler
- du skal selv ville det, hvis dit
rygestop skal blive en succes

SPAR
OP TIL
00

165

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

FACEBLADET
Find Bryggebladet på Facebook og bliv
venner med os dér! Her kan du følge
med i vores opdateringer og give os tip
om vores lokalområde.
find os på:

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

0
0
0
1
/
0
100 it/s

Mb

Purely Professionel

Hair Care sæt til fint eller
Produkter
med
kraftigt hår
300+300+250 ml
Frit valg
nikotin som hjælp
til rygestop 00
– spørg
TEKET os!

BU
TIL
APO

Tekst og foto: Jean Gauthier

Har du ikke
Bryggenet endnu?

Trafikaleproblemer fredag den 2. juli 2021. For dem der
planlægger i god tid kan vi fortælle, at der Tour de France
kommer hverken på Amager eller Islands Brygge, men at den
13- kilometer lange enkeltstart i København kommer til at
skabe en del afspærringer ved Langebro og Knippelsbro. Så
en tur i metro er nok den bedste løsning, hvis man skal en tur
på Sjælland-side den dag. Tour de France-ruten er offentliggjort og start-etapen køres hovedsagelig i Indre By, fra H.C.
Andersens Boulevard, forbi Den Sorte Diamant, Nyhavn,
Amalienborg, Kastellet, Østerbro, Nørrebro, Søerne og afslutning ved H.C. Andersens Boulevard. Traditionelt er den første
fredag i juli også starten på Copenhagen Jazz Festival - så er
der dømt dobbeltkonfekt.

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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Naturen er ladet med forår … Og rotter
Selvom rotten er tilflytter i Danmark, er den kommet for at blive.
Selv om den er lagt for had af de fleste
Tekst og foto: Thomas
Neumann

En rotte på
bordet giver
10 i kælderen.

redaktion@bryggebladet.dk

Knopsvanen er engang
valgt som vores nationaldyr,
men rotten vinder helt sikkert, hvis den modsatte afstemning skulle foretages.
Selvom rotten er et pattedyr, og vi har en positiv præference for vores medfæller,
så hades og afskyes den på
lige fod med myg, skovflåter
og brandmænd.

Parringspause
Neumanns Natur

Normalt formerer rotter sig
ikke i et par vintermåneder,
men på grund af varmen
holdes der nok ikke en passende pause. To lystige rotter kan samlet set efterlade
1000 slægtninge på et godt
år, så man skal ikke lade
stå til for længe, hvis de
opdages. Faktisk har man
meldepligt til kommunen,
hvis man blot ser tegn på
rotteaktivitet.
Rotten er en invasiv art
og vil være i Danmark i al
fremtid, desværre. Det er
dokumenteret, at den brune
rotte spredte sig fra år 1725,
og hele landet havde plagen
inde på livet omkring 1850.

Jeppe Aakjærs og Henrik
Pontoppidans beskrivelser
om mængden af rotterne på
landet er hårrejsende – og
det er George Orwells beskrive i bogen 1984 – i rum
101 nu også.

Rottevendinger
Rotten har råt sagt ikke
bragt noget godt med sig.
Det går igen i vort sprog i

udtryk som:
Have rotter på loftet
Gå i rotterne
Være helt til rotterne
Man kan være en rotte
En gammel rotte
Huset var en rotterede
Rotteræs
Fattig som en kirkerotte
Rotterne forlader den
synkende skude
❚ De rotter kalder jeg mus
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚

(den udfordring regner
jeg ikke for noget)
❚ Rotter sig sammen mod
...

Gift
Hvis nu rotterne forsvandt
fra vores natur, ville der så
opstå sult hos rød glente,
natugler, ræve med flere?
Næppe. Til gengæld har
man fundet rottegift i blandt

andet natugler. De spiser
mest mus, og de rotter, de
har taget, har sikkert været
svækket og lette at fange.
Rottegiften, man bruger
alle steder, er Warfarin. Et
blodfortyndende stof, mange, der har haft en blodprop,
hjerteproblemer eller kunstig hjerteklap, også tager
i små mængder. Det gode
ved dette stof er, at det i teorien ikke forurener naturen,
men galt går det, når andre
rovdyr, katte, fugle, ræve så
spiser den døde, forgiftede
rotte. Så kan de svækkes og
dø af indre blødninger. Men
rottegift er til stordrift og
klapfælder til hus og skur.
Der er alene i Københavns Kommune 15 rottefængere ansat, og der er
nok at lave. Da Amager i
gamle dage var den ægte
lorteø, var rotterne overalt.
Nu lever de i det skjulte i
kloakker og enkelte i naturen; har set et enkelt mistænkeligt hul på Fælleden.

