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Med dette
nummer går
Bryggebladet i
karantæne på
ubestemt tid. Vi
håber på snart
at kunne bringe
nyheder, perspektiv og sammenhængskraft
til hele Bryggen
igen.
Leder side 2

FEST ?

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE
Corona: Vi har stadig åbent – hvis du har ondt
Du kan fortsat få hjælp til tandpine, samt færdiggjort kritiske behandlinger, men
Sundhedsstyrelsen har besluttet, at alle tandeftersyn og tandrensninger udskydes.
Du vil blive indkaldt til en ny tid til eftersyn.

Mandag 09.00 – 14.00
Tirsdag Lukket p.g.a. corona
Kontakt din tandlæge og få afklaret, om netop din
Onsdag 09.00 – 14.00
behandling fortsat bør udføres eller bør udskydes.
Torsdag Lukket p.g.a. corona
Åbningstiderne er vejledende og kan ændres med kort varsel. Fredag 09.00 – 14:00

Kigkurren 8G, 1. sal, København S · +45 32 57 75 44
islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis
salgsvuRdeRing

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
198,- (Spar 40,-)
2 fl.forbrug.
Ch. Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
L/time
pr.normalt,
anlæg. og leverer gerne vin
Vi 35-150
har åbent
som
Kontakt
os
for
et
uforpligtende
tilbud. Brygge.
eller Påskeæg ud, gratis på Islands

Påskeæg eller...

Islands
Brygge
25, 25
2300
Islands
Brygge
· 32København
54 07 05 S
tlf: 32 54 07bryggen@toftvin.dk
05, e-mail: bryggen@toftvin.dk
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Bryggebladet lukker
midlertidigt
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Det er næsten ikke til at begribe,
at det er tre uger siden, at Mette
Frederiksen stillede sig bag podiet
i Statsministeriet og med en rolig
men alvorstung mine meddelte, at
alt nu ville ændre sig. Landet lukkede, og ikke en sjæl har været
upåvirket af de mange tiltag og påbud, der fulgte efter pressemødet
den 11. marts. Siden har tiden på
samme tid føltes langsom og hurtig.
De fleste af os har på den ene side haft rygende travlt,
fordi vi pludselig skulle genopfinde hele vores arbejdsog familieliv. Men på den anden side har vi også været
tynget af ubegrænset tid, fordi vores kalendere, fra den
ene dag til den anden, blev tømt for planer og aftaler.
Nogle, for hvem timerne føles overordentligt lange,
er de erhvervsdrivende, der står i affolkede butikslokaler og spejder efter kunder. De af dem, der stadig
kan holde åbent. De har hårdt brug for opbakning og
støtte fra alle her og nu, hvis ikke vi ønsker at opleve
masselukninger i de kommende måneder.
Længere nede i den fødekæde ligger lokalaviser som
Bryggebladet, der lever udelukkende af annonceindtægter fra de erhvervsdrivende. Men forretninger, der
har lukket, annoncerer ikke. Det kan ses på bladets
bundlinje. Vi modtager ingen offentlig støtte og har altid holdt os fra eksempelvis politisk bestillingsarbejde
og sponsoreret indhold. Men det gør os også meget
sårbare i situationer som denne, og på nuværende tidspunkt ser fremtiden for annoncesalg kun ud til at blive
mere dyster.
I stedet for at sejle videre med hul i skroget, har vi
derfor besluttet at sætte Bryggebladet på bero på ubestemt tid. Dermed er denne avis det sidste Bryggeblad,
der udkommer, i den nærmeste fremtid. Vores forhåbning er, at vi ved at standse blødningen allerede nu,
kan vende tilbage for fuld kraft igen på et tidspunkt.
Hvornår og hvorvidt det bliver muligt afhænger blandt
andet af jer; bryggeboerne. Ligesom Bryggens butikker har også Bryggens avis brug for støtte og opbakning. Og annoncer kan indrykkes af alle. Virksomheder, borgerforeninger, sportsklubber, boligforeninger
og sågar privatpersoner. Vi er taknemmelige for al
støtte, vi modtager. Det gælder ikke mindst de virksomheder, der trods en trængt økonomi har annonceret i- og muliggjort dette nummer.
Det er endnu uvist hvornår Bryggebladet næste
gang kommer rundt i jeres postkasser. Men indtil da,
så pas på jer selv. Tak fordi i læser med.

Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Kontortid hver onsdag fra 10.00 til 12.00.
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk
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Bryggens butikker:
Det er en kamp for overlevelse
Alle de små butikker på Bryggen har enten helt eller delvist lukket på grund
af coronakrisen. Lige nu er det for mange butikker en kamp for overlevelse,
og noget så simpelt som et skift i vejret kan få virksomheder til at dreje
nøglen om
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Da Julie Stokholm fra Egils
Deli sammen med resten af
landets befolkning så pressemødet onsdag den 11.
marts i tv, hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede landet ned, så vidste
hun med det samme, at der
kun var én vej frem, hvis
hendes lille butik på Islands
Brygge skulle overleve:
hårdt arbejde

Slowfood
Det fik hun ret i. De sidste
par uger har været hårde,
ikke kun for hende, men
for alle de små butikker på
Bryggen. Flere er blevet
nødt til at lukke helt ned,
som for eksempel frisører,
barer og restauranter. Det
har selvfølgelig givet anledning til at få ordnet nogle
ting, som man ellers ikke
har haft tid til. Blandt andet er Café Langebro gået
i gang med en gennemgribende renovering, og frisøren Saxkjær bruger den
tvungne nedlukning på at
male salonen. Andre butik-

»

Jeg kan bare se, at det
har stor betydning for
mange mennesker,
at vi har åbent. Der
er mange singler, der
bare gerne vil have den
daglige kontakt, når de
henter deres mad. Ældre
der ikke selv kan lave
mad og ikke er trygge
ved at gå ned blandt
mange mennesker i
supermarkedet. Og
børnefamilierne der er
ved at bryde sammen
og bare gerne vil have
en enkelt dag uden
madlavning.
ker har lukket delvist ned
og sælger for eksempel kun
takeaway, som de enten kan
levere, eller som kunderne
selv kan hente. Dog må der
kun være én kunde i butikken ad gangen.
En af de butikker, der har
valgt den delvise nedlukning er Egils Deli, der nu
kun sælger takeaway for at
efterleve alle Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
– Vi har kun en personale
på ad gangen for at nedbringe risikoen for smitte. Det
gør selvfølgelig, at alting

går meget langsommere
end normalt, men det ser
ikke ud til at genere kunderne, for de har alligevel ikke
så travlt, som de plejer at
have, siger Julie Stokholm.
På den måde kan Egils
Deli lige køre rundt. Sådan
da. Julie Stokholm tager en
dag ad gangen, og hvis det
ikke kan betale sig at holde
åbent, så lukker de ned.
– Vi har jo mistet alle vores
virksomhedskunder.
Der er ikke længere nogen,
der lige bestiller 20 sandwiches til en frokostpause.
Derudover er der jo ingen,
der holder private fester
længere, så dem kan vi heller ikke levere til. Og uden
de to indtægtskilder så har
vi svært ved at køre rundt.
Lige nu handler det kun om
at overleve, siger hun.

