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Langebro renoveres 
for 36 millioner

Langebro skal repareres, og det 
haster. Derfor har Teknik- og 
Miljøudvalget afsat 36 millioner 
kroner til akut renovering. Men 
det endelige beløb kan blive op 
til 423 millioner.

Langebro Museum 
fik nej

Langebro Museum fik en lang 
næse, da politikerne i Kultur- 
og Fritidsudvalget afviste at 
støtte projektet med en halv 
million.

Bro over havnevig 
kan flyttes

Teknik- og miljøborgmester 
Ninna Hedeager Olsen er åben 
for, at den planlagte bro over 
havnevigen muligvis godt kan 
rykkes, så den ikke kommer til 
at ligge helt ude ved vandet.

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 

 

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

FEST ?

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

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

måske Danmarks flotteste

GUlVe
Gulvafslibning med  

alle former for behandling

s e i s t r u p
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge

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

Nyt rengøringssystem er en ‘ommer’
Rengøringspersonalet på Skolen på Islands Brygge løber hurtigere, men kan nå mindre efter sidste års besparelser 
på området. De forstår godt, at forældre og lærere er utilfredse med standarden, men mener ikke, at det kan gøre 
bedre med den knappe tid og det nye system

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

Da politikerne i sidste års 
budget sparede 46,8 mil-
lioner kroner på rengørin-
gen af kommunens skoler, 
børnehaver og vuggestu-
er, fik 40 rengøringsassi-
stenter en fyreseddel, og 
390 måtte gå ned i tid. På 
Skolen på Islands Brygge 
betød besparelserne en 
nedgang svarende til to 
fuldtidsansatte rengø-
ringsassistenter. Nu kæm-
per de tilbageblivende 
otte rengøringsassistenter 
med at holde skolen ren og 
pæn inden for rammerne 
af et nyt system, som flere 
af de ansatte slet ikke me-
ner egner sig til at gøre 
rent på skoler efter.

skole med vokseværk
– Vi har meget travlt, suk-
ker Buppha Sukan, der har 
gjort rent på Skolen på Is-
lands Brygge de sidste tre 
år og før det i ti år andre 

steder i Københavns Kom-
mune.

Hun bliver bakket op af 
Inger Eriksen, der har væ-
ret ansat som rengøringsas-
sistent på skolen i ti år og 
oplevet ved selvsyn, hvor-
dan opgaven kun er vokset, 
samtidig med at der er ble-
vet færre hænder til at løse 
den.

– Skolen er vokset, og der 
er kommet rigtigt mange 
elever. Men der er ikke 
kommet mere personale 
til at gøre rent. Tværtimod 
er vi blevet skåret med 90 
timer om ugen, fortæller 
hun med henvisning til de 
effektiviseringer i sidste års 
budgetaftale, der medførte, 
at rengøringspersonalet på 
skolen er gået fra otte fuld-
tidsansatte til seks rengø-
ringsassistenter på fuld til, 
én på fem timer om ugen og 
én på tre og en halv.

– Vi havde såmænd også 
travlt før, fortæller Inger 
Eriksen og fortsætter:

læs mere på side 4
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

De sidste par uger har By 
& Havn lavet supplerende 
jordundersøgelser i deres 
byggefelt på Amager Fæl-
led. Undersøgelserne skal 
afdække, hvor meget me-
tangas der gemmer sig i un-
dergrunden, og hvor meget 
man kan presse den porøse 
lossepladsjord sammen, så 
den kan holde til, at der kan 
anlægges veje, graves ud til 
rør og ledninger og til sidst 
bygges boliger ovenpå. 

Men allerede mens un-
dersøgelserne stod på, viste 
det sig, at det står værre til 
med jordbundsforholdene 
end tidligere ventet. Ifølge 
et notat fra By & Havn og 
Økonomiforvaltningen er 
grunden nemlig så forure-
net, at oprensningen vil 
koste mellem 250-300 mil-
lioner kroner i ekstra om-
kostninger. Altså mere end 

230 millioner kroner dy-
rere, end man oprindeligt 
havde beregnet. Det skriver 
TV2 Lorry. 

Koldt vand i blodet
By & Havn bekræfter, at 
prisen for oprensningen er 
steget. 

– Vi har haft en konsulen-
tundersøgelse af jordbunds-
forholdene derude, og det er 
rigtigt nok, at der i forhold 
til ren jord er en større eks-
traudgift, som vi selvfølge-
lig tager stilling til sammen 
med vores samarbejdspart-
nere, oplyser Michael Soet-
mann, der er udviklings- og 

salgsdirektør i By & Havn, 
til TV 2 Lorry.

Selv om 300 millioner kro-
ner er mange penge, ryster 
By & Havn ikke på hånden 
og forventer ikke, at fordy-
relsen kommer til at påvirke 
byggeplanerne på henholds-
vis Amager Fælled, Stejle-
pladsen i Sydhavn og ved 
Selinevej som helhed.

– Det er ganske rigtigt 
en fordyrelse for os, men vi 
har jo en udligningsperiode 
på ti år for alle tre byggefel-
ter, hvor det går op og ned. 
I forhold til de 1,9 milliar-
der kroner, så regner vi på 
nuværende tidspunkt ikke 
med, at det vil få betydning. 
Hullet fra fordyrelsen her 
kan vi lappe andre steder, 
siger Michael Soetmann til 
TV2 Lorry.

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Spændingen er stor blandt 
beboerne i Haraldsborg, 
der inden længe får svar på, 
om det er købt eller solgt. 
Retssagen om salget af byg-
ningen til tre pensionskas-
ser skal nemlig for Højeste-
ret den 27. marts. Dermed 
bliver det sidste ord sagt i 
den langvarige sag om til-
budspligt. En sag af prin-
cipiel karakter og som af 
nogle vurderes at have afgø-
rende betydning for det kø-
benhavnske boligmarked 
fremover. Det mener blandt 
andre Flemming Lyngse, 
der er formand for beboer-
foreningen i Haraldsborg.

– Hvis vi ikke vinder sa-
gen, vil det de facto blive 
meget svært at oprette an-
delsboligforeninger i frem-
tiden, vurderer han.

Det var netop dette, lejer-
ne i Haraldsborg ønskede 

at gøre, men som de nu me-
ner, at de er blevet frarøvet 
muligheden for at gøre. Det 
skyldes en spidsfindighed 
i salget af ejendommen fra 
Carlsbergfondet til tre pen-
sionskasser i 2016. 

Tilbudspligt
Når en beboelsesejendom 
bliver sat til salg, udløser 
det nemlig normalt såkaldt 
‘tilbudspligt’, hvilket bety-
der, at beboerne i ejendom-
men skal have tilbud om at 
købe bygningen og stifte 
en andelsboligforening. 
Men det skete ikke, da 
Haraldsborg sammen med 
fem andre ejendomme blev 
solgt af Carlsbergfondet til 
tre store pensionskasser. 
Lejerne i blandt andet Ha-
raldsborg mener, at det var 
en omgåelse af lejeloven, 
men det er modparten selv-
sagt ikke enig i. 

Carlsbergfondet hæv-

der, at tilbudspligten bort-
faldt, fordi ingen af de tre 
købere fik ‘bestemmende 
ejerandel’. Det skyldes, 
at ejendommene umiddel-
bart før handlen blev put-
tet i en række skuffesel-
skaber, som så blev solgt 
til pensionskasserne; der 
er altså tale om handel 
med værdipapirer snarere 
end ejendomme. Dertil 
kommer, at handlen blev 
udført så snedigt, at de 
tre pensionskasser købte 
henholdsvis 49, 34 og 17 
procent af selskaberne. 
Dermed fik ingen af dem 
majoritet, og dermed bort-
faldt tilbudspligten. Det 
mener i hvert fald Carls-
bergfondet.

Retten er sat
Men Carlsbergfondet er 
ikke alene med den fortolk-
ning. I april sidste år gav 
Østre Landsret Carlsberg-

fondet medhold i, at hand-
len var foregået efter alle 
kunstens regler. En dom 
som beboerne i Haralds-
borg og fire af de andre 
handlede ejendomme kort 
tid efter besluttede at anke 
til Højesteret, hvor sagen 
nu vil blive taget op.

– Vi fremfører dybest set 
samme argument som i 
Østre Landsret. Nemlig at 
lejeloven gælder, uanset om 
‘ejer’ og ‘lejer’ står i én- eller 
flertal, fortæller Flemming 
Lyngse og uddyber:

– Vi ser ingen grund til, 
at reglerne skulle være an-
derledes, fordi der er tre 
købere i stedet for kun én. 
Sund fornuft siger, at når en 
ejendom bliver solgt, skal 
den tilbydes lejerne. Alt an-
det er juristeri.

Sagen om Haraldsborg 
kommer for Højesteret den 
27. marts, og der forventes at 
ligge en dom efter påske.
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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) 

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

Havnebadet  
lukker for natten
Det er slut med nattesvømning 
i havnebadet, når badesæsonen 
starter op igen. Fremover lukker 
havnebadene klokken 22

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Badegæster, der foretræk-
ker deres svømmeture efter 
mørkets frembrud, kommer 
til at gå forgæves i havneba-
det til sommer. Når badesæ-
sonen om få måneder star-
ter op igen, vil gitterporten 
til badet nemlig blive lukket 
og låst klokken 22 hver af-
ten. Det har politikerne i 
Kultur- og Fritidsudvalget 
netop besluttet.

– Det er vigtigt for os at 
sende et signal om, at bad-
ning skal foregå om dagen 
og aftenen af hensyn til de 
københavnere, der bor tæt 
på havnebadene og skal 
have ro om natten. Derfor 
har vi besluttet at indskræn-
ke åbningstiden, siger kul-
tur- og fritidsborgmester 
Franciska Rosenkilde.

Helårsbadning
Til gengæld blev det i 
samme åndedrag vedtaget 
at arbejde videre med mu-

ligheden for at holde alle 
de københavnske havne-
bade åbent året rundt. Det 
kræver, at der ved de kom-
mende forhandlinger i for-
bindelse med den såkaldte 
‘overførselssag’ bliver sat 
penge af til helårsdrift af 
havnebadene. Men hvis der 
bliver det, kan vi have hel-
årsåbent i havnebadet alle-
rede fra september i år.

– Jeg er glad for, at der er 
politisk flertal for at holde 
havnebadene åbent året 
rundt, så både foreninger 
og selvorganiserede vin-
terbadere får mulighed for 
at hoppe i vinterens kolde 
vand. Og så håber jeg, at vi 
kan blive enige om at finde 
pengene, når vi sætter os 
om forhandlingsbordet, si-
ger kultur- og fritidsborg-
mester Franciska Rosen-
kilde.

Fremover vil badning 
være forbudt i havne-

badet efter klokken 22.

Haraldsborg ruster sig til Højesteret
Sagen om salget af Haraldsborg til tre store pensionskasser nærmer sig 
sin endelige afgørelse. Om kort tid tager Højesteret stilling til, om salget 
foregik efter alle bogens regler, eller om lejerne skulle have haft tilbudt at 
købe bygningen

Prisen for Vejlands Kvarter stiger
Jorden er giftig på Amager Fælled. Derfor bliver byggeriet af Vejlands 
Kvarter mellem 250-300 millioner kroner dyrere end hidtil forventet

Regningen for at bygge 
på den forurenede 
lossepladsjord på 
Amager Fælled stiger.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Augustina Iohan
redaktion@bryggebladet.dk

Kultur- og Fritidsudval-
get vendte for anden gang 
tommelfingeren nedad til 
planerne om at indrette 
et museum om Langebro 
i lokalerne under broen. 
Dermed fulgte politikerne 
forvaltningens anbefaling 
om at give afslag, da der 
ikke er er afsat midler til 
det på budgettet. 

– Vi har cirka seks millio-
ner frie midler om året. Det 
her er på mange måder et 
sympatisk projekt, men det 
er for mange penge, siger det 
socialdemokratiske medlem 
af Kultur- og Fritidsudvalget 
Jonas Bjørn Jensen til TV2 
Lorry og tilføjer: 

– Spørgsmålet er også, 
hvilket engagement kom-
munen ville have i det. Vi 
har mange andre museer og 
har lige åbnet Københavns 
Museum, så det er måske 
ikke så god timing, at kom-
munen går ind i det.

skifter hest i 
vadestedet
Afvisningen fra Kultur- og 
Fritidsudvalget slår ikke 
idémand og projektleder 
på Langebro Museum ud 
af kurs. Han har prøvet det 
før, da samme udvalg afvi-
ste hans ansøgning sidste 
år. I stedet vil han nu forsø-
ge sig med en mere nedbar-
beret og midlertidig version 
af museet.