Sammenhold
Mange andre små virksomheder på Bryggen kæmper
også for at overleve. En af
dem er T-shirttrykkeren på
Islands Brygge, der også
kan se, at ordrebøgerne
står tomme. Han har derfor
sammen med tegneren Anders Morgenthaler designet
en T-shirt med logoet ‘Støt
lokalt’, som små virksomheder kan sælge på deres egen
hjemmeside via et unikt
link og selv få 70 kroner af
en salgspris på 120 kroner.
Blandt de lokale butikker
på Bryggen er der ifølge Julie Stokholm også et spirende samarbejde. Man sørger
for at handle hos hinanden,
og i en intern facebookgruppe giver de gode råd
til hinanden om, hvilke af
regeringens mange hjælpepakker som butikkerne kan
bruge, og hvilke krav man
skal leve op til.
– Vi lider allesammen, og
det hele er så nyt, at der er
mange uvisse ting, som jeg
ikke engang tror, myndig-

hederne selv har svaret på.
Så lige nu er det en jungle
at navigere rundt i, så det er
godt, vi kan hjælpe hinanden, siger hun.
Julie Stokholm har også
oplevet flere nye kunder,
der bare kom forbi for at
købe en kop kaffe udelukkende for at støtte Egils
Deli.
– Jeg kan helt klart mærke, at der er en god støtte
blandt bryggeboerne. Og
hvis den ikke var der, så
blev vi nok nødt til at lukke.

Handelskæde
For Julie Stokholm er det
ikke kun af økonomiske
hensyn, hun har overvejet
at lukke butikken ned for en
periode. Hun kan også blive

»

Jeg tror, at folk kommer
til at besøge de
lokale butikker mere
fremadrettet, fordi de
bliver bevidste om, at de
rent faktisk kan komme
til at miste dem, hvis de
ikke gør det.
lidt bekymret for sin egen
sundhed.
– Jeg er jo i kontakt med
mange mennesker hernede
hver dag, så jeg har da overvejet, om der er værd at udsætte mig selv for den smittefare, siger Julie Stokholm
og fortsætter:
– Men jeg kan bare se, at
det har stor betydning for
mange mennesker, at vi har
åbent. Der er mange singler, der bare gerne vil have
den daglige kontakt, når de
henter deres mad. Ældre
der ikke selv kan lave mad

Julie Stokholm fra
Egils Deli kan stadig
holde butikken åben,
blandt andet på grund
er stor støtte fra bryggeboerne.

og ikke er trygge ved at gå
ned blandt mange mennesker i supermarkedet. Og
børnefamilierne der er ved
at bryde sammen og bare
gerne vil have en enkelt dag
uden madlavning.
Det er ikke kun kunderne, der har gavn af, at
de små butikker har åbent.
Også leverandørerne er
dybt afhængige af, at butikkerne holder åbent, hvis de
kan.
– Der er mange leverandører, der er dybt lykkelige, når jeg for eksempel
ringer til dem for at bestille
kaffe. De har det også meget hårdt for tiden, så det
er mange led, man holder i
gang, når man køber noget
lokalt, siger Julie Stokholm.

Nye tider
Ifølge Julie Stokholm kommer coronakrisen til at have
indflydelse på, hvordan vi
kommer til at handle i fremtiden, og det kommer også
til at ændre, hvad man skal
gøre som en lille virksomhed for at kunne klare sig.
– Jeg tror, at folk kommer
til at besøge de lokale butikker mere fremadrettet,
fordi de bliver bevidste om,
at de rent faktisk kan komme til at miste dem, hvis de
ikke gør det, siger hun og
fortsætter:
– Og så tror jeg, at alle
selvstændige og små erhvervsdrivende kommer til
at have en onlinedel af deres
virksomhed, så de er mere
omstillingsparate, hvis der
kommer en ny krise som
den her.

nyheder
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Cecilie og Sigurd holder sig på den sikre side
I sidste nummer af Bryggebladet mødte vi kæresteparret Sigurd Andersen
og Cecilia Otzen, som er i coronakarantæne, med hjemmearbejde og hygge.
Der sidder de stadig. I uvished om hvorvidt de har været smittede og med
mangel på gær til de planlagte kanelsnegle
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Støt Bryggebladet og de
lokale erhvervsdrivende
Bryggebladet er som andre
virksomheder hårdt presset
i disse måneder.
De har brug for læsernes støtte.
Tegn f.eks. en støtteannonce
som denne.
De bedste hilsener
Klaus Mygind
klaus_mygind@kk.dk

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

GODTD

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

BTEUKET 340
TIL
APO

Spørg os om 00
håndkøbsmedicin
Før op til 505,00

Apoteket rådgiver lige fra brugen
af medicin, både hvordan den
virker og MBE
hvilke
bivirkninger,
R
EMBER TIL 28. DECE
GÆLDER 28. NOV
du
skal være opmærksom på, til
hvordan du holder dig og familien
sund og forebygger sygdomme.

PÅ

LIGE NU!

Repair & treat sæt
150+150 ml

32000
Før op til 440,00

SPAR
OP TIL
00

120

SPAR
OP TIL
00

165

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

Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Privat
redaktion@bryggebladet.dk

Cecilie Otzen havde fire
dejlige dage på ski med veninderne i østrigske Ischgl.
Med sig hjem slæbte de
dog et aber dabei, der siden har smittet sig til alles
læber: corona. Eller rettere
måske-corona. Cecilie Otzen og hendes kæreste Sigurd Andersen ved nemlig
faktisk stadig ikke, om har
været smittede. Men de går
ud fra det.
– Da jeg blev testet negativ, havde jeg ikke feber.
Den kom først dagen efter.
Det havde mine veninder,
og de blev testet positive,
konstaterer Cecilie Otzen.
Dermed rammer hun lige
ned i den aktuelle debat om
prøvernes kvalitet, og at
den kan afhænge af timing.
En anden joker er, at sygdommen kan være symptomfri.
– Det er ikke så heldigt,
hvis folk bliver testet negative og går rundt som
normalt og tænker: "Jamen, testen sagde…”, siger hun.

Må være smittet
For at komme videre i tilværelsen har parret besluttet sig for at gå ud fra, at
de begge må være smittet,
Cecilie på sin skitur og Sigurd fra Cecilie, som han
har gået op og ned ad, siden
hun kom hjem.
– Det er vildt, at vi har fået
det dernede. Vi sprittede alt
af og var ikke med til at sende fløjter rundt til afterski
eller sådan noget. Måske
har bartenderen nyst ned i

glasset, hvad ved jeg? siger
Cecilie over telefonen.
I Ischgl var hun ganske
rigtigt også med veninderne på den sidenhen så
berygtede afterskibar Kitzloch. Her vurderes en smittet bartender at have langet
både drinks og smittebakterier over disken til hundredvis af danske skiturister.

Hjemmekontoret
Heldigvis er der nok at rive i
fra hjemmekontoret. Sigurd
er programmør og skal
bare bruge en computer for
at arbejde som vanligt.
– Jeg savner dog en god
stol og et hæve-/sænkebord. Men det ville jo være
luksus.
Som selvstændig grafisk
illustrator er Cecilie hårdere ramt.
– Så hvis der er nogen,
der har brug for en tegning,
er det nu, de skal slå til, griner hun.
Hun er tit ude på konferencer og har tegnepladen
fremme til at lave visuelle
mødereferater. De opgaver
er nu aflyst, og kun omkring hver tiende opgave er
tilbage for tiden.
– Jeg rydder op i computeren og ordner billeder.
Men det tjener man jo ikke
penge på, siger Cecilie mellemfornøjet.

Frivillig – ikke lige nu
Sidst Bryggebladet hørte
fra Cecilie og Sigurd, luftede de karantænetanker
om at alene det at kunne
gå på gaden ville være en
superkraft. Begge vil gerne
hjælpe til derude. Men hvor
kan man være behjælpelig,

når man ikke ligefrem er
sundhedsfaglig?
– Vi havde tænkt, at når vi
var raske, kunne vi gå ud og
slukke brande, siger Cecilie
Otzen og tilføjer mere jordnært:
– Eller i det mindste bare
købe ind for folk.
Lige som så mange andre
bryggeboere og danskere
er Cecilie og Sigurd blevet
forvirret på et højere plan
med de seneste dages modstridende udmeldinger fra
sundhedsmyndighederne.
Det gælder især spørgsmålet om immunitet.
– Men immunitet eller ej,
vi står klar til at hjælpe, hvis
nogen skulle have brug for
det, pointerer Sigurd Andersen.

Frem med mørketal
De sidste uger har også
givet rig lejlighed til at reflektere over situationen i
Danmark.
– I begyndelsen var jeg
frustreret over, at medier og
myndigheder fremlagde tallene som reelle tal, når der
jo tydeligvis er mørketal,
siger Sigurd Andersen.
Det har siden ændret sig,
konstaterer de begge. Nu
skriver medierne og myndighederne, om ikke andet
med småt, om mørketal og
nævner, at ikke ret mange
bliver testet.
– De skal lade være med at
melde ud, at der er 1000 smittede, når der må være flere,
siger Sigurd Andersen.

Den sneglende
kanelsnegl
Selv om Sigurd og Cecilies
venner har været flinke til

Arbejds- og coronaramt. Cecilie Otzen og
Sigurd Andersen holder
fast i karantænen og
antager, at de er smittebærere, selvom ingen af
dem er testet positiv.

at levere indkøb til dørtrinnet, lader drømmen om at
bage kanelsnegle dog vente
på sig.
– Det kan ikke lade sig
gøre lige nu, siger de to karantæneramte bryggeboere
samstemmigt:
– Alt gær er jo væk fra
hylderne. Noget andet, der
synes at komme sneglende,
er coronavirus.
Kort før Bryggebladets
deadline melder Sigurd Andersen om pludseligt opståede symptomer.
– Det ramte i går, alt sammen inden for en halv time.
Det var, som om jeg havde
indåndet en pose støv. Ondt
i hovedet, dog ikke ondt
i ryggen som Cecilie, beskriver han. Også Sigurds
smags- og lugtesans røg
sig en tur, hvilket netop er
nye symptomer, forskerne
holder øje med. Hvis han er
coronasmittet, er det sket i
snegletempo.
– Jeg kan ikke få det til at
hænge sammen med, at jeg
kysser og krammer Cecilie
i lufthavnen allerede den
8. marts, og at det så først
kommer nu, nitten dage
efter, ræsonnerer Sigurd.
Begge understreger, at selv
om rollerne nu måske er
byttet om, vil de fortsætte
med at tage de samme
forholdsregler som hidtil,
smittet eller ikke smittet.

ÅBEN IGEN
Få din yndlingsret
leveret lige til døren
Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 15 til 25 minutter
Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

måske Danmarks flotteste

GULVE

Gulvafslibning med
alle former for behandling

seistrup
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
OB
S: N
N

ÅB

ING YE
Priseksempler:
STI
D
❚ Vinterfrakke............................................. 310,- ER
❚ Vinterjakke...............................................285,❚ Skibukser................................................. 205,❚ 1 dyne & 1 pude.......................................299,❚ Vask pr. kg.................................................. 70,Nye åbningstider: mandag til fredag 12-16 · lørdag 10-14
Gunløgsgade 27 · 20 99 12 00
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Nødpassede bryggebørn får luksusnormering
To voksne til seks børn lyder som et drømmescenarium
for de fleste pædagoger. Men de særlige
omstændigheder omkring nødpasningstilbuddet stiller
også nye og andre krav til personalet, der gør, hvad de
kan for at skabe så normal og stabil en hverdag for de
børn, der stadig går i institution
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Vi prøver at holde en normal dagligdag kørende, så
dagene ser ud, mere eller
mindre som de plejer, forklarer pædagog og teamkoordinator Tenna Tancula
i Snorretoppen og uddyber:
– Vi har de samme faste
spisetider, som vi plejer. Og
så er vi så meget ude som
muligt og udnytter det gode
vejr. På den måde er vi heller ikke lige så tæt på hinanden.
Hun er en del af nødpasningsberedskabet, der sørger for, at bryggebørn med
forældre, der er nødt til at
tage på arbejde, fordi de har
vitale funktioner på eksempelvis sygehuse, stadig kan
komme i daginstitution.
Nogle få håndfulde børn
fra alle Bryggens institutioner er hver dag samlet i
Snorretoppen i Snorresgade, hvor også personale fra

de forskellige børnehuse
har fået en ny, fælles hverdag.
– Det er lidt forskelligt
fra dag til dag, hvor mange
børn her er. I går havde vi
18, og i dag har vi 12, fortæller Tenna Tancula og uddyber:
– Det svinger, fordi mange af forældrene arbejder på
sygehuse og har skiftende
vagter, men holder børnene
hjemme, når de har mulighed for det.
Hun understreger, at alle
forældre var meget hurtige
til at reagere, da statsminister Mette Frederiksen (S)
meddelte, at landets skoler
og daginstitutioner ville
blive lukket.
– Allerede torsdagen efter
pressemødet så vi et fremmøde på under 30 procent
af børnene, fortæller Tenna
Tancula og tilføjer:
– Selvom vi har 250 familier, er der dage, hvor kun
otte børn møder op. Det
viser, at forældrene tager

det her alvorligt. Det er vi
taknemmelige for. For både
børn og voksne i nødpasningen er jo udsatte, da vi
har kontakt med flere mennesker i løbet af dagen. Så
jo færre børn og personaler
der kommer i nødpasningen desto bedre.

Kendte voksne
Der er fulgt personale med
fra alle institutioner, der
har børn i nødpasning. Så
uanset hvilken børnehave
eller vuggestue et barn går
i normalt, møder det ind til
et kendt ansigt i Snorretoppen.
– Men det kan godt være,
at eksempelvis et vuggestuebarn skal være sammen
med en børnehavepædagog
fra sin institution, uddyber
Tenna Tancula.
Det kræver dog, at personalet har helt tjek på, hvilke
børn der kommer hvilke
dage og hvor længe, så de
kan afstemme vagtplanen.