– Vi synes stadig, projek-

tet er meget oplagt. Og nu 
har vi en anden plan om at 
lave en udstilling om repa-
rationerne og renovering af 
Langebro. Det kræver ikke 
en istandsættelse af lokaler-
ne. Vi vil lave en udstilling 
om broens historie, hvor vi 
viser billeder efter aftale 
med Københavns Museum, 
siger David Peter Fox til TV 
2 Lorry.

Han sætter sin lid til, at 
politikerne i Teknik- og Mil-
jøudvalget, som på nuvæ-
rende tidspunkt bor i loka-
lerne, vil gå med til at rykke 
ud og give plads til andre 
aktiviteter under broen.

Konservativ støtte
I den forbindelse har Det 
Konservative Folkepar-

tis gruppeformand Jakob 
Næsager, der tidligere har 
bakket op om museumspla-
nerne, fremsat et såkaldt 
medlemsforslag i Teknik- 
og Miljøudvalget, hvori han 
lægger op til, at udvalget 
skal pålægge Teknik- og 
Miljøforvaltningen at un-
dersøge, hvor lang tid det 
vil tage, og hvor meget det 
vil koste at rømme lokaler-
ne under broen, så museet 
kan rykke ind.

Bands eller teatertrup
Men også den øverste chef 
for forvaltningen, teknik- og 
miljøborgmester Ninna He-
deager Olsen (EL), har tid-
ligere været positivt stemt 
overfor nogle af de aktivi-
teter, der har været på tale 
i lokalerne.

I projektbeskrivelsen for 
Langebro Museum, der er 
vedlagt medlemsforslaget, 
skriver gruppen bag mu-
seet: “Borgmester Ninna He-
deager Olsen (Ø) er i Bryg-
gebladet i november 2019 
citeret for ikke at være afvi-
sende overfor, at de to lokaler 
ud til vandet kan bruges til 
noget kulturelt, blandt andet 
Museum.”

Det er imidlertid en sand-
hed med modifikationer, da 
borgmesterens citat i den 
pågældende artikel lyder: 
“Det kan være smart at have 
et sted, hvor man kan øve 
med sit band eller sin teater-
trup uden at genere nogen. 
Jeg synes helt klart, det er en 
god idé at bruge lokalet til 
noget andet.” Ingen steder i 
artiklen nævnte borgmeste-
ren museumsplanerne.

Teknik- og Miljøudvalget 
drøftede medlemsforslaget 
mandag aften, efter at Bryg-
gebladet var sendt til tryk.

NYHEDER

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
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find os på:

Hair by DaHl

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Man.: lukket · tirs., ons., fre.: 9.30-

17.30 · Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00

Book din tid på  
hairbydahl.dk 
lige ved Langebro

Vi laVer måske Danmarks flotteste
plankeBorde

Spiseborde · sofaborde · hylder · bogkasser  
spækbrætter · bænke · småmøbler 

alt efter dine mål og ønsker

s e i s t r u p
Isafjordsgade 6 • Islands Brygge

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

Bryggens Vask og Rens

Åbningstider:  man., tirs., ons. og fre. 11-18 · tors. 11-16 · lør. 10-14
Gunløgsgade 27 · 20 99 12 00  

Priseksempler:
❚ Vinterfrakke ............................................ 310,-
❚ Vinterjakke ..............................................285,-
❚ Skibukser ................................................ 205,-
❚ 1 dyne & 1 pude ......................................299,-
❚ Vask pr. kg ................................................. 70,-

NY EJER

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

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

34000

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

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

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

Spørg oS om 
håndkøBSmedIcIn
Apoteket rådgiver lige fra brugen 
af medicin, både hvordan den 
virker og hvilke bivirkninger, 
du skal være opmærksom på, til 
hvordan du holder dig og familien 
sund og forebygger sygdomme.

Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00 ved bestilling over 100 kroner)

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

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

durum menu 
1 x Stor Durum Rulle

1 x Mellem Pommes Frites 
1 x Salatmayonnaise

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

Kulturpolitikerne slukker  
lyset i Langebro Museum
Langebro Museum fik en entydig afvisning af politikerne i Kultur- og 
Fritidsudvalget, som museumsgruppen havde søgt om 500.000 kroner 
til at realisere deres museumsplaner

david Peter Fox led 
endnu et nederlag i sin 
kamp for at indrette et 
museum i lokalerne un-
der Langebro, da Kul-
tur- og Fritidsudvalget 
for anden gang afviste 
at støtte projektet.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Efter lange politiske for-
handlinger kom regeringen, 
Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, SF og Alternativet den 
30. januar frem til en aftale, 
der skal bremse boligspe-
kulanters opkøb af billige 
lejligheder med henblik på 
at renovere dem og sætte 
lejen markant op. En frem-
gangsmåde som kapitalfon-
den Blackstone, der nu har 
skiftet navn til Kereby, har 
brugt flittigt, hvilket har gi-
vet den politiske aftale nav-
net Blackstone-indgrebet i 
folkemunde.

Købt eller solgt
Et af de vigtigste punkter i 
aftalen er, at en køber af en 
ejendom ikke kan videre-
sælge de første fem år efter 
overtagelsen, hvis der fore-
tages en renovering efter 
boligreguleringslovens pa-
ragraf 5, stk. 2. Det er den 
paragraf, som gør det mu-
ligt at hæve lejen, hvis der 
er moderniseret for mindst 
258.000 kroner, efter leje-
ren er fraflyttet. Så den æn-
dring stikker altså en kæp i 
hjulet på kortsigtede bolig-
spekulanter.

En af de store knaster i 
forhandlingerne har væ-
ret, hvordan indgrebet kan 
komme til at påvirke andels-
havere mindst muligt, da 
det ikke er dem, politikerne 
ønsker at ramme med afta-
len. Men det kan vise sig at 
være svært, eftersom an-

delsboliger som udgangs-
punkt bliver prissat ud fra 
tilsvarende udlejningsejen-
dommes værdi. 

Boligministeriet mener 
selv, at aftalen vil få en lille 
indflydelse og vil resultere 
i et prisfald på tre procent. 
Men flere banker, som dr.dk 
har talt med, melder om 
prisfald på op til 20 procent. 
Det er især andelsforenin-

ger, der har en stor gæld 
eller har fået en valuarvur-
dering, der ifølge bankerne 
kan blive hårdest ramt.

Forstår bekymring
Den politiske aftale har dog 
ikke fundet sin endelige 
form og er lige nu sendt i hø-
ring frem til den 20. marts. 
Høringen kan så føre til 

nogle ændringer, inden den 
bliver sendt til Folketinget 
som et decideret lovforslag. 
Eftersom der endnu ikke 
er et lovforslag, mener Jan 
Hansen, der er direktør i 
Andelsboligforeningernes 
Fællesrepræsentation, at 
det er alt for tidligt at sige, 
hvilken konsekvens indgre-
bet kan have for andelsbo-
lighavere.

– I bund og grund er vi 
ikke 100 procent sikre på, 
hvordan det ender, siger 
han og understreger, at ef-
tersom andelsforeningerne 
er så forskellige i forhold til 
økonomi, boligafgift, gæld, 
og om de har offentlig vur-
dering eller valuarvurde-
ring, så er det umuligt at 
sige noget om, hvordan alle 
foreninger skal forholde sig, 

selv når der er kommet en 
endelig lovændring.

Han mener dog, at man 
skal slå koldt vand i blodet 
som andelshaver og se, hvor 
aftalen lander.

– Jeg hæfter mig ved, at 
de politiske partier bag afta-
len har sagt, at der ikke må 
komme nogen negative kon-
sekvenser for andelshavere 
og andelsboligforeninger 
i forbindelse med aftalen, 
og det har jeg tænkt mig at 
holde dem op på, siger han 
og fortsætter:

– Jeg forstår godt, at man 
som andelshaver kan blive 
bekymret, hvis man bare 
har fulgt sagen i medierne, 
hvor bankerne er kommet 
med nogle skræmmende 
udsagn om prisfald. Men 
bankerne ved heller ikke, 
hvor aftalen ender, og så er 
det til dels spin, når de siger 
det, fordi de vil gøre meget 
for at stoppe det nye ind-
greb, da det også kan ram-
me bankerne økonomisk.
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endnu uvist om Blackstone-indgreb 
kommer til at påvirke andelshavere
En ny politisk aftale skal gøre op med kortsigtede boligspekulanters opkøb af billige lejligheder. Det har fået flere 
banker til at melde ud, at det kan komme til at få negative konsekvenser for andelsboligers værdi. Direktør for 
Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation mener dog, at det er for tidligt at sige, hvilke konsekvenser aftalen kan få

det nye Blackstone-
indgreb kan komme 
til at betyde et 
prisfald på andelsbo-
liger. Boligministeriet 
vurderer et fald på tre 
procent, bankerne si-
ger op til 20 procent, 
og direktøren for 
Andelsboligforenin-
gernes Fællesrepræ-
sentation Jan Hansen 
mener, at man skal 
vente og se, hvordan 
den endelige lovtekst 
kommer til at se ud.

– Men det er blevet vær-
re, fordi der er så mange, 
der bruger lokalerne. Ud 
over de mange nye elever 
bliver lokalerne også brugt 
af fritidshjemmet, der er 
aftenskolehold, sprogskole, 
førstehjælpskursus, russisk 
klub, musikundervisning 
og madlavningshold. Der er 
stort pres på lokalerne, men 
færre ansatte og mindre tid 
til at gøre dem rent.

insta 800
Politikerne sparer naturlig-
vis ikke 11 procent af pen-
gene til rengøring uden af 
have en plan. Det nye dyr i 
åbenbaringen hedder ‘Insta 
800’ og er et værktøj til at 
tilrettelægge og kontrollere 
rengøringsopgaver. Hvor 
man tidligere havde en 
bruttoliste af rengøringsop-
gaver, der skulle løses i de 
forskellige lokaler, arbejder 
man i Insta 800 i stedet med 
en standard for, hvordan en 
given lokaletype skal se ud, 

når rengøringspersonalet 
er færdig med det. Det er 
så op til den enkelte rengø-
ringsassistent at vurdere, 
hvilke rengøringsopgaver 
der skal til for at nå den 
standard. På den måde spa-
rer man eksempelvis tid på 
at tørre flade af, der måske 
slet ikke trænger, og kan i 
stedet bruge ekstra krudt 
på at få vasket gulvet ned, 
fordi det har regnet den dag.

Men ifølge Inger Eriksen 
er det ikke blevet gjort tyde-
ligt nok for skolens øvrige 
personale eller forældrene 
til skolens elever, hvor me-
get snavs der er ‘accepta-
belt’ inden for rammerne af 
Insta 800’s standarder.

– Det dér er dét, man kal-
der ‘løst snavs’, forklarer 
Inger Eriksen og smider en 
blyant og en serviet på gul-
vet og uddyber:

– Det må faktisk godt lig-
ger der. Der må også godt 
være en ring fra en kaffekop 
på bordpladen.

En smule affald og lidt 
overfladesnavs er altså in-
den for skiven i forhold til, 

hvornår eksempelvis et klas-
selokale er ‘rent’ ifølge Insta 
800. Det betyder, at rengø-
ringsassistenterne dagligt 
er nødt til at ignorere snavs i 
de lokaler, de gør rent i.

– Det har vi rigtigt svært 
ved, forsikrer Inger Eriksen 
og fortsætter:

– Vi har i årevis gjort rent 
på områderne og gjort vo-
res bedste. Nu skal vi plud-
selig ‘overse’ snavs og kaf-
fepletter.

– Jeg fjerner det alligevel, 
indskyder Buppha Sukan 
og bliver suppleret af Inger 
Eriksen:

– Det gør flere af os, selv om 
vi ikke skal. Men der er ikke 
afsat tid til det, så det betyder 
bare, at vi skal løbe endnu 
hurtigere for at nå det hele. 

Personale på piller
Effektiviseringerne har ikke 
kun haft betydning for ren-
gøringsstandarden på sko-
len. Også arbejdsglæden har 
fået nogle ridser i lakken.

– Jeg føler ikke altid, at 
jeg kan udføre mit arbejde 

ordentligt. Sommetider, når 
jeg kommer hjem fra arbej-
de, kan jeg ærgre mig over 
nogle af de ting, jeg ikke nå-
ede at gøre, fortæller Inger 
Eriksen en smule slukøret.

– Men jeg kunne virkelig 
ikke nå det. Der er ikke nok 
tid.