Derfor bliver der stillet lidt
større krav til forældrene,
så personalet kan holde
overblik, og for at sikre at
der er færrest muligt medarbejdere på arbejde af hensyn til smitterisiko.
– De skal angive, hvornår
deres børn kommer og bliver hentet, og sker der ændringer, skal de ringe ind og
give besked, fortæller hun
og fortsætter:
– Det skal de jo ret beset
altid, men vi er lidt mere
skarpe og fører lidt mere
kontrol, så vi kan garantere, at der er personale nok,
men også sikre, at der ikke
er nogen, der skal arbejde
fra 7 til 17, (hvis der kun er
pasningsbehov fra 9-15).

God tid
De relativt få børn, der er
i pasning, betyder til gengæld også, at normeringen
i nødpasningen er usædvanlig høj for tiden.
– I løbet af dagen er vi delt
op så meget som muligt, for
at have så lidt kontakt som
vi kan. Så vi er i hvert vores
rum med maksimalt femseks børn og en til to voksne. Hver lille børnegruppe
er i det samme rum hver
dag, forklarer Tenna Tancula og tilføjer, at der også
er institutioner, hvor der
kun er ét barn i nødpasning,
som derfor er med sin faste

SAMMEN
HVER FOR SIG
Vi skal passe på hinanden.
Støt lokalt og nyd din takeaway hjemme.
Få 15% rabat med koden
‘SAMMENHVERFORSIG’
via letzsushi.dk

15%
RABAT MED KODEN
’SAMMENHVERFORSIG’

Find os på Islands Brygge - Snorresgade 1

voksen og kan lege med andre børn i uderummet.
For Snorretoppens vedkommende møder der én
voksen fra 7 til 13 og en anden fra 11 til 17, så der er to
i overlappet ved frokosttid.
Her bliver der blandt andet
overleveret information om
børnene, dagens gang og så
bliver der vasket og sprittet
overflader og håndtag.
Selvom situationen er speciel, fortæller Tenna Tancula også, at det giver nogle
andre muligheder, at der er
så få børn i institution.
– Der er mere tid til det
enkelte barn og til at lave
fede aktiviteter. Der er selvfølgelig en udfordring i, at
det er en blanding af vuggestue- og børnehavebørn.
Så vi skal finde på ting, som
begge aldre får noget ud af,
fortæller hun og fortsætter:
– Lige nu er min kollega

Børn fra alle Bryggens vuggestuer og børnehaver er
i mere end to uger blevet
nødpasset i den integrerede
institution Snorretoppen.
i gang med at påske-klippeklistre og lave karse. Der
kan alle aldersgrupper
være med. Vi har også lavet
forhindringsbaner i vores
tumlesal, og vi har været på
skattejagt. Der er god tid til
at være kreativ.

Ingen udflugt
Selvom det kunne synes oplagt, og vejret i den grad har
kaldt på det, så holder institutionen igen med at tage på
ture ud af huset.
– Der er noget signalværdi i, at vi ikke skal have
spredt smitten. Så vi er primært på vores egen lege-
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plads, som så selvfølgelig
ikke må bruges af andre
end de børn, der er i nødpasning. Men legepladsen
er stor og har både en vuggestue- og en børnehavedel,
så børnene har meget plads
at boltre sig på uden at være
for tæt sammen, forklarer
Tenna og tilføjer:
– Så er vi super grundige
med at få vasket deres fingre og sprittet af, når de kommer ind igen.

En anden energi
Ligesom alle andre må børn
og voksne i nødpasning få
det bedste ud af situationen.
Og ifølge Tenna Tancula
fungerer pasningstilbuddet
også fint i de nuværende
rammer. Men hun glæder
sig til at vende tilbage til en
mere normal hverdag.
– Det er en ny situation for
os alle. Både børn, forældre
og personaler. Børnene er
i nye rammer og skal finde
tryghed, hvilket vi som personale har stort fokus på.
Personalet skal finde nye arbejdsgange med nye kollegaer. Vi er vant til en anden
energi i vores arbejde med
mere kollegial sparring,
planlægning af aktiviteter
til vores børnegrupper og i
det hele taget kontakt med
kollegaer og forældre, fortæller hun og tilføjer:
– Jeg tror, jeg kan sige for
os alle, at vi håber, at vi snart
kan komme tilbage til normale tider, hvor samfundet
kører, som vi kender det.

Skibet er ladet med
Også på KFFO Skibet,
hvor der er nødpasning for
de mindste skolebørn, forsøger personalet at skabe
så meget normalitet og
struktur i hverdagen som
muligt.
– Som udgangspunkt er
der skolearbejde om formiddagen, som er struktureret
nogenlunde ligesom, når
de går i skole. Måske ikke
helt lige så stramt, men tæt
på. Eleverne får opgaver på
AULA, som vi hjælper dem
med, på samme måde som
forældrene gør for de børn,
der bliver holdt hjemme,
forklarer leder af Skibet
Pernille Østergård og fortsætter:
– Det foregår i en struktur, hvor der er indlagt
pauser,
formiddagsmad,
”frikvarter” og så videre, så
børnene har overskuelige
rammer. Vi sørger for, at der
er struktur, så de forstår, at
de ikke bare er i KFFO. De
er også i skole.
Ligesom i daginstitutionerne er det indtil videre et
meget lavt antal børn, der
har haft behov for nødpasning på Skibet. Men det kan
ændre sig.
– I denne uge har vi haft
seks-syv børn, og i den første uge med skolelukning
havde vi mellem et og tre
børn, fortæller Pernille
Østergård men tilføjer:
– Vi oplever en stigning, i
takt med at sundhedsvæsenet bliver mere presset, og

flere af de forældre, der arbejder i sundhedssektoren,
får mere arbejde.
På nuværende tidspunkt
er der to voksne på arbejde
om formiddagen og to om
eftermiddagen. Der skal
som udgangspunkt være
cirka én voksen til fem til
seks børn, så børnene kan
deles op i mindre grupper.
På den måde har personalet også tid i ydertimerne,
hvor der er færrest børn,
til at gå fra og gå til hånde
med lidt ekstra rengøring
af eksempelvis flader, som
børn og voksne rører meget
ved i løbet af dagen, som
supplement til den daglige
rengøring.
– Lidt ekstra skader helt
sikkert ikke i disse tider, siger Pernille Østergård.
Men det lave antal børn
giver også personalet andre
muligheder for at lave aktiviteter med børnene.
– Efter frokost er der fri
leg og aktiviteter på skibet,
præcis som der plejer. Men
når der er færre børn, kan
vi lytte mere til, hvad børnene selv har af ønsker. Det
gør vi selvfølgelig også til
daglig, men når der er så
få børn, så er der god mulighed for at lave særlige
aktiviteter, som tager udgangspunkt i de børn, som
er i nødpasning, forklarer
Pernille Østergård og uddyber:
– I starten var vi bekymrede for, om det kunne blive
kedeligt de dage, hvor der
kun var et eller to børn.

PRÆG
BYDELEN
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Men der hørte vi fra forældrene, at det havde været alletiders, og de glædede sig
til at komme tilbage.

RENE
VINDUER?