– Der er alt for meget 
at lave, supplerer Buppha 
Sukan med et genkendende 
nik og tilføjer:

– Det gælder for alle vores 
kollegaer. Nogle møder ind 
en halv time tidligere, end 
de er ansat til, for at nå det 
hele. 

De mange opgaver slider 
hårdt på rengøringsperso-
nalet.

– Nogle af os er på piller, 
og mange har været igen-
nem ‘hold fast’-ordningen, 
hvor man bliver tilbudt fy-
sioterapi- eller kiropraktor-
behandlinger, fordi ... det er 
lidt hårdt, siger Inger.

Trængende toiletter
Både Inger Eriksen og 
Buppha Sukan kan gen-

kende de bekymringer, 
som forældre til elever på 
skolen har rejst om sær-
ligt toiletternes tilstand. 
De mener slet ikke, at der 
er afsat nok rengørings-
timer til, at de kan følge 
med og holde toiletterne 
pæne.

– Vi gør dem rent to gan-
ge om dagen, som vi skal 
ifølge systemet. Vi kan da 
godt se, at det slet ikke er 
nok. Især ikke når der er 
så mange børn, der bruger 
dem, konstaterer Inger og 
tilføjer:

– Ideelt burde toiletter-
ne gøres rent hver anden 
time. Der burde i hvert 
fald være en eftermiddags-
rengøring, når nu nogle af 
eleverne er her helt indtil 
klokken 17. 

Politikere i 
rengøringshandsker
Det nye system og det poli-
tiske forlig, der indførte det, 
får ikke mange rosende ord 
med på vejen fra de to ren-
gøringsassistenter.

– Jeg synes måske lidt, at 
det er en ommer, konstate-
rer Inger Eriksen tørt og 
tilføjer:

– Politikerne skulle må-
ske lige prøve at komme ud 
og gøre rent et par dage og 
se, hvor hårdt det er. Især 
med det nye system.

Børne- og ungdomsborg-
mester Jesper Christensens 
(S) bemærkning om, at han 
har tiltro til, at der sagtens 
kan holdes et godt hygiej-
neniveau trods besparelser, 
gør heller ikke stort indtryk 
på Inger Eriksen:

– Det kan han jo også 
sagtens have, for vi knokler 
jo bare røven i laser og får 
ondt i ryg og skuldre, fordi 
vi selvfølgelig helst vil ef-
terlade alle lokaler rene og 
pæne, selv om der slet ikke 
er tid nok til det. Men sådan 
som det er nu, så kan det 
ikke undgås, at der ligger 
skidt i krogene. Og tro mig, 
alle rengøringsassisten-
terne ved godt, at det ligger 
der, og det piner os. Men 
der er ikke tid til at gøre det 
bedre.

.... nyt rengøringssystem er en ‘ommer’
forsat fra forsiden ...
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UDGIVELSESPLAN 2020
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR. UDGIVELSESDAGE DEADLINES

UGE* UDGIVELSESDATO MATERIALEFRIST** ORDREFRIST***

5 12 19. MARTS 12. MARTS 11. MARTS

6 14 1. og 2. APRIL 26. MARTS 25. MARTS

7 17 23. APRIL 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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  S O M M E R F E R I E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

16 41 8. OKTOBER 1. OKTOBER 30. SEPTEMBER

17 43 22. OKTOBER 15. OKTOBER 14. OKTOBER

18 45 5. NOVEMBER 29. OKTOBER 28. OKTOBER

19 47 19. NOVEMBER 12. NOVEMBER 10. 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

*  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 annoncø-
rer bør så vidt muligt afgives 
senest onsdag inden udgivel-
sesdatoen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  P Å S K E F E R I E - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alouette hædret for 
bæredygtighed
Bryggens eneste Michelin-restaurant 
Alouette beholder sin ene stjerne 
og bliver også belønnet med et 
bæredygtighedsemblem, som 
Michelinguiden som noget nyt 
uddeler i de nordiske lande
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Sidste år fik Bryggen og 
Restaurant Alouette sin 
først Michelin-stjerne. I år 
lykkedes det for Alouette 
at bevare den ene stjerne, 
samtidig med at restau-
ranten i Kigkurren blev 
belønnet med et bæredyg-
tighedsemblem, som blev 
uddelt for første gang i de 
nordiske lande i år.

Michelinguiden vil med 
det nye emblem sætte fo-
kus på bæredygtighed, som 
de mener især de nordiske 
lande er gode til at sætte i 
højsædet.

– De nordiske kokke går 
foran, når det kommer til 
at fokusere på lokale in-
gredienser, nul-affald, en 
nose to tail-tilgang og på 
at reducere både mad- og 
emballageaffald. De sæt-
ter standarden for resten 
af verden til at følge, sagde 
Gwendal Poullennec, der er 
Michelinguidens interna-
tionale direktør til overræk-
kelsen for de nordiske lande 
i Trondheim.

På Alouette vil chefkok 
Nick Curtin gerne lade gæ-
ster opdage, hvad der sma-
ger godt, ved at lade bære-
dygtige ingredienser vise 
deres sande værdi, for som 
han siger:

– Bæredygtighed er et 
nemt valg, når det smager 
godt.

Holdet bag Re-
staurant Alouette i 
Kigkurren er blevet 
hædret med et 
bæredygtighedsem-
blem, samtidig med 
at de beholder deres 
Michelin-stjerne

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

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

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

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

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

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

Fødselsdag, konfirmation 
eller barnedåb? 

Ring eller skriv til os og få 
et uforpligtende tilbud på 

dit arrangement.
Viggo Kampmanns Plads 5

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

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

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

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

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

Vi glæder os til at byde dig  
velkommen på Bryggens hyggespot

Klip eller tage annoncen med  
og fremvis den ved bestilling.

50% rabat på Nöa`hs Luxus Brunch 
hver onsdag i marts måned. 
Gælder ikke på drikkevarer. 
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Borgmester vil se 
på farlige trafikale 
forhold på islands 
Brygge
GAS - Grundejerforeningen 
Artillerivej Syd er bekymret for nogle 
farlige trafikale forhold på Islands 
Brygge, og fik i den forbindelse 
teknik- og miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen til at kigge forbi. 
Hun kunne godt se udfordringerne 
og vil se på, hvad kommunerne kan 
gøre for at hjælpe

Tekst og foto: Kenneth Dürr
Illustration: GAS
redaktion@bryggebladet.dk

– Skiltene var her altså ikke 
i går, så det har allerede 
hjulpet, at du er kommet, 
sagde Steen Bindslev, der 
er beboerrepræsentant for 
GAS - Grundejerforenin-
gen Artillerivej Syd, da 
han mødtes med teknik- 
og miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen en onsdag 
formiddag for at vise hende 
nogle trafikale forhold, som 
grundejerforeningen me-
ner er farlige.

Skiltene, som han henvi-
ser til, viser blandt andet, 
hvor cyklisterne må køre 
i den sydlige del af Islands 
Brygge, der stadig mest af 
alt ligner en byggeplads. 
Uden de nyopsatte skilte 
kan det være svært at vide, 
hvor man som cyklist skal 
køre, og det er blandt an-
det det problem, som Steen 
Bindslev gerne vil tale med 
borgmesteren om.

skal vi høres?
Beboerrepræsentanten fra 
GAS havde flere forhold, 
som han ikke mente, var 
gået efter planen. Blandt an-
det kunne han ikke forstå, 
at GAS ikke var en del af hø-
ringsprocessen, da planen 
for området skulle laves.

- Vi fik præsenteret for en 
færdig plan på et bestyrel-
sesmøde tilbage i septem-
ber, der allerede var blevet 
godkendt af kommunen, 
uden at vi var blevet hørt. 
Det undrede vi os meget 
over, sagde Steen Bindslev 
og fortsatte:

- Vi kunne heller ikke 
forstå, at kommunen havde 
godkendt en dobbeltrettet 
cykelsti, som de ellers tidli-
gere har sagt nej til ved et 
andet projekt, fordi det var 
for farligt.

På den dobbeltrettede cy-
kelsti, som Steen Bindslev 
nævner, skal cyklisterne 
køre meget tæt på hinanden 
på en smal cykelsti, uden 
at det er tydeligt markeret, 
hvordan cyklisterne skal 
komme fra den ene side af 
vejen over til cykelstien. 

- Jeg kan godt se, at det 

lyder lidt mærkeligt, hvis 
I ikke er blevet hørt i den 
her proces. Jeg skal nok un-
dersøge, om der er sket en 
fejl fra kommunens side, og 
hvis der er, så vil jeg se på, 
hvad vi kan gøre for at rette 
op på det fremadrettet, sag-
de Ninna Hedeager Olsen.

Privat vej
Derudover har man fra 
GAS’ side oplevet at fod-
gængere også har svært 
ved at vide, hvor de skal gå, 
hvilket fører til farlige situa-
tioner, da der kommer en 
del tung trafik på vejen på 
grund af det igangværende 
byggeri i området.

Steen Bindslev har derfor 
taget nogle billeder af en 
kvinde med barnevogn, der 
går bag en lastbil, som be-
gynder at bakke.

- Heldigvis skete der ikke 
noget, men det er sådanne 
farlige situationer, som vi 
nærmest ser dagligt, fortal-
te Steen Bindslev, mens han 
viste billederne til Ninna 
Hedeager Olsen. 

Der er dog den udfor-
dring, at denne del af Is-
lands Brygge er privat vej, 
hvilket betyder at kom-

munen ikke har de samme 
beføjelser, som hvis det er 
en offentlig vej. Vejejeren 
skal selvfølgelig stadig leve 
op til den gældende lovgiv-
ning, men kommunen kan 
ikke umiddelbart kræve, at 
der skal gøres yderligere.  

- Vi kan som kommune 
måske føre ekstra tilsyn 
med vejen, så vi løbende 
følger op på, om alle love og 
regler bliver overholdt. Jeg 

vil godt undersøge, hvad vi 
kan gøre rent tilsynsmæs-
sigt for at gøre vejen mere 
sikker, sagde Ninna Hedea-
ger Olsen.

Broplacering
Nu, hvor Steen Bindslev 
alligevel havde borgme-
sterens øre, ville han også 
bruge anledningen til at 
tale om et andet emne, som 

de i GAS har undret sig 
over. Nemlig placeringen 
af den kommende bro over 
havnevigen. I kommunens 
planer skal broen ligge ude 
ved havnen som et led i hav-
neringen, der skal føre cyk-
lister rundt langs hele hav-
nen. Problemet er bare, at 
havnen på Islands Brygge 
er lavet af brosten med to 
smalle spor, der både skal 
bruges af cyklister og per-

soner med barnevogne. Det 
resulterer i, at der er meget 
få cyklister, der rent faktisk 
vil cykle langs havnen. Der-
for vil den kommende bro 
ifølge GAS være en omvej 
for cyklisterne.

- Vi synes, det ville være 
smartere at lægge broen 
der, hvor cyklisterne allige-
vel vil cykle. Vi kan da godt 
se, at det ville være flot at 
kunne køre langs havnen, 
men vi kan også se, at det 
ikke sker i virkeligheden, 
sagde Steen Bindslev.

Teknik- og miljøborgme-
steren kunne godt se pro-
blemet og opfordrede GAS 
til at sende et skriftligt for-
slag til hende, så hun kunne 
vende det med sine politi-
ske kolleger i Teknik- og 
Miljøudvalget.

- Nogle gange bliver der 
taget nogle beslutninger år 
i forvejen, der ikke rigtig 
giver mening, når de skal 
udføres, fordi tiden er en 
anden. Hvis det er tilfældet 
her, så er jeg sikker på, vi 
nok skal finde en løsning, 
som alle kan være glade 
for, sagde Ninna Hedeager 
Olsen. 

Beboerrepræsentant 
fra GAS - Grundejer-
foreningen Artillerivej 
Syd, Steen Bindslev, 
viser teknik- og mil-
jøborgmester NInna 
Hedeager Olsen de 
farlige trafikale forhold 
i den sydlige del af 
Islands Brygge.

GAs - Grundejerforenin-
gen Artillerivej Syd ønsker 
at broen over havnevigen 
kommer til at ligge der, 
hvor der står ‘gammel 
bro’, da det passer bedre 
med, hvor cyklisterne rent 
faktisk færdes. De op-
fordrer derfor Teknik- og 
Miljøudvalget til at droppe 
planen om at lægge broen 
der, hvor det står ‘ny bro’, 
hvilket ellers er et led i 
havneringen, der skal føre 
cyklister hele vejen rundt 
langs havnen.



Se alle arrangementer på Kulturhusetislandsbrygge.dk
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Eleverne på Skolen på Is-
lands Brygge er blevet dyg-
tigere til at tage en afgangs-
eksamen. Det viser en ny 
kvalitetsrapport for skolen, 
som Københavns Kom-
mune har udarbejdet på alle 
kommunens skoler. Ifølge 
rapporten fik eleverne i 
2018/2019 et karaktergen-
nemsnit i afgangseksamen 
på 8,2. Det var en del højere 
end året før, hvor snittet lå 
på 7,4, og lidt højere end i 
2016/2017, hvor gennem-
snittet var 7,8. I hele perio-
den har Skolen på Islands 
Brygge ligget over gennem-
snittet i kommunen, der lig-
ger og svinger mellem 7,3 
og 7,4.

Ambitiøs kultur
Spørger man afdelingslede-
ren på udskolingen, Stine 
Hjorth Pedersen, så er det 

ikke et tilfælde at karak-
tergennemsnittet er blevet 
bedre.

- Skolen har over en år-
række arbejdet med at 
skabe en kultur i udskolin-
gen, hvor det for eleverne 
er “fedt” at være klog og 
ambitiøs. Der har været ar-
bejdet med at styrke elever-
nes motivation ved at tage 
udgangspunkt i interesser, 
styrker og andre forhold 
som har betydning for mo-
tivationen, skriver hun i en 
mail.

Derudover har udskolin-
gen været med i et forløb, 
hvor de helt konkret havde 
fokus på karaktergivning.

Tolærerordning
Et vigtigt led i at ændre kul-
turen har været at bygge 
et godt teamsamarbejde 
mellem lærerne. Det sam-
arbejde fik et ekstra boost 
i foråret 2019, da folkesko-
leloven gjorde det muligt 
at afkorte skoledagene, så 

skolen i stedet kunne bruge 
timerne til en såkaldt tolæ-
rerordning. 

- Det betyder, at der i ud-
valgte fag har været to læ-
rere i undervisningen, hvor 
eleverne har haft mulighed 
for at kunne trække på læ-
rernes forskellige metoder 
og tilgange til undervisnin-
gen. Desuden giver tolæ-
rerordningen muligheder 
for at dele klassen i mindre 
grupper og dermed have 
bedre tid til eleverne, skri-
ver Stine Hjorth Pedersen.

Aldersblandet 
undervisning
Et andet nyt tiltag på sko-
len skal også være med til 
at højne elevernes faglig-
hed. Det drejer sig om al-
dersblandet undervisning, 
hvor elever fra forskellige 
klassetrin bliver undervist 
sammen. Det er dog endnu 
for tidligt at se, hvilken ind-
flydelse den aldersblandede 
undervisning har haft, da 

udskolingen først er gået 
rigtig i gang i dette skoleår 
med et samarbejde fra 6. til 
8. klasse.

- Eleverne har haft projek-
tuger på tværs af klasserne, 
og de første meldinger fra 
eleverne har været at det 
har været godt at blive sat 
sammen på tværs af klas-
setrin, skriver Stine Hjorth 
Pedersen i mailen.

I indskolingsklasserne 
har den aldersblandede 
undervisning været i gang 
siden 2016, hvor det har væ-
ret gode erfaringer med at 
eleverne lærer af hinanden. 
På den måde bliver den al-
dersblandede undervisning 
bygget op nedefra.

Forbedring i mange fag
Bredt set er karaktererne 
på Skolen på Islands Bryg-
ge blevet bedre i stort set 
alle fag. Højdespringeren 
er  dansk retskrivning, hvor 
snittet er steget fra 6,7 i 
2017/2018 til 7,8 året efter. I 

fysik/kemi er der også sket 
et stort spring i den samme 
periode, hvor snittet er gået 
fra 7,5 til 8,5. Eleverne på 
Skolen på Islands Brygge 

har længe ligget højt, når 
det komme til mundtlig 
dansk, men i 2018/2019 sko-
leåret kom de helt op på 9,0 i 
gennemsnit.

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

Langebro tager vand ind, 
og det er til skade for blandt 
andet betonkonstruktioner-
ne i broen. Det er nogle af 
de alvorlige fejl, der er fun-
det på den gamle bro, som 
gør, at der nu skal laves et 
omfattende, og hundedyrt, 
reparationsarbejde. Og hel-
lere i går end i morgen. 

Derfor besluttede poli-
tikerne i Teknik- og Miljø-
udvalget på deres seneste 
møde, at sætte 36,3 mil-
lioner kroner af til reparere 
de mest graverende proble-
mer. I første omgang skal 
indsivningen af vand stop-
pes, fordi det regnvand, der 
trænger i i brokonstruk-
tionen, nedbryder betonele-
menterne.

Lappeløsning
Første punkt på dagsor-
denen er derfor at skifte 
belægningen på broen, 
så det holder tæt og regn-
vand bliver på oversiden af 
broen. Derefter skal bro-
ens afvandingssystem helt 
udskiftes, så det vand, der 
alligevel måtte slippe forbi 
belægningen, ledes væk fra 
selve brokonstruktionen og 
mekanikken i broens indre. 
Derudover skal kunstofbe-
lægningen på fortovet, som 

er slidt og hullet, udskiftes. 
Sidst men ikke mindst, skal 
tagene over maskinrumme-
ne, hvor de store maskiner 
der åbner og lukker broen 
er, også skiftes, fordi de er 
meget utætte, og der siver 
vand ned, som på sigt vil 
ødelægge maskinerne. 

Først derefter kan man gå 
i  gang med at reparere ska-
derne på broens dæk, søjler 
og fuger. Utætheder i broen 
har nemlig medført afskal-
ning af den underliggende 
beton og rustskader på stål-
konstruktionerne på grund 
af det vand, der er sevet ind 
igennem årene.

Disse haste-reparationer 
bliver sat i gang så hurtigt 
som muligt. Derfor flyttede 
Teknik- og Miljøudvalget 
rundt på nogle bevillinger, 
så der nu kan spenderes 
36,6 millioner kroner på at 
standse ulykken. Denne 
første del af reparationen 
går i gang i løbet af 2020.

det lange og dyre 
stræk
Men broen fra 1954 er efter-
hånde en ældre medborger 
i København og har derfor 
brug for en del ekstra pleje. 
Først når de akutte repara-
tioner er overstået kan det 
egentlige renoveringsar-
bejde gå i gang. Og der skal 
den helst store pengepung 
frem.

I denne fase skal der 
nemlig udføres en gen-
nemgribende renovering 
af betonen i størstedelen af 
broen. Dét arbejde kommer 
til at strække sig helt frem 
til 2030 og forvaltningen 
vurderer at det kommer til 
at koste i omegnen af 256 
millioner kroner. Alene reg-
ningen for en udskiftning 
af cykel- og gangtunnelen 
mellem gaden Ved Lange-
bro og Thorshavnsgade lø-
ber op i 19,6 millioner. 

Når betoneleenterne 
er repareret skal den ene 

broklap renoveres, og som 
glasuren på kagen skal det 
membran, der omslutter 
hele broens overflade og 
hjælper med at holde vand 
ude, omisoleres. Dette ar-
bejde ligger formentlig på 
den anden side af 2030.

Millioner eller 
milliarder 
Regningen for alt dette ar-
bejde lyder på 423 millioner 
kroner. For det beløb kan 
man få fem nye Lille Lan-
gebroer. Alternativet til at 

reparere den fredede gamle 
Langebro er imidlertid, 
ifølge Teknik- og Miljøfor-
valtningen, at bygge en helt 
ny bro. Et gigantisk projekt 
der vil koste op mod 1,3 mil-
liarder kroner. 

Ikke desto mindre er det 
store pengebeløb, som poli-
tikerne nu skal ud og finde 
ved budgetforhandlingerne 
til efteråret. Dertil kommer 
anlægsloftet, som sætter 
grænser for hvor mange 
penge kommunen må bruge 
på anlægsprojekter om året. 
Det måltal kommer Lange-

bro til at æde en stor del af, 
hvilket betyder, at mange 
andre anlægsprojekter vil 
blive sat på bero. Teknik- 
og Miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen skriver i en 
pressemeddelelse: 

– Langebros store behov 
for reparationer kommer til 
at tynge Københavns bud-
getter i de kommende år, og 
med regeringens anlægs-
loft kommer renoveringen 
også til at sætte en stopper 
for, at vi kan gå videre med 
en masse andre anlægspro-
jekter den kommende tid. 
Regeringen bør for alvor 
overveje, om vedligehold og 
renovering af infrastruktur 
som veje og broer m.m. ikke 
bør fritages for at æde af vo-
res anlægsmåltal. Det vil 
kun gøre genopretningen 
dyrere i det lange løb, når 
vi må vente med at renovere 
vores veje og broer, fordi vi 
er bundet til at udføre andre 
anlægsprojekter i takt med 
byens udvikling.

NYHEDER

Grønt lys til akutreparation af Langebro til 36 millioner kroner
Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har besluttet at sætte 36,3 millioner kroner af til at få bugt med de mest 
akutte problemer på den gamle og slidte Langebro. Broen er i så dårlig stand, at den skal repareres for mere end 
423 millioner kroner frem mod 2030

Langebro står over 
for et gennemgri-
bende renoverings-
arbejde, der kan 
komme til at koste 
fem gange prisen 
på Lille Langebro.

skolen på islands Brygge har hævet 
elevernes karaktergennemsnit
Eleverne på Skolen på Islands Brygge scorer et højere gennemsnit i deres 
afgangseksamen end tidligere årgange. Med et karaktersnit på 8,2 ligger de 
også et godt stykke over gennemsnittet i København, der er på 7,4

Udviklingen i karaktergennemsnit i 
folkeskolens afgangseksamen2

Folkeskolens afgangseksa-
men (almenelever)

2016/17 2017/18 2018/19 

Skolen på Islands Brygge 7,8 7,4 8,2 

København 7,4 7,3 7,4

Karaktergennemsnit i de enkelte fag/discipliner

Fag/discipliner Skolen på 
Islands Brygge (almen-
elever)

2016/17 2017/18 2018/19 

Dansk læsning 6,7 6,5 6,9

Dansk retskrivning 7,5 6,7 7,8

Dansk skriftlig fremstilling 6,7 7,8 8,2

Dansk mundtlig 7,6 8,0 8,7

Matematik  
uden hjælpemidler

6,9 6,1 6,8

Matematik  
med hjælpemidler

6,8 5,9 6,6

Engelsk mundtlig 8,6 8,8 9,0

Fysik/kemi, biologi,  
geografi

8,3 7,5 8,5
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Børn på 
Bryggen 
lærer 
filippinske 
kamptricks
Filippinsk kampsport er ret ukendt. Faktisk får filippinerne selv først for 
alvor øjnene op for traditionen i disse år. Kampsportstræner Michael 
Tolentino Frederiksen fortæller om hemmelige tricks i filippinsk 
kampsport og starter 15. marts et nyt hold op for børn i disciplinen 
KILOS – Kali i Leg og Selvforsvar

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: PIOMA.dk - Glenn 
Jørgensen
redaktion@bryggebladet.dk

Til judo for halvandet år si-
den blev Michael Tolentino 
Frederiksen rykket godt 
rundt af modstanderen. Det 
var den slags skade, hvor 
man bare ved, at den er gal. 
Lægen tog dog fejl, da han 
meldte ud, at Michael al-
drig ville dyrke kampsport 
igen. Tiden med genoptræ-
ning og krykker gav rum 
til at brygge på en gammel 
idé. I kampsportsmiljøet 
havde 35-årige Michael og 
andre småbørnsfædre læn-
ge savnet et hold for børn. 
Det skulle være i den form 
for kampsport, der ligger 
hans hjerte nærmest, nem-
lig den filippinske. Nu er 
idéen blevet til et gennem-
tænkt koncept under nav-
net KILOS – Kali i Leg og 
Selvforsvar.

– Der er noget med filip-
pinere og Islands Brygge. 
Nogle kalder kvarteret for 
Lille Manila, sådan lidt for 
sjov, siger Michael Tolen-
tino Frederiksen, der har 
filippinsk mor og som barn 
legede på Islands Brygge 
med kammerater af både 
filippinsk og dansk her-
komst. 

individuel tilgang
Det nye hold for børn og 
unge fra 6 til 16 år hedder 
KILOS, som betyder "Be-
væg dig!" og er en forkor-
telse for Kali i Leg og Selv-
forsvar. Kali er det mest 
udbredte fællesnavn for 
en række filippinske tradi-
tioner inden for kampsport, 
ofte med våben i form af 
sværd eller stokke. På bør-
neholdet er der polstring 
på "våbnene", lidt som man 
kender det fra rollespil og 
SFO'er. I Kali bruges man-
ge forskellige elementer så-
som slag, spark, brydning 
og våben. Den alsidighed 
gør plads til den individuel-
le udøvers styrker og svag-
heder. 