Indendørsleg
På mange måder spejler
hverdagen på Skibet hverdagen hos de familier, der
holder deres børn hjemme.
Der bliver lavet de samme
skoleopgaver, blot med
hjælp fra personalet i stedet
for mor og far.
– Ligesom alle andre oplever børnene her også, at
vi er mere ‘hjemme’. Vi lægger puslespil, spiller vendespil og leger indendøre og
på legepladsen nu, hvor vi
ikke tager på tur, forklarer
Pernille Østergård.
Både børn og voksne
tager den nye situation i
stiv arm, og ifølge Pernille
Østergård er der begyndt
at indfinde sig en følelse af
normalitet i den nye hverdag.
– I starten var der en
smule usikkerhed, ligesom
der var helt generelt på
samfundsniveau. Angsten
for smitte fyldte meget. Der
er kommet meget mere ro
på nu, og vi har helt styr på
rengøring og afspritning. Vi
har heldigvis ikke haft nogen smittede, siger hun og
tilføjer:
– Vi skaber de bedste
rammer, vi kan, under de
vilkår der er nu. Og det virker som om, børnene trives.
De tager det med ophøjet
sindsro.
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Kontakt os
og få et uforpligtende tilbud

31 53 97 57

kontakt@lykkepolering.dk
www.lykkepolering
Find os på Facebook:
facebook.com/LykkePolering
bæredygtigt og moderigtigt
tøj til kvinder

Butik: Kigkurren 8 F, st. · 22 25 26 44
Tirs. & tors. 13 til 18 · purlogpersille.dk

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

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

Tapas på Café Nöa’h

Amager Vest Lokal Udvalg søger
10 nye suppleanter, der vil tage del
i vores arbejde med og for bydelen.
Der er frist for tilmelding mandag
d. 20 april, kl. 12.00. Læs mere på
avlu.dk eller skriv til info@avlu.dk.

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Åbningstider
Eller
et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de
spanske
toner.
Mandag
10.00 - 21.00
Hvis
du
er
til
et
koldt
glas
hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag - torsdag 09.00
- 21.00

ÅBEN FOR TAKEAWAY

Åbningstider
Café Nöa’h
op for takeaway
Fredag - lørdag
09.00åbner
- 22.00
Fødselsdag, konfirmation
Mandag – Torsdag
kl.
11.00–
21.00,
både via
Wolt
med udbringning
Søndag
09.00
20.00
eller barnedåb?
Fredag
kl. 11.00 – 23.00
Ring
eller skriv til os og få
og
selvafhentning
fra caféen
Lørdag
kl. 10.00
– 23.00
et
uforpligtende
tilbud på
Søndag
10.00 – 21.0016.00 til 20.30
ikl.tidsrummet
dit arrangement.

Viggo Kampmanns Plads 5
København
S
Viggo Kampmanns
Plads 5 • København
S
Tlf. +45 5365
Tlf.4010
+45• Mail:
5365info@noeah.dk
4010
Følg os på Facebook
og
Instagram
Mail: info@nöah.dk
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Byggeriet
på Bryggen
fortsætter under
coronakrisen
Både byggeriet i den sydlige del af
Bryggen og på Bryggens Bastion
fortsætter, mens det meste af landet
er lukket ned. På begge byggepladser
tager de særlige forholdsregler for at
undgå smitte
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Store dele af Bryggen er
lukket ned for tiden, men
det gælder ikke for bydelens byggepladser, hvor der
stadig arbejdes på at opføre
nye bygninger. Arbejdet
skrider dog noget langsommere frem, da myndighedernes retningslinjer gør
det mere besværligt for
håndværkerne at udføre
deres arbejde i det samme
tempo, som de plejer.

fysiske møder ændret til telefon- eller videomøder. Og
fysiske møder foregår på
behørig afstand.
– Det er for tidligt at sige
noget om, hvilken effekt det
kommer til at have på vores

tidsplan, men forsinkelser
kan ikke undgås, skriver
Anders Bo Bach.

Møder på pladsen
KPC, der er totalentrepre-

Udlændinge tager hjem
Et af de steder er på Bryggens Bastion, hvor bygherren Bach Gruppen stadig
har gang i arbejdet, men
dog med en noget nedsat
styrke. Det er nemlig lidt
forskelligt, hvilke entreprenører der har valgt at fortsætte. Mange af de udenlandske arbejdere har valgt
at tage til deres hjemlande,
og derfor ligger deres arbejde stille i perioden.
– Dem, der har valgt at
fortsætte arbejdet, gør det
under nogle forsigtighedsprincipper om god hygiejne, sikker afstand, værnemidler og forskudte pauser,
som nødvendigvis må nedsætte hastigheden på det
udførte arbejde, skriver direktør Anders Bo Bach fra
Bach Gruppen i en mail.
I den administrative del
af virksomheden er mange

KÆRE BORGER
Tak fordi du følger myndighedernes anvisninger for at
mindske spredningen af Covid-19. Det har vi brug for,
at du fortsat gør.
Så bliv hjemme, og hold afstand hvis du skal ud.
Og ring til os, hvis du oplever problemer i dit
nærområde.
Venlig hilsen
Nærpolitiet på Amager,
Kontakt os via Din Betjent-ordningen. Ring 114.

KØBENHAVNS

nør på det igangværende
byggeri i den sydlige del af
Bryggen, følger myndighedernes anbefalinger om at
holde afstand og udvise god
håndhygiejne.
– Derudover har vi be-

sluttet, at byggemøder og
sikkerhedsmøder ikke skal
holdes i skurene, men over
telefonen eller som stående
møder ude på pladsen. Og
så har vi henstillet til vores
samarbejdspartnere, som

for eksempel håndværkere,
at de holder pauser på skift,
skriver direktør Jesper
Henkel i en mail.
Han skriver også, at de
løbende arbejder på at
sikre trygheden og sikkerheden på byggepladsen.
Også når det kommer til
coronasmitte.

I tråd med
brancheforeninger
KPC og Bach Gruppen følger en opfordring, de har
fået fra brancheforeningerne Bygherreforeningen,
Dansk Byggeri og Dansk
Industri, der opfordrer til
at holde byggeriet i gang
under krisen, for at sikre
at byggebranchen kommer
helskindet ud på den anden
side.
– Vi befinder os i en alvorlig krise. Men hvis vi tænker os om og tager hensyn
til hinanden, kan vi tage
toppen af krisen og komme
bedre ud på den anden side,
skriver Lars Storr-Hansen,
administrerende direktør i
Dansk Byggeri, i en pressemeddelelse.
Der er mere end 175.000
personer beskæftiget i byggeriet i Danmark.
Arbejdet på Bryggens
byggepladser fortsætter under coronakrisen. Dog med særlige
forholdsregler til at
undgå smitte.