At man bruger stok bety-
der for eksempel, at lav kan 
kæmpe mod høj, og tung 
kan kæmpe mod let. Hver 
kæmper har sine styrker 
og svagheder. Michael un-
derstreger, at nysgerrige 
forældre er velkomne til at 
møde op til en prøvetime 
og sammen med deres børn 

få indblik i den eksotiske 
kampsport.

Kend dig selv og undgå 
panik
Michael Tolentino Frede-
riksens forberedelse til KI-
LOS-holdet har været grun-
dig. Han omtaler øvelserne 
som holdets "pensum". Han 
glæder sig til at se den en-
kelte deltager tage det pen-
sum til sig i et grundforløb 
for så siden at gå på opda-
gelse og udvikle sin egen 
stil. I modsætning til mere 
kollektive kamsportsgrene 
med fast hakkeorden så 
handler filippinsk kamp-
sport om den enkelte per-
sons måde at håndtere en 
farlig situation på. I trænin-
gen for voksne efterligner 
man en sådan tænkt situati-
on, som forhåbentlig aldrig 
finder sted.

– Det handler om at lære 
ikke at gå i panik i en spe-
cifik situation. Så bliver det, 
jeg træner, rettet mod, hvor-
dan jeg mon reagerer, hvis 
nogen faktisk slår mig. I ste-
det for at træne en teknik tu-
sind gange på en pude.

Kampsport mod 
mobning
I sin undervisning af børn 
i kampsport trækker Mi-
chael Tolentino Frederik-
sen på sin erfaring fra fire 
års arbejde med børn med 
særlige behov. Han nævner 
i den forbindelse, at han 
selv som barn kunne være 
udadreagerende. Han fandt 
sin ventil gennem kamp-
sporten.

– Det er en måde at bygge 
selvtillid op på, siger Mi-
chael, der betragter kamp-
sport som et værn mod 

mobning. Gennem filip-
pinsk kampsport kan man 
opdage sig selv, fysisk og 
ikke mindst mentalt. Man 
lærer respekt for andre, 
blandt andet ved at hilse på 
modstanderen, inden man 
mødes i kamp. Selvforsvar 
skal forstås som evnen til at 
sætte grænser og sige fra.

som at lære et sprog
På voksenholdene i filip-
pinsk kampsport ses træ-
ningen som forberedelse til 
et overfald, der forhåbentlig 
aldrig sker. Man træner 
scenarier. Børneholdet KI-
LOS starter til gengæld helt 
fra bunden.

– I starten handler det om 
at finde et fælles sprog, vi kan 
tale ud fra, bemærker Mi-
chael Tolentino Frederiksen. 

På KILOS-holdet går den 
første tid på det grundlæg-

gende: spark, slag og ikke 
mindst bevægelser. Det er 
ingen tilfældighed, at KI-
LOS betyder "Bevæg dig!". 
Af samme grund opererer 
denne form for kampsport 
ikke med en grundstilling, 
som eksempelvis i boks-
ning med handskerne oppe 
under kæben for at beskyt-
te sig selv. Her handler det 
mere om bevægelse og dy-
namik.

Tradition genoplivet
Siden 2004 har et lille hold 
voksne trænet filippinsk 
kampsport på Islands Bryg-
ge. For at sikre kvalitet og 
individuel feedback i træ-
ningen skal man indsende 
motiveret ansøgning og 
vise ren straffeattest for at 
komme på hold. Men der er 
andre grunde end eksklusi-
vitet til, at filippinsk kamp-

sport er mindre kendt end 
eksempelvis karate, judo og 
kung fu. Først i de senere år 
er sporten blevet mere ud-
bredt og genopdaget, både 
i hjemlandet og i de store 
filippinske udvandrermil-
jøer rundt i verden. Der er 
ingen tvivl om, at sporten 
kan noget. I flere århund-
reder forbød de spanske 
koloniherrer i Filippinerne 
aktiviteten, da den var for-
bundet med oprør og farlige 
våben. Både russiske og 
amerikanske specialstyrker 
bruger teknikker og idéer 
fra filippinsk kampsport. 
På mere folkeligt plan har 
en vis Bruce Lee gennem 
karrieren brugt teknikker, 
han lærte af den filippinske 
kampsportslegende Dan 
Inosanto. I Bourne-filmene 
gør Matt Damon brug af 
særlige filippinske tricks i 
nærkamp og har talt varmt 
om traditionen i forskellige 
interviews.

Kampsport som ventil 
Michael Tolentino Frede-
riksen vil gerne give tradi-
tionen videre til sine egne 
børn og andre med interes-
se for den filippinske kamp-
sportstradition. Han er lige 
hjemvendt fra en studietur 
til Filippinerne. Her så han 
blandt andet, hvordan de 
underviser børn i Kali og de 
andre traditionelle kamp-
sportsdiscipliner. De ob-
servationer kommer oven 
i hans erfaring med børn 
med særlige behov, hvor 
han lærte meget om børns 
måder reagere på, når der 
opstår konflikter.

– Ofte brugte vi lege, hvor 
det bare handler om at bru-
ge noget krudt i stedet for at 
blive sur over en situation.

Første undervisning søn-
dag den 15. marts klokken 
10:30 på Skolen på Islands 
Brygge. Tilmelding sker via 
facebooksiden "KILOS – Kali 
i Leg og Selvforsvar".

i børnehøjde. 
Michael Tolentino 
Frederiksen star-
ter nyt hold for 
børn i filippinsk 
kampsport.
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Tekst: Jørgen Østergaard
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Afslappende beroligende 
musik strømmer ud i rum-
met. Vi lukker øjnene, lig-
gende eller siddende på gul-
vet. Musikken kommer fra 
et usædvanligt instrument, 
et harmonium. Instrumen-
tet er i familie med en har-
monika. Bælgen betjenes 
med venstre hånd, så der 
spilles kun med højre hånd. 
Harmoniummet spilles af 
en køn islandsk pige, der 
akkompagnerer med man-
traer. Ordet er i daglig tale 
anvendt i overført betyd-
ning. Det kan bruges om 
ideer eller tanker, man fin-
der meget centrale og ofte 
refererer til. Men i denne 
sammenhæng, inden for 
hinduismen, henviser man-
tra til ord og sætninger, der 
er opbygget på en særlig 
måde. Ordenes rytme og 
lydkombinationer tilveje-
bringer, når de fremsiges på 
den rigtige måde, bestemte 
vibrationer, som skal frem-
kalde bestemte virkninger.

Med ét bringes flere san-
ser i spil. Et funklende lys 
manifesterer sig på nethin-
den trods de lukkede øjne. 
Næsen fornemmer en duft 
af ild. Og noget brændt. Det 
er solnedgangstid denne 
fredag sidst i februar, og 
mantraerne glider nu over 
i en Auyrveda-ceremoni. 
På en rund, flettet stråpude 
omgivet af friske bananer er 
tændt op i en lille metalskål 
i perfekt symmetri. Ilden 
mades med små dråber af 
ghee, der er klaret smør og 
meget anvendt i indisk mad-
lavning. I flere minutter fyl-
der stilheden rummet. Selv 
de helt små børn tier. 

Bryggebladet er til åb-
ningsreception hos Ayayoga, 
der er et nyt yogastudio med 
lokaler på Kigkurren. Bag 
studiet står to kvinder med 
mange års erfaring som un-
dervisere inden for forskel-
lige typer af yoga. Polske 
Agnieszka Bera, der også 
blot kalder sig Aga Bera, og 
danske Anne Goncalves. Aga 
Bera har undervist i mere 
end 20 år og har specialiseret 
sig i yoga målrettet gravide 
og Kundalini yoga. 

Yoga og bevidsthed
– Kundalini yoga handler 
om bevidsthed. Når du 
praktiserer Kundalini yoga, 
opnår du større bevidsthed 
om ikke kun din krop og 
dit åndedræt, men også om 
dine følelser og sindstilstan-
de. Du bliver mere bevidst 
om dit indre potentiale og 
lærer at maksimere det, for-
klarer Aga Bera på engelsk, 
som også er hendes under-
visningssprog.

De to kvinder har kendt 
hinanden i over 10 år og idé-
en om et fælles yogastudio 
har været på tegnebrættet, 
eller yogamåtten, de sid-
ste par år. Flere forskellige 
grunde ledte til, at de valgte 
at placere sig op Islands 
Brygge. Aga Beras kæreste 
har boet mange år på Bryg-
gen, og Anne Goncalves har 
bosat sig i Dragør, som er i 
overkommelig pendleraf-
stand, selv når man også er 
mor til en lille datter. 

Aga Bera og Anne Gon-
calves har forskellige spe-
cialer. Anne Goncalves 
underviser på dansk og be-
skriver sin tilgang således:

– Min undervisning læg-
ger vægt på en holistisk 
tilgang. Jeg arbejder med 
både krop, sind, sjæl. Den-
ne fordybelse giver mulig-
hed for at skabe forandrin-
ger. Og dét er spændende! 
Min yoga rummer elemen-

ter af meditativ yin yoga, 
slow flow yoga med masser 
af intuitive bevægelser, so-
matisk meditation, energi-
arbejde og yoga nidra, dyb 
afspænding.

Yoga mod stress
Anne Goncalves fortæller, 
at Ayayoga lægger vægt på 
mere tid til fordybelse og til 
at lære folk bedre at kende. 
Derfor er kurserne luk-
kede forløb på typisk seks 
til otte uger, hvor man ikke 
kan komme forbi spontant. 
Anne Goncalves er også for-
fatter til bogen ”Yoga mod 
stress”, der blev udgivet i 
2016. Hun bruger en del 
tid på at undervise andre 
yogainstruktører og øvrige 

faggrupper som fysiotera-
peuter, sygeplejersker og 
psykologer på en ”yoga mod 
stress”-uddannelse.

– Yoga er en anerkendt og 
veldokumenteret metode i 
behandling og forebyggelse 
af stress. Forskning viser, 
at værktøjer fra yogaens 
verden med fokus på blandt 
andet åndedræt, fordybelse 
og mindfulness kan sænke 
stressniveauet målt ud fra 
indikatorer som blodtryk, 
puls og stresshormon. Vi 
oplever også i stigende 
grad, at læger anbefaler 
stressramte at dyrke yoga, 
forklarer Anne Goncalves.

Ayayogas holistiske til-
gang fremstår klart til 
åbningsreceptionen, hvor 
indslaget med musik og en 
Auyrveda-ceremoni leder 
opmærksomheden i retning 
af de mere åndelige elemen-
ter inden for yoga. Samtidig 
udfordres deltagerne let fy-
sisk i at indtage passende 
siddestillinger på de til-
gængelige måtter og puder. 
Bryggebladet kunne vist 
godt bruge lidt yogaøvelser.

Inden vi forlader Ayayo-
ga, er der mere musik på 
programmet. Fremført af 
en kvinde med mikrofon og 
en mand med en computer. 
Vi hører to numre med sam-
me afslappende udtryk som 
mantraerne. Man kan næ-
sten fornemme, at pulsen 
sænker sig. Namasté.

Læs mere på ayayoga.dk 
eller på ayayogas facebook-
side

Yoga

Nyt yogastudio 
med åndeligt fokus
Sanserne blev pirret, da Bryggebladet 
var med til åbningsreception i 
Bryggens nye yogastudie, Ayayoga

Anne Goncalves og 
Aga Bera har kendt 
hinanden i 10 år og har 
længe gået med tanker 
om at åbne deres eget 
yogastudie. 

det nye studie 
ved Kigkurren 

har plads til 
30 måtter.
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deT  
sKeR  
På 
BRYGGeN
Hver måned er 
der begivenheder 
på Bryggen, der 
kan få dig til at 
grine eller græde. 
Begivenheder der 
gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter 
og udstillinger. 
Alt muligt. Læs 
her, hvad du ikke 
vil gå glip af i den 
kommende tid

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚KONCERT

international gypsy 
jazz på Nokken

❚VIDENSKAB

Bliv klog med 
hele familien

❚JAZZ

en funky legende 
kommer til Bryggen

❚BEATFORTÆLLING

Når musik og tekst 
går op i en højere 
enhed

Fordyb dig i naturviden-
skaben sammen med dine 
børn, din tante og bedste-
far, når kulturhuset i lø-
bet af foråret afholder tre 
workshops om videnskab 
for hele familien. Gennem 
eksperimenter og øvelser, 
der er udarbejdet af for-
skere og professionelle 
vidensformidlere, skal 
deltagerne selv lege for-
skere og blive klogere på 
verden omkring os. I den 
første videnskabsklub 
skal deltagerne udforske 
primater, hvilket vil sige 
aber og menneskeaber. 
Det sker gennem lege og 
øvelser, hvor deltagerne 
lærer om primaternes 
særlige karaktertræk og 
slægtskab. Blandt andet 
ved at undersøge et kra-
nie og sammenligne det 
med andre arter.

De to andre workshops 
er den 25. april, hvor det 
handler og mikrobiologi, 
og den 2. maj, hvor der 
bliver set nærmere på bio-
diversitet.

Videnskabsklub i kul-
turhuset lørdag den 14. 
marts fra klokken 13:00 til 
16:00. Billetter kan købes 
på billetto.dk og koster 40 
kroner per person. 

i det første af tre 
videnskabsklubber, 
der løber af stablen 
i løbet af foråret i 
kulturhuset, kan hele 
familien blive klogere 
på primater. Foto: 
Pixabay/Pexels

Hollandske Popy Basily 
svinger forbi NEFA’en med 
sit band den 7. marts. Ban-
det spiller gypsy jazz, men 
henter også inspiration i 
andre genrer som balkan, 
blues og flamenco. Popy Ba-
sily Gypsy Band har spillet 
på NEFA’en fire gange før, 
men det er ikke det eneste 
prominente spillested, de 
har optrådt. De har også 
jazzet den ud i blandt an-
det Indonesien, Norge og 
New York. Og spørger du 
Popy Basily selv, hvad der 
har været en af hans største 
musikalske oplevelser, så 
nævner han nok en privat 
fest med The Rolling Sto-
nes. Med sig til koncerten 
har Popy Basily sin faste 

italienske makker, sanger 
Walter Clerici, der udvider 
setlisten og ændrer lidt på 
stilen med sin croonede 
sangstemme, så man nær-
mest kan kalde det italian 
gypsy jazz.

Koncert med Popy Basily 
Gypsy Band på NEFA’en, 
Nokken Strandvej 3, lørdag 
den 7. marts klokken 19:00. 
Du bestemmer selv entréen. 
Husk kontanter!

Hollandske Popy 
Basily gæster for 

femte gang NEFA’en 
på Nokken med sin 

faste makker, Walter 
Clerici. Foto: PR.

Ray Charles, Van Morrison, 
Lenny Kravitz og James 
Brown. Listen af verdens-
kendte kunstnere, som den 
75-årige trombonist og fa-
ther og funk Fred Wesley 
har samarbejdet med, er 
lige så lang, som den er im-
ponerende. Den 21. marts 
kan man opleve ham excel-
lere på trombone, når han 
spiller i kulturhuset med 
sin Generation Tour 2020. 
Fred Wesley bliver ikke den 
eneste eminente kunstner 
på scenen. Han har nemlig 
slået sig sammen med nogle 
af de bedste kunstnere fra 
efterfølgende generationer. 
Det 26-årige italienske vid-
underbarn Leonardo Cor-
radi spiller nemlig på piano, 
og på trommer er det den 
47-årige franskmand Tony 

Match, der svinger køl-
lerne. 

De tre musikere mødtes 
oprindeligt for at hylde pia-
nisten Jimmy Smiths soul-
fyldte jazz. De fandt stor in-
spiration i hinanden, og det 
gør de stadig, når de turne-
rer rundt i Europa.

Koncert med Fred Wesley 
på sin Generation Tour 2020 
lørdag den 21. marts klokken 
21:00. Billetter kan købes 
på billetto.dk for 230 kroner 
plus gebyr eller i døren for 
260 kroner.

Fred Wesley har på 
trods af sine 75 år 

ingen planer om at 
lægge trombonen på 

hylden. Foto: PR.

Fortællinger med masser 
af beat. Sange med iøre-
faldende tekster. Slår man 
de to ting sammen, så har 
man Beatfortælling. Beat-
fortælling er en livekoncert 
og fortælling, der både kan 
få latter og tårer frem hos 
publikum. En af de to kvin-
der bag Beatfortælling er 
sanger og sangskriver Ma-
rianne van Toornburg, der 
blandt andet har været med 
til at starte Sweethearts 
med Pernille Højmark, har 
sunget kor for Anne Linnet 
og Alberte og har udgivet 
soloalbummet Mono i 2008. 
Den anden er storyteller og 

tekstforfatter Susan Ørum, 
der med sin fortælling Ping-
vinreglementet usentimen-
talt og medrivende fortæller 
om menneskelige relationer 
på godt og ondt. Derudover 
har de også guitaristen 
Mikkel Grue med, der spil-
ler guitar i flere bands in-
denfor folk- og rockgenren.

Beatfortælling med Susan 
Ørum & Marianne van 
Toornburg i kulturhuset tors-
dag den 12. marts klokken 
20:00. Billetter kan købes 
på billetto.dk til 100 kroner 
plus gebyr eller i døren til 120 
kroner.

sanger Marianne 
van Toornburg 
og storyteller 
Susan Ørum er 
de to kvinder 
bag Beatfortæl-
ling. Foto: Peter 
Stallkneckt
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Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Den ottende marts inviterer 
Elin Tabitha på vandretur på 
Amager Fælled til fordel for 
Legeheltene. Marchen er 
et led i et større projekt og 
indsamling, nemlig Climb 
for Charity. Selve marchen 
er en to-tre timers vandre-
tur på Amager Fælled, hvor 
prisen for deltagelse er en 
donation til Legeheltene, 
som er et af de mange vel-
etablerede initiativer under 
Børneulykkesfonden. 

sikker leg
Børneulykkesfonden arbej-
der for at skabe kundskab 
om forebyggelse af børne-
ulykker i Danmark. Målet 
er sikre rammer i hjemmet 

såvel som i trafikken og til 
fritidsaktiviteter, så der er 
tryghed og plads til børns 
leg, kreativitet og fysisk ud-
foldelse.

– Legeheltenes formål er 
at motivere og aktivere ind-
lagte syge børn til mere mo-
tion gennem leg, forklarer 
Elin og forsætter.

– Legeheltene gør et 
enormt vigtigt arbejde, da 
fysisk aktivitet er enormt 
vigtigt for især syge børn. 

Fra Bryggen til Himalaya
Ud over marchen på Fæl-

leden samler Elin Tabitha 
penge ind til Legeheltene 
ved at organisere rejser til 
forskellige bjergdestinatio-
ner, hvor frivillige deltagere 
bestiger bjerge og iværk-
sætter egne initiativer som 
del af indsamlingsproces-
sen. Altså skal Elin ud over 
at invitere andre til at besti-
ge de to bjerge på Amager 

Fælled også selv bestige 
Himalaya i marts.

– Der er fuldstændig 
egenbetaling for vores egen 
tur til det rejsebureau, som 
Climb for Charity har sam-
arbejdet med. Det vil sige, 
at alle de penge, som vi 60 
deltagere får indsamlet, går 
direkte til Legeheltene, for-
klarer Elin. 

Ud over at sætte rammen 
for at støtte et vigtigt formål 
så fungerer Climb for Cha-
rity også som et fællesskab, 
hvilket yderligere skaber 
en tryghed deltagerne imel-
lem. Alle deltagere er fælles 
om lysten til at hjælpe andre 
samt lysten til at udfordre 
egne grænser i naturen. 

Motion i naturen
Fællesskab, motion og 
glæde bliver der hurtigt 
sagt, når Elin bliver spurgt 
ind til, hvad træningen det 
sidste år frem til rejsen har 
givet hende.

– I løbet af de sidste tre 
måneder har jeg løbet og 
vandret tilsammen 200 kilo-
meter om måneden, fortæl-
ler Elin. 

Det har både været på 
Amager Fælled tæt ved, 
hvor Elin bor, men også 
rundt til nye egne af Dan-
mark.

– Jeg har været på øvan-
dring på danske små øer, 
hvor jeg har oplevet nye ste-
der og steder, hvor jeg nok 
ellers ikke var kommet. Det 
har givet mig en nyfunden 
glæde ved at vandre, be-
skriver Elin. Vandring giver 
nemlig noget andet end løb. 

Her er der tid og overskud 
til opmærksomhed på de-
taljer i omgivelserne, siden 
det går langsommere og er 
fysiske lettere end løb.

Hun oplever, at der er en 
ro forbundet med at gå, uan-
set om det er alene kun med 
fuglesang eller en lydbog i 
ørerne, eller om det er sam-
men med andre. 

Marchen  
på Amager Fælled
Legehelte Marchen er en 
leg med ord og en kombi-
nation af begivenhedens to 
formål i et ord, nemlig at 
støtte Legeheltene og at gå 
sammen i naturen.

– Det primære mål er 
selvsagt indsamlingen. Dog 
vil jeg også dele mine egne 
erfaringer fra processen 
frem til Himalaya, og jeg vil 
virkelig gerne videregive en 
glæde ved bevægelse i den 
friske luft, forklarer Elin. 

Marchen starter ved Is-
lands Brygge metrostation, 
hvorefter turen går gen-
nem Ballonparken, der for 
nogle måske stadig er del-
vis ukendt og uset, men er 
et både flot og interessant 
sted. Derefter er det endeli-
ge mål Skraldebjerget, som 
skal nås gennem Amager 
Fælleds mange små stier, 
før snuden vendes hjemad 
mod metrostationen igen.

– Jeg fandt på marchen, 
da jeg ville finde en aktiv, 
sjov og givende sammen-
hæng at samle mange men-
nesker. Da jeg selv bor tæt 
på og bruger Amager Fæl-
led, så var det nærliggende 

at bruge den som udgangs-
punkt for at dele vandreglæ-
den, fortæller Elin. 

Det er tanken, at marchen 
kan fungere som en intro-
duktion til at bruge Amager 
Fælled og steder, som man 
ikke selv var faldet over. Hå-
bet er at plante en spire til 
naturlyst.

– Så det bliver spændende 
at se, hvor mange der duk-
ker op, siger Elin. 

Magisk på bjergets top
Drømmen om at bestige 

et bjerg har Elin haft længe. 
Hun beskriver, hvordan den 
udsprang af en situation, 
hvor man skulle sætte sig 
selv et mål. Egentlig var må-
let at bestige Mount Blanc, 
men det blev det ikke til.

– Senere har jeg fulgt 
Climb for Charity og over-
vejet, om det skulle være 
gennem dem, at mit mål 
blev indfriet. For et års tid 
siden så jeg muligheden for 
Himalaya og tænkte, det 
skal være nu, siger Elin. 

Således blev destinatio-
nen lidt tilfældigt Himalaya. 
Dog var målet om en bjerg-
top langt fra tilfældigt. For-
nemmelsen af at stå på top-
pen og kunne se udover alt 
er fuldstændig fortryllende. 

På toppen
Turen til toppen af Hima-
laya bliver en 12 dages rejse 
til Nepal, som starter og 
slutter i Katmandu, blandt 
andet med et besøg på et 
børnehjem. At stå på toppen 
er ikke målet i sig selv. Det 
er derimod først og frem-
mest indsamlingens gode 

formål og derudover glæ-
den ved bjergbestigning, 
oplevelsen af Nepal og rej-
sens fællesskab.

Muligheder fremad
Ud over Legehelte Marchen 
kommer Elin også til at ar-
rangere et Helteløb for børn 
på Amager Strand i foråret 
som del af indsamlingen. 

Alle initiativerne virker 
som inspiration til andre om 
at bruge naturen og sætte 
sig mål.

– Jeg vil gerne vise, at 
vandring er virkelig sim-
pelt. Det er bare at komme i 
gang, da alle kan være med, 
og det ikke kræver specielt 
udstyr, fortæller Elin. 

Afslutningsvist vil Lege-
helte Marchen forhåbentlig 
reducere barrieren mellem 
deltagerne og motion uden-
dørs samt øge bevægelsen 
hos børn på hospitaler. Den 
magiske følelse af at være 
på toppen kan nemlig let op-
nås selv i Danmark uden de 
højeste toppe. Samtidig kan 
en eventyrlyst også spire og 
indfries for alle og enhver 
uden særlige forudsætnin-
ger. 