BOLIG·NET og bryggenet sikrer kvaliteten
De danske borgere sidder i skrivende
stund i hjemmet, som følge af
coronavirussen, der for tiden hærger
landet. Dette har ført til, at alle
borgere er dybt afhængige af deres
internetforbindelse. Tusindvis af
danskere arbejder hjemmefra, mens
andre klarer skolearbejde med onlineundervisning,og rigtig mange benytter
samtidig internettet til underholdning i
form af streaming eller computerspil.
INGEN OVERBELASTNING
Vores målinger viser, at internetforbruget
af videopkaldsprogrammer
som Facetime, Skype er steget med
over 60% siden danskerne blev sendt
hjem. Ligeledes har vi set en stigning
på over 40% af Netflix, YouTube, HBO
og andre streamingtjenester.
Flere internetudbydere klager over en
overbelastning af deres netværk, hvor
mange kunder oplever dårlig
forbindelse og langsom hastighed.
Netflix, Youtube samt sociale medier
og andre streamingtjenester har skruet
ned for deres videokvalitet, for at
modvirke denne overbelastning af
netværkene.
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Hos Bryggenet er der ingen grund til at
frygte overbelastningen af netværket.
Bryggenet har valgt BOLIG·NET som
udbyder og servicepartner. Både
Bryggenet og BOLIG·NET har masser af
kapacitet, så I har rig mulighed for at
få det maksimale ud af jeres internetforbindelse.
OVERVÅGNING 24/7
BOLIG·NET går ikke på kompromis
med kvalitet, og har derfor gearet
systemerne til at kunne trække den
overbelastning, som internettet i
Danmark lider under i den nuværende
situation. Alt udstyr og forbindelser
overvåges 24 timer i døgnet, og
udvides løbende i takt med at behovet
for mere kapacitet stiger, så vi altid
kan levere internet uden hakken og
afbrydelser.
NEM TILSLUTNING
Er du ikke allerede kunde hos os, så
skynd dig at hoppe ombord. Har din
forening allerede indgået aftale med
Bryggenet, så skal du blot tilslutte dit
udstyr til stikket i din husstand, og du
er online indenfor 1 minut. Har din
forening endnu ikke tilmeldt sig
Bryggenet, kan du jo altid prikke din
bestyrelse på skulderen og spørge om
det ikke er tid.

bryggenet

Læs mere på
side 19
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Bryggens hoteller
er hårdt ramt af
coronakrisen
Flere af hotellerne på Bryggen har
valgt at lukke helt ned for gæster
under coronakrisen. Andre holder
stadig åben, men har indført
lempelige aflysningsregler og har
skærpet hygiejnen
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez

Lasse Uldahl Borch, der
driver vandrehjemmet
Danhostel Copenhagen Amager sammen
med sin kone Malou,
bruger....

redaktion@bryggebladet.dk

En af de brancher, der først
blev ramt af, at flere lande
har indført rejseforbud under COVID-19-pandemien,
er hotelbranchen. Stribevis
af udenlandske turister er
blevet tvunget til at aflyse
deres ferieplaner på grund
af de lukkede grænser. Og
de danske turister har i høj
grad lyttet til myndighedernes anbefaling om, at man
skal blive hjemme.

5 år har virkelig en fest. De
suser rundt på de tomme
gange på løbehjul, fortæller
Lasse Uldahl Borch.
Vandrehjemmet lukkede
ned for et par uger siden,
lige inden der skulle have
været et stort forårstræk.
– Vi plejer at have masser
af lejrskoler i de her måneder, så der er gerne 450
elever hver uge fra mandag
til fredag, men de er jo alle
sammen blevet aflyst, fortæller han og fortsætter:
– Det er jo ikke noget, vi
har prøvet før, men vi holder fanen højt og regner
med, at vi kommer godt
igennem det her.

Kort åbning
Et af de hoteller, der har
været nødt til at lukke ned
for gæster i en periode, er
Bryggen Guldsmeden Hotel, der åbnede i starten af
marts i Gulfossgade. Knap
nok havde de fået slået dørene op for gæster, før de blev
nødt til at lukke dem igen.
– Vi nåede at have åben i
små 14 dage, før vi blev nødt
til at lukke hotellet på Bryggen ned igen for en periode.
Lige nu er det kun vores
Axel Hotel på Vesterbro,
der har en del af hotellet
åbent for gæster, fortæller
Guldsmeden Hotels PR- og
kommunikationsmanager
Kirsten Aggersborg.
Gæsterne på hotellet består hovedsageligt af udenlandske specialister, der
skal hjælpe sundhedssektoren under krisen, eller personer, der har en ægtefælle
eller kæreste, der er smittet
med corona, og derfor bliver nødt til at bo uden for
hjemmet, indtil smitten er
ovre. Der bor ingen med coronavirus på hotellet.

Hjemmeferie

Landsbystemning
Det kom bag på dem, at
Danmark blev lukket ned
nærmest fra den ene dag til
den anden.
– Vi havde ikke i vores vildeste fantasi forestillet os,
at sådan noget kunne ske i
Danmark. Vi har den dybeste respekt for, at regeringen tør tage de her beslutninger, der er nødvendige.
Det gør selvfølgelig, at vi
har været lidt i en undtagelsestilstand lige siden, siger
Kirsten Aggersborg og fortsætter:
– Vi har dog allerede nået
at blive rigtig glad for Bryggen. Der er et stærkt fællesskab og en dejlig landsbyagtig stemning, der har gjort
et stort indtryk på os.

Guldsmeden Hotels har
sendt mange af deres medarbejdere hjem med løn. De
har dog stadig nogle, der
holder øje med lokalerne på
Bryggen og ordner nogle af
de småting, der altid er, når

man netop har åbnet et nyt
hotel.

Holder fanen højt
På vandrehjemmet Danhostel Copenhagen Amager

har de også valgt at lukke
ned for gæster i en periode.
Malou og Lasse Uldahl Borch, der driver vandrehjemmet, har sendt alle deres
medarbejdere hjem med
løn og bruger nu deres tid

på vandrehjemmet – som
også er dér, hvor de bor –
på at pudse vinduer, male
vægge og andre småsysler,
som man ellers ikke får tid
til en travl hverdag.
– Vores to drenge på 8 og

Til trods for at krisen er
hård for hotellerne, så har
de et håb om, at der er hjælp
at hente fra ferieglade danskere på den anden side af
pandemien.
– Det kunne være dejligt,
hvis der er mange, der vælger at holde deres ferie i
Danmark. Det håber og tror
vi i hvert fald på, for det kan
vores branche og andre relaterede brancher virkelig
godt have brug for, siger
Lasse Uldahl Borch.
Han bliver bakket op af
Kirsten Aggersborg fra
Guldsmeden Hotels, der
har den samme bøn til danskerne.
– Vi håber, at når vi er
kommet om på den anden
side af krisen, at folk så
vælger at holde ferie herhjemme i Danmark for at
støtte op om de hoteller, restauranter, barer og butikker, der virkelig får brug for
deres hjælp, siger hun.
AC Hotel Bella Sky og
Radisson Blu Scandinavia
Hotel holder begge stadig
åben for gæster. De overholder alle anbefalinger
fra myndighederne og har
indført en lempelig afbestillingspolitik, så gæster kan
få alle pengene retur, hvis
de afbestiller 24 timer før
ankomst.
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Bryggen isolerer
sig sammen

Corona
Politiet holder
løbende opsyn
med byens
populære samlingssteder og
har bødeblokken klar, hvis de
støder på større
forsamlinger.