Læs mere om Legehelte 
Marchen og tilmelde dig 
på: borneulykkesfonden.
safeticket.dk

maRcH

Fælledmarch og 
skraldebjergbestigning 
for legehelte

Elin Tabitha vil dele sin glæde ved 
vandring og bjergbestigning og 
samtidig støtte et godt formål; 
når nu vandreskoene alligevel er 
snøret. Derfor har hun arrangeret 
en march på Amager Fælled til 
fordel for Legeheltene, der bringer 
leg og bevægelse til indlagte og 
sygdomsramte børn

elin Tabitha 
på bjerget.
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1. GLS Pakkeshop har adressen på Islands 
Brygge 5. To banker har tidligere haft 
filialer i de samme lokaler. Hvilke 
banker?

 a. Amagerbanken og 
Haandværkerbanken(Axel Heide var 
bestyrelsesmedlem)

 b. Amagerbanken og Privatbanken(Axel 
Heide var bestyrelsmedlem)

 c. Amagerbanken og Københavns 
Laane- og Diskontobank(Axel Heide var 
bestyrelsmedlem)

2. Radikal Ungdom har lokaler på adressen 
Bergthorasgade 15. På adressen har der 
tildligere været en bank. Hvilken?

 
 a. Bikuben
 b. Handelsbanken
 c. BG Bank

3. Danske Bank lukket deres filial i 
Njalsgade for nogle år siden. Under 
navnet ”Den Danske Bank” har banken 
tidligere haft adressen andet sted på 
Bryggen. Hvor? 

 a. På hjørnet af Artillerivej og 
Njalsgade(nu 7-eleven)

 b. På hjørnet af Leifsgade og 
Njalsgade(nu DaMisto restaurant og 
pizzeria)

 c. På hjørnet af Isafjordsgade og 
Njalsgade(nu Njal Foto)

4. Mellem Hans Tausens Kirke og C.W. 
Obel-fabrik i Halfdansgade blev der 
etableret en sportsbane i 1926. Hvilken 
sportsgren?

 a. Petanque 
 b. Kroket
 c. Volleyball

FagREgIstER

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

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

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Læger

Havnestadens lægehus 
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

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

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

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

Musikforeninger
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
Fritidscenter Islands Brygge
Artillerivej 71 C
Tlf 32546388 
www.bbu.dk   e-mail: fcib@fcib.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-
bytte og 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.

Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 18)

Lilian ella Borgstrøm

13.06.1932 - 29.02.2020

Mor, mormor, oldemor og moster.

Er stille sovet ind.

Savnet, elsket.

Marianne og Lene
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Af: Jan Oster, formand for 
Islands Brygges Lokalråd

Islands Brygges Lokalråd 
har siden 2017 arbejdet på 
at etablere et aktivitetshus 
i lokalerne under Langebro. 
Der er et stort behov for at 
få et uformelt sted, hvor alle 
bryggeboere frit kan mødes 
og være sammen om aktivi-
teter. Deltagelse i de fælles 
aktiviteter vil give brygge-
boerne god mulighed for at 
etablere kontakter og dan-
ne fællesskaber på kryds og 
tværs.

Lokalerne under broen 
blev ikke tilgængelige så 
hurtigt som forventet. Vi 
har derfor undersøgt mu-
ligheden for at afholde ar-
rangementer og aktiviteter 
i selve søjlerummet. Som 
prøve afholdt vi et stort ar-
rangement i søjlerummet 
med fire kor og fællessang i 
maj 2019 – ”Forårssang un-
der Langebro”. 

Det viste sig, at søjlerum-
met ud over at være et flot 
og storslået rum har en 
usædvanlig akustik, der er 
meget velegnet til sang. De 
deltagende i arrangementet 
i maj var meget begejstrede 
og efterspørger flere arran-
gementer.

Vi møder stor og bred in-
teresse for aktivitetshuset 
fra nye og etablerede kor 
og til afholdelse af mere 
uformelle arrangementer 
med fællessang. Da alle kan 
deltage i sang, er det meget 
velegnet til at opbygge nye 

fællesskaber. Fællesskaber 
der kan binde vores bydel 
sammen og gøre Islands 
Brygge til et dejligt sted at 
bo. Sang giver muligheden 
for at etablere meget brede 
og rummelige fællesskaber 
på tværs af generationerne, 
og fysiske evner og kan 

samtidigt binde de nye og 
gamle områder sammen.

Til opstart med regel-
mæssige aktiviteter i søjle-
rummet behøver vi adgang 
til et mindre lokale under 
broen som støttepunkt. Lo-
kalerne anvendes primært 
til opbevaring af materiel af 

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen. Forelagt vores projekt 
har Teknik- og Miljøfor-
valtningen besluttet, at de 
kunne samle udstyret og 
derved frigive et lille rum 
på 75 kvadratmeter ud mod 
vandet. 

Lokalet har været ledigt 
og frigivet siden 1. oktober 
2019, og vi har lige siden 
ventet på at få adgang til 
lokalet, så vi kan begynde 
at planlægge og arrangere 
aktiviteterne.

Københavns Ejendomme 
ejer lokalerne under Lan-
gebro. Vi har fået oplyst, at 
der er en formel procedure, 
der skal overholdes, før vi 
kan få adgang til lokalerne. 
Proceduren består i, at Kul-
tur- og Fritidsforvaltningen 
indgår en lejeaftale med 
Københavns Ejendomme 
om at leje lokalet og deref-
ter indgår en brugsaftale 
med os om anvendelsen af 
lokalet. 

Status er nu, at Kultur- 
og Fritidsforvaltningen 
afventer, at politikerne i 
Kultur- og Fritidsudvalget 
godkender, at de kan indgå 
lejeaftale med Københavns 
Ejendomme. Vi venter på, 
at sagen kommer på dagsor-
denen til et møde i Kultur- 
og Fritidsudvalget.

Hvis det trækker ud, 
håber vi at kunne få mid-
lertidig adgang til lokalet, 
således at vi kan afholde ar-
rangementer og aktiviteter 
under Langebro i løbet af 
foråret og sommeren.

DEBat

Foto: Andreas Kirkeskov

Beskidte toiletter i skolerne  
har fysiologiske, psykologiske  
og sociale konsekvenser
Af Jeanne Fløe, Psykologen 
på Bryggen, Drechselsgade 
12, 7. th

Toiletter, der sejler i tis og 
lort, er hverdag på flere 
skoler. I sidste nummer af 
Bryggebladet kunne jeg 
læse, at forældre på Skolen 
på Islands Brygge er util-
fredse med rengøringen på 
skolen og i særdeleshed på 
skolens toiletter. Særligt ef-
ter de seneste besparelser 
er der fokus på de kritisa-
ble forhold. Politikerne er 
tavse, og skolens ledelse er 
fortrøstningsfuld. 

Der er egentlig ikke den 
store grund til optimisme. 
For når hygiejnen falder 
i standard, får det nemlig 
nogle ret uheldige konse-
kvenser. Og det er ikke ny 
viden, at uhumske toiletter 
har en klar sammenhæng 
med inkontinens hos børn. 
Inkontinens kan vise sig 
både som ufrivillig urin og 
ufrivillig afføring. Når børn 
oplever, at toiletterne på 
skolen ikke er rene, så hol-
der de sig. Det er ren logik 
for en barnehjerne. Inkon-
tinens er så desværre den 
uheldige følge af børnenes 
modtræk til de beskidte toi-
letter. 

Fra undersøgelser ved 

vi, at blandt de elever, der 
holder sig en hel skoledag 
igennem, er der en 50 pro-
cent øget risiko for at kom-
me til at tisse i bukserne og 
lide af forstoppelse. Og helt 

op imod 25 procent af alle 
elever benytter aldrig sko-
lens toiletter. Simpelthen 
fordi de er utrygge ved at 
bruge dem. De eneste, der 
bliver glade, er de produ-

center, der laver Movicol, 
for vi har efterhånden en 
hel generation af børn, der 
er sat i Movicol-behandling, 
fordi de har uhensigtsmæs-
sige toiletvaner.

15 procent af alle børn i 
7-års-alderen har problemer 
med at holde sig tør, eller de 
lider af forstoppelse. Vi taler 
altså om børn, der for længst 
har smidt bleen og har været 
helt renlige. Børnene lider 
under det. Det er decideret 
skadeligt for børns blære- 
og tarmfunktion at holde på 
sig. Mange lider af maves-
merter. Og det går ud over 
børns koncentration, at de 
sidder og holder sig. Dertil 
kommer de psykologiske 
følgevirkninger af ikke at 
have kontrol over sin blære 
og tarm. At have uheld i buk-
serne er flovt og påvirker 
barnets selvværd. 

Og man behøver ikke 
være psykolog for at regne 
ud, at man er socialt udsat, 
hvis man lugter af lort, fordi 
man har skidt i bukserne på 
grund af inkontinens. Det 
er ganske enkelt ikke fair. 
Så når vi ved, at der er sam-
menhæng mellem beskidte 
toiletter og inkontinens hos 
børn, kan vi ikke slå det hen 
med tavshed eller fortrøst-
ningsfuldhed.

der mangler lys 
på Aller-pladsen
Af: Peter Hess-Nielsen, Axel 
Heides gade 2, 2300S

Når man om aftenen går el-
ler cykler over en normalt 
veloplyst Bryggebro fra 
Islands Brygge mod Dyb-
bølsbro, så er det et flot syn 
at se Cykelslangen sno sig 
videre forbi Fisketorvet. Cy-
kelslangen er også veloplyst 
– men på pladsen mellem 
Bryggebroen og Cykelslan-
gen, altså foran Aller, er der 
bælgmørkt aften og nat. 
Der står en uoplyst "helle" 
med kantsten rundt om for 
af adskille cykeltrafikken 
og give gående en chance 

for at krydse cykelruten. 
Men i mørke er det både 
smadder farligt og ubeha-
geligt. Der mangler sim-
pelthen en flot gadelampe. 
Kunne man tænke sig, at 
kommunen og Aller lavede 
en ordentlig gadebelysning 
lige der på pladsen?

Under Langebro 

en grøn, socialt 
ansvarlig og 
afbalanceret retning 
for København 
Af Mia Nyegaard 
(Socialborgmester) og 
Mette Annelie Rasmussen 
(gruppeformand), Radikale 
Venstre

I sidste uge vedtog Bor-
gerrepræsentation Køben-
havns Kommuneplan, som 
er rammen for den fysiske 
udvikling af byen. Der har 
været store politiske sværd-
slag på rådhuset, hvilket 
bl.a. ses ved, at der er blevet 
stillet i omegnen af 350 æn-
dringsforslag til kommune-
planen. 

Vi har hele tiden haft fo-
kus på, at kommuneplanen 
skal sætte en grøn, socialt 
ansvarlig og afbalanceret 
retning for København, og 
vi er godt tilfredse med den 
kommuneplan, der nu er be-
sluttet.  

De grønne ambitioner i 
den nye kommuneplan er 
tydelige. Vi skal have flere 
ud af bilerne og over på 
fortovene, cykelstierne og 
i den offentlige transport. 
Målsætningen er, at maksi-
malt hver fjerde tur i Køben-
havn skal ske i bil. Samtidig 
lægges der for første gang 
op til, at nye byområder i 
København skal være helt 
eller delvis bilfrie. Trans-
porten har stor betydning 
for både CO2-udledning 
og luftforurening, så det er 
vigtige steder at sætte ind.  
Kommuneplanen har også 
målsætninger om, at køben-
havnerne skal have kortere 
afstand til grønne, rekrea-
tive områder, stærkere krav 
til bæredygtighed i kom-
munens byggerier og flere 
træer og grønne tage i Kø-
benhavn. Og på sigt er ret-
ningen sat for København 
som en fossilfri kommune, 
hvor vi genanvender og gen-
bruger affaldet i stedet for 
at brænde det af. 

Det er en ambitiøs ret-
ning, der understreger, at 
København skal være et 

mønstereksempel på en 
storby i grøn balance med 
en bæredygtig livsstil. 

København skal også 
være en blandet og socialt 
ansvarlig by, som har plads 
til dem, der lever et udsat 
liv. Vi glæder os meget over, 
at det nu bliver helt tydeligt, 
at boligsocial anvisning, bo-
tilbud, skæve boliger, her-
berger, midlertidige contai-
nerboliger mv. skal tænkes 
ind i takt med, at Køben-
havn vokser. Vi glæder os 
også over, at vi nu skaber 
rammerne for 12.000 nye 
ungdomsboliger til glæde 
for bl.a. studerende. 