Det er svært at holde sig inden døre, når solen stråler fra
en flyfri himmel. Selvom Bryggen har summet af liv og
sommer har politiet indtil videre ikke haft særlig grund
til bekymring, men minder om at også bryggeboer skal
tænke sig om og holde afstand
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Først tusind, så hundrede
og nu ti. I takt med at størrelsen på tilladte forsamlinger er blevet mindre er
dagene blevet længere og
temperaturerne højere. Og
det har vist sig svært for
københavnerne at holde
sig hjemme og på afstand
af hinanden, når nu der er
forårsfornemmelser i luften. Derfor løfter politiets
lange arm nu sin lange
pegefinger og gentager,
denne gang med hævet
stemme, at det er vigtigt, at
vi holder os på behørig afstand af hinanden og ikke
render unødigt rundt på gader og stræder.
– Vi har desværre set
flere eksempler på borgere,
der ikke tager situationen

alvorligt nok, men som
færdes de samme steder
og ikke holder den nødvendige afstand til hinanden.
Det øger smittespredningen af coronavirus og det
skal stoppes. Derfor er det
helt afgørende, at vi alle tager et ansvar her, tænker
os godt om og husker at
holde afstand, siger politidirektør Anne Tønnes og
tilføjer:
– Vi har indtil videre
brugt dialog og vejledning
som vores vigtigste redskaber for at informere borgerne. Det vil vi fortsat gøre,
men i Københavns Politi er
vi også klar til at håndhæve
reglerne mere håndfast i
den kommende tid ved at
udskrive bøder, hvis det
skulle blive nødvendigt.
Særligt Amager Strandpark, Christiania, Skaterbanen i Fælledparken på

Det er ufarligt at gå eller løbe en
tur, så længe man holder afstand.
Men politiet anbefaler, at man
søger et andet sted hen, hvis for
mange mennesker er samlet.

Østerbro, Københavns volde, Christianshavns Torv,
Skydebanehaven på Vesterbro og Dronning Louises
Bro på Nørrebro har været
for overrendt og politiet har
måtte rykke ud for at sprede
folk.
Også Havneparken på
Islands Brygge har været
særdeles velbesøgt, men
ifølge fungerende politiinspektør Paw Kaltoft er
bryggeboerne gode til at
efterleve myndighedernes
retningslinjer.
– Borgerne er gode til at
holde afstand, og vores folk
på gaden oplever kun få eksempler på forsamlinger på
mere end 10 personer. Der
er stadig lidt udfordringer
ved udendørs sportsfaciliteter, men generelt ser det ud
til, at borgerne har forstået
nødvendigheden af at overholde anvisningerne.

1. og 2. april 2020
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Mange butikker og caféer har
rykket køen udenfor, for at
undgå for mange mennesker i
butikken på samme tid

Gunløgsgade fra
oven: Bryggen søger
i stor stil ud i solen,
når solen skinner.

Siden sidste onsdag
har det været ulovligt
at samles i grupper på
mere end ti mennesker.

Sundhedsmyndighederne
anbefaler, at alle til enhver
tid holder en til to meters
afstand til andre mennesker i det offentlige rum.
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Lav
et bål

Tag ud og fisk
Selvom du som voksen aldrig har fisket, så tag alligevel børnene i hånden og
gør det. Det er en sjov aktivitet, hvor det er ganske
sekundært, om I fanger noget. Det at fiske er skrønernes holdeplads, og det tænder det jagtinstinkt, der
slumrer i os alle. Naturligvis sætter I fisken ud bagefter, så fil, eller klip modhagerne af på krogen. Husk
at tage et billede af fisken.
Eller lad være, så kan skrønen jo vokse derudad med
tiden. I kan fiske i stort set
hele havnen. Eksempelvis
Stigborderne ved Slusen

er et godt sted at stå med
børn. Det er gratis at fiske
i havnen for børn, men hvis
de voksne også skal fiske,
skal man købe et fiskekort
på mobilen. Sæt gerne en
time af, og tag også gerne
et fiskenet med. Så er der
flere ting at lave på samme
tid. I kan købe en fiskestang for 200 kroner eller
låne en af naboen.

At tænde en tændstik og få
gang i sit eget bål er en særegen og tilfredsstillende
oplevelse for alle. Så er dit
barn 3-4 år eller 12, eller er
du selv blot 47 og ikke har
lavet et godt bål eller mestret tændstikkerne, så sæt
straks i gang.
Der er en fin bålplads på
Fælleden, der let kan findes
på google. Tag selv noget
småt brænde med. Det kan
være nede fra storskraldsrummet eller lister og andre rester, som vi alle lige
gemmer. Tag gerne mange
pakker tændstikker med.
Oftest er det godt for de
små blot at starte med at
øve sig i at stryge tændstikker. Køb derfor også nogle
tændbriketter, de der små
brune, der brænder stille

Naturkvarteret
og roligt. Når de er tændt,
kan der lægges små pinde,
bark med mere oven på.
Går bålet ud, starter I blot
igen med et par tændbriketter mere. Børn og barnlige
sjæle bliver aldrig trætte af
at tænde tændstikker. Når
barnet har styr på at tænde
tændstikker, så forær dem
tændstikæsken, men sig,
at du holder den for dem
hjemme, indtil I igen skal på
båltur. Har man flere børn i
tændstiksalderen, så lad
dem lave hvert deres bål, og
så kan I altid skubbe bålene
sammen og riste æbler eller
skumfiduser til sidst.
Du skal bruge: Brænde,
tændstikker, tændbriketter.
Foto: Benjamin Horn

Når nu vi alle er sendt
hjem, er vi heldige, at de
fleste af os bor i gåafstand
til store naturoplevelser.
Fælleden er rig på
muligheder for både sjov
og læring for alle. Også
med afstand til hinanden
Tekst: Thomas Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Nu har vi mere tid i hænde end i mands minde, og
foråret er her og smiler
til os. Her kan I finde aktiviteter for enhver smag,
alder, køn, interesse og
overbevisning. Er du nybegynder, lysegrøn nysgerrig eller rutineret, er
der garanti for, at en eller
flere af nedenstående aktiviteter kan give fordybelse, begejstring, grin,
god familietid – men også
motion til korpus og de
små grå i det lysegrønne.

Du skal bruge: Fiskestang.
Blink og krog med mere.
Fiskenet. Kniv. Tang. Spand.
Varm kakao.