Samtidig er det vigtigt 
for os, at vi bevæger os i 
den rigtige retning uden at 
blive fundamentalistiske. Vi 
skal for eksempel ikke de-
tailstyre helt ned i detaljen 
på, hvad kommunens insti-
tutioner må servere af mad. 
Og vi skal gøre transporten 
markant grønnere uden at 
ekskludere dem, der har 
behov for en bil, fra at bo i 
København.  

Vi skal med andre ord 
vælge de løsninger, der er 
realistiske og afbalance-
rede, og som virker. Her er 
det heldigvis lykkedes at 
finde mange gode kompro-
miser og løsninger i Kom-
muneplanen.  Vi ser frem 
til at arbejde videre for en 
grøn, socialt ansvarlig og 
balanceret retning for Kø-
benhavn.
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Tekst og foto: Jean Gauthier

KIRKE

Søndag den 8/3 kl. 11 
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Torsdag den 12/3 kl. 17 
Ulvetimegudstjeneste 
ved Ghita Katz Olsen

Lørdag den 14/3 kl. 10 
Dåbsgudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 15/3 kl. 11 
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 22/3 kl. 11 
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

GUDSTJENESTERHAns TAusens KirKe
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

Test din viden - svar
1. (c). Amagerbanken og 
Københavns Laane- og 
diskontobank(Axel Heide 
var bestyrelsmedlem). Axel 
Heide var også direktør 
og bestyrelsesmedlem i 
Privatbanken. 

2. (b). Handelsbanken.

3. (b). På hjørnet af Leifsgade 
og Njalsgade(nu daMisto 
restaurant og pizzeria).

4. (b). Kroket. 

Onsdag d. 11. marts kl. 14.00
sAmTAle om Tro og eKsisTens
Det handler denne gang om VANER, 
og vi sætter fokus på alle de vaner, 
der ligger indlejret i hverdagen: 
Både dem, som man er glad for, og 

dem, som man gerne vil bryde.
Alle er velkomne til at deltage. Efter 
et oplæg taler vi sammen i mindre 
grupper og i plenum.

tOrsdag 12. marts kl. 17.00
ulveTime For børn  
– og deres voKsne

”Giv os i dag vort daglige brød” 
Ulvetimen handler denne gang om, 
hvad der gør livet godt.
Efter børnegudstjenesten spiser 

vi aftensmad sammen (35 kr. for 
voksne).
Tilmelding til spisning på 
kirkekontoret.

tirsdag d. 17. marts kl. 19.00
ForedrAg om HÅb  
ArrAngereT AF 
sTudenTerPræsTerne ved Ku
Ved journalist Bjørg Tulinius & 
kulturredaktør Michael Bach 
Henriksen.
Mange har oplevelsen af at 
leve i en kompleks og kriseramt 
verden, hvor man hurtigt kan 

rammes af modløshed. Populisme, 
flygtningestrømme og klima-
katastrofer er blevet fænomener, 
vi dagligt forholder os til. Giver det 
overhovedet mening at tale om håb 
på de vilkår? 

Onsdag d. 18. marts kl. 17.00
onsdAgsKoncerT med 
sTuderende FrA dKmK
Programmet er denne gang planlagt 
som følger:
Benjamin Britten: Hölderlin-
Fragmente op.61 med Thomas 
Zimmermann, tenor, og Johannes 
Stenberg Olsen, klaver.
Claude Debussy: Cellosonate i d-mol 
med Aino Siurua, cello, og Marco 

Pomelli, klaver.
Felix Mendelssohn: Klavertrio 
nr.2 i c-mol op.66 med Borbála 
Brezovszky, violin, Rasmus Støier, 
cello, og Kristoffer Hersnack 
Grunnet, klaver.
Der er fri entré til koncerten, og alle 
er velkomne!

tOrsdag d. 19. marts kl. 14.00
tOrsdagscafé med Helle tHun: 
"sTemmen blomsTrer i den 
nordisKe FolKemusiK"
Gennem fællessange og fortælling 
og med stort kunstnerisk overskud 
synger vokalkunstneren Helle Thun 
os ind i de dybe skoves fortryllende 
magi. Over stok og sten går det i 
polska og springdans, og viserne 
fortæller os om alt mellem liv og 
død. Denne eftermiddag bliver det 
folkemusik, som da oldemor var ung, 

levende, vital, vedkommende og helt 
uden irriterende ridser i lakken! Alle 
er velkomne. Kaffe og kage 20 kr

Lilian Ella Borgstrøm
13.06.1932 - 29.02.2020

Mor, mormor, oldemor og moster.

Er stille sovet ind. 
Savnet, elsket. 

Marianne og Lene
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Bryggebladet bringer 
stort og småt 

om mærkedage, 
bryllupper, jubilæer, 
runde fødselsdage, 

butiksliv og kort nyt 
om personer med 

tilknytning til islands 
Brygge. Oplysninger 
og fotos kan sendes 

til redaktion@
bryggebladet.dk 
med emnefeltet 

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

Tekst og foto: Jean Gauthier

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

Læs mere på 
bryggenet.dk

Velkommen til 
Jutlandia Hus
Andelsboligforeningen Jut-
landia Hus i Havnestad har 
besluttet at tilslutte sig til 
Bryggenet.
Det betyder, at deres 40 lej-
ligheder vil kunne benytte 
Bryggenets tjenester fra 1. 
juni 2020, og Bryggenet 
siger hjerteligt velkommen 
til vores 30. medlem som 
bringer det samlede antal 
tilsluttede lejligheder op på 
3.853.

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

vi gerne en snak med jer 
om, hvad der skal til for at 
netop I kan få Bryggenet. 
Du kan også læse mere 
om, hvordan din ejendom 
kan få Bryggenet på vores 
hjemmeside: http://bryg-
genet.dk/ombryggenet/
indmelding/.

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen (71 74 23 00) 
ydes der personlig betje-
ning mandag til fredag kl. 
09:00-20:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

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

Tv
Grundpakke: 160 kr./md.
Mellempakke: 360 kr./md.
Mellempakke med Bland 
Selv: 360 kr./md.
Fuldpakke: 485 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
485 kr./md.

Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

1000/1000 

Mbit/s

Kirsebærfældning. Det kan ikke vare længe før kirsebæralléen i Havneparken står i fuldt flor. 
I hvert fald de af træerne, der stadig er liv i. Flere af træerne er imidlertid så godt som afgået 
ved døden. Det blev tidligere kortlagt i langtidsplanen for alléen, træerne blev kategoriseret 
efter deres tilstand. I denne uge bliver de fem sløjeste af alléens træer så fældet, for at gøre 
plads til nye, sunde kirsebærtræer.

Fanget i bankboks. Hoved-
stadens Beredskab måtte 
rykke ud i torsdags til GLS 
Pakkeshop på gaden Islands 
Brygge for at redde en kvinde 
der var blevet fanget i en 
ældre bankboks i kælderen. 
Bekymringen var om kvinden 
fik ilt nok, mens hun var in-
despærret. En låsesmed blev 
tilkaldt, men det viste sig at 
bankboksen ikke var låst. Det 
skriver TV 2 Lorry. 
Bankboksen stammer sand-
synligvis fra Amagerbankens 
tid på samme adresse. Vi 
har desværre ikke et foto af 
bankboksen i vores arkiv og 
bringer i stedet et foto af 
et pengeskab med et kendt 
varemærke.
 Foto: Leif Jørgensen

Mere bank. Pengeautoma-
ten i Njalsgade er væk. Den 
skulle, efter sigende, være 
tilbage når renovering af lo-
kalerne, som tidligere husede 
Danske Banks lokalafdeling, 
er fuldendt. Vi har endnu 
ikke hørt om lokalerne har 
fået en ny lejer. 

snake med stillads. Har man 
haft en Nokia 3310 har man 
sikkert stiftede bekendtskab 
med spillet ’Snake’, hvor 
man skulle fodre en vok-
sende slange uden at den 
spiser sin hale. Vindues- og 
facadeprojekt i AB Njal, hvor 
Bryggebladet bor, er vokset 
i dimensioner og stilladset 
rundt om ejendomme spiser 
snart sin hale. Stilladset 
slanger sig nu i en længde 
på 304 meter fra Artillerivej, 
Gunløgsgade, Leifsgade og 
Egilsgade og mangler kun 96 
meter før den spiser sin hale. 

Bryggens helt. Bryggebo 
Glenn Ziquer Xavier og to 
andre mænd hoppede i 
det kolde vand ved Sjæl-
landsbroen for at redde en 
selvmordstruet kvinde i land 
tilbage i november måned. 
Kvinden var hoppet fra broen 
i et forsøg på selvmord. De 
tre mænd fik en dusør fra 

Københavns Politi ved et 
arrangement for hverdagens 
helte den 19. februar. Det 
skriver Amager Bladet. 
Glenn er skuespiller, og har 
før gæstet Islands Brygge 
med teatret Brændende 
Kærlighed. Han vikarierer 
desuden som livredder i 
Københavns Kommune.  

Farsdreng i syd. Der åbner 
snart en ny café på Bryg-
gen. Denne gang i Bryggen 
Syd, i A-Huset. Fars Dreng 
hedder stedet og startede 
i 2015 som et eksperiment, 
hvor en far og hans søn 
søgte at skabe en café i den 
ægte københavner ånd. 
Konceptet er allerede afprø-
vet to steder i København: 
På Ny Adelgade og i Rosen-
gården i indre byen. Fars-
dreng vandt AOK-prisen for 
bedste morgenmad/brunch 
i 2017 og 2018.
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Lykken er gjort – når pelsen i lort er smurt
Hunde og deres forfædre ulve ruller sig friskt og velfornøjet i ildelugtende 
lorte og ådsler. Men hvad skal det egentlig gøre godt for?

Tekst og foto: Thomas 
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Min lille standardbrygge-
hund med lyse krøller er 
reelt udenfor pædagogisk 
rækkevidde, når hunhunde 
er i løbetid. Og det er der 
altid nogle, der er på Bryg-
gen. Faktum er, at hvis en 
gruppe kvinder flytter sam-
men, ender det med, at de-
res menstruation næsten 
bliver synkron. Men ind-
til videre har tætheden af 
hunde ikke haft denne virk-

ning. Så der er desværre al-
tid lækre lugte i luften. Det 
er der altså også over det 
meste af Fælleden. Hvis jeg 
ikke er hurtig med hunde-
snoren, ruller muskelpud-
len sig i døde tudser, rådne 
fisk, ræveefterladenskaber 
og andet ubestemmeligt 
snask. Dog er min hund 
ikke en ægte lorteruller, 
som andre hunde kan være.

styr på lortet
Mindre heldige er mange 
andre hundeejere, hvis hun-
de med stor fryd ruller sig 
i hundelort, rævelort, græv-
lingelort og menneskelort. 
Og det er noget lort.

Men hvorfor gør de så 
det? Det korte svar er: Vi 
aner det simpelthen ikke. 
Men her er et par mulige 
forklaringer på, hvorfor alle 
mulige pelsede rovdyr med 
energisk fryd ruller hårpag-
ten ind i død og lort.

Camouflagelort 
En teori er, at ulven, hun-
dens stamfader, gør det for 
at skjule, at den er rovdyr, 
og derfor kan komme tæt-
tere på byttet. Men ulve i 
fangenskab vil i forsøg ikke 

smøre sig i deres byttedyr 
græsspisernes lort; så hel-
lere i mad. Det største hit 
var parfume og motorolie. 
De havde som andenfavorit 
lort fra andre kødspisere 
som sort bjørn og puma.

En anden god teori er, at 
eksempelvis ræve vender 
sig i større rovdyrs duft og 
dermed ikke jages på deres 
rævelugt. Måske ruller ul-
ven sig i kadaveret og giver 
lugten videre til andre ulve, 
så de kan finde og tage for 
sig af resterne.

Det er også set, at fører-
ulven ruller sig i et dødt dyr 
og derefter resten af grup-
pen og dermed “bonder” 
gruppen; lidt ligesom klubs-
hampoo.

En dyrepsykolog mener, 
at dyret blot får et kick ud af 
at rulle sig i lugten og bliver 
stimuleret. Måske ruller de 
sig for at afgive deres egen 
lugt oven i den lækre lugt; 
lidt som Kilroy was here. 
Eller omvendt som os for-
fængelige mennesker på-
fører lugte fra kendte par-
fumemærker med smækre 
frontfigurer for at “blive” 
dem. Lugte styrer reelt set 
alt, fra de mindste insekter 
til os pattedyr. Og foråret er 
også en god lugt.

skønhed sidder i 
næsen – hund og 
hund imellem.