Neumanns Natur

Foto: Thomas Neumann

Bue og pil

Oplev vandhullets
drage
I de forskellige vandhuller
på Fælleden findes så vidt
vides Danmarks eneste
drage: Den store vandsalamander. Den er altså ikke
så stor, som navnet antyder.
Kun omkring 10 centimeter
lang og netop nu i gang med
at parre sig. Den er smuk,
ufarlig og fredet. Så hvis I
fanger den i et net, så hold
den forsigtigt med en fugtig hånd og sæt den tilbage
i vandhullet bagefter. Hvis

Tag en frisk gren, eksempelvis fra et piletræ, der
ikke er meget tykkere end 2
centimeter og lidt tyndere,
hvis det er til små børn. Den
skal være en meters penge
lang, naturligvis længere og
tykkere jo større børn. Bind
sejlgarn med gode eller
selvopfundne knuder i den
ene ende og vend derefter
pinden, stil den på jorden,

Husk dog myndighedernes påbud om at holde afstand, også når I tager på
opdagelse i naturen.

bøj den og snør snor rundt
et par gange og afslut med
en knude.
Hvis snoren er for slap, så
er grenen for tynd. Kan grenen derimod ikke bøje, ja så
er den for tyk. Så er det bare
på med vanten igen med en
ny gren.
Lav en pil af en lige kvist
eller gren, den skal være noget tyndere og kortere end

buen og så lige som mulig.
Lav med en kniv et lille hak
i den ene ende, så den ikke
smutter på strengen. Lav
gerne flere pile, da nogle er
bedre end andre, og de kan
forsvinde.
Se på billedet, hvordan
man holder på bue og pil.
Husk at kigge op, inden du
affyrer pilen, og skyd aldrig
efter noget levende. Hvis

vejret svigter, kan man med
lidt gaffatape og eksempelvis lidt skumgummi lave
pilen om, så der også kan
skydes hjemme i stuen.
Du skal bruge: Kniv, sejlgarn eller snor og træfsikkerhed som Robin Hood eller
Legolas.
Foto: Thomas Neumann

I har et lille plastakvarium
med, så kan den være dér
et øjeblik, mens I nyder det
smukke dyr.
I kan sikkert også fange
andre smådyr. Brug eventuelt appen ‘Inaturalist’ til at
finde ud af, hvilke dyr I har
fat på.
Du skal bruge: Fiskenet,
spand eller akvarium.
Foto: Frej Schmedes
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Sæt
drage op
Fælleden har aldrig være
så dragevenlig som i dette
forår. Store områder er ryddet, der er boldbaner, modelflyvepladsen der alle giver optimale drageforhold.
Her er der ingen træer og
store buske, som dragen
kan hænge fast i. Køb eller
lav jeres egen drage. Hyggeligt er det hjemme at lave
en drage på spisebordet og
tegne, skrive eller male på

Cykeltur til
Alparcaland
den. Der er forskellige opskrifter på nettet og flere
videoer. Nogle kræver blot
to blomsterpinde, en plastikpose og noget snor. Lav
eventuelt to drager,så I har
en i backup, hvis nu den ene
går kaput derude. Så slipper
man for at tage skuffet hjem
efter 10 minutter.
I kan også købe en drage på nettet. Har selv købt
flere og de er ret gode og

Spot Danmarks
største slange
Ja, slanger skaber panikagtige følelser hos de fleste.
Men for børnenes skyld eller for din egen, så kom ud
af komfortzonen! Tag ud og
se en snog, der slikker sol.
Snogen er den eneste
slange, man kan møde i
naturen på Amager. De er
ufarlige og et bevis på, at
naturen ikke er helt så ringe
på Fælleden, fordi tilstedeværelsen af snoge fortæller,
at der er vandhuller og frøer, og det er godt for meget
og for os.
Snogen er en sort slange,
som har gule nakkepletter.
Dens fætter hugormen har
ikke gule nakkepletter og
lever ikke på Amager.
I skal lede efter snogen
i de bunker af hø og kvas,
der er lavet af kommunens
gode folk. De ligger natur-

ligvis på solsiden, og I skal
blot kigge og tage et billede.
Ofte ligger der flere sammen, og det er for mig og
mange ganske grænseoverskridende, når de snor sig
i en stor bunke. Snogen er
naturligvis sort, for at den
bedre kan absorbere solens
stråler til at varme den vekselvarme krop op. I får garanteret også varmen på sådan en tur, og husk, at hvis
nu den voksne er lidt bange
og forsigtig, så lad det ikke
gå ud over barnets nysgerrighed! De skal jo præges
positivt i forhold til naturen.
Du skal bruge: Sol, godt
humør, nysgerrighed og
mod.
Foto: Marianne
Krag Pedersen

koster 2-300 kroner, men så
får man en driftssikker og
flot drage, der kan bruges
mange gange. De er oftest
noget bedre end dem, man
selv laver.
Allervigtigst, det er en
familieting at sætte drage
op, så det skal ikke ende so
fars projekt. Én skal jo holde dragen og én skal løbe
med snoren mod vinden. En
tredje og måske fjerde skal

heppe og tage billeder. Drageflyvning giver motion,
frisk luft og samvær. Og så
er det forøvelser til kommende sejlere, kitesurfere
og almindelig kendskab til
vind og kræfter. Ting vi er
ret gode til i Danmark.
Du skal bruge: Drage. Sejlgarn. Ekstra tape til at lappe.
Foto: Beige Alert

Fælleden har faktisk en
halvbror, mindre og lidt anderledes, men bestemt et
besøg værd. Sydhavnstippen hedder den og ligger
15 minutters cykeltur fra
Bryggen. Slå ruten op på
Google og kør langs havnen
hele vejen.
Her er der få mennesker,
men til gengæld masser af
ting at opleve. I kan komme
helt tæt på de græssende
får og klappe dem. I kan
møde den flotte Alparca fra
Sydamerika, som er nært
beslægtet med lamaen. Den
har en uld, der slår fåreuld
i varme, er blødere og lette-

re. Men alparcaen er i Danmark, fordi den passer på
fårene; vist nok på grund af
tankeløse menneskers løse
hunde. Den er helt fredelig
og pænt stor.
Hele Tippen er spændende at se og lege på, og den
er omkranset af vand, så I
kan kaste med sten i vandet, fiske, lave et bål, lege
gemmeleg og se affaldet fra
gamle dage alle vegne.
Du skal bruge: Cykel og et
kort eller retningssans.
Foto: Thomas Neumann

Mørketur
Mange kan sove lidt længere i disse uger, og måske
kan sengetiden godt skubbes en times tid.
Vi er sandsynligt genetisk
disponeret for at være påpasselige i mørket fra tidernes
morgen. Dengang var der
enten fjender eller rovdyr
i mørket. I dag oplever de
færreste rigtig mørke. Det
kan vores Fælled ikke rigtig
tilbyde på grund af byens
lysforurening, men det er en
god oplevelse alligevel, og
pænt mørkt bliver det, hvis
man altid har haft kunstigt
lys omkring sig. Solen går
ned før klokken 19 den 1.
april, og det betyder, at det er
pænt mørkt allerede 19:30.
Cykel eller gå en tur, gerne
også med de mindre børn.
Det tager lidt tid at vende
øjnene til mørket. Så enten
kan I tage ud i tusmørket og
blive, til det bliver mørkt, el-

ler først tage ud, når det er
ganske mørkt. Hvis det er
skyfri himmel, bliver Fælleden lidt mørkere, da skyer
kaster byens lys ned over
Fælleden.

I kan gå en tur, I kender
fra dagslys, så det trods
mørke er både trygt og alligevel noget ny og spændende. Naturligvis kan I
også bare tage ud og gå ad

ukendte stier i mørket og få
lidt ekstra spænding.
Lad børnene eller jer selv
opleve den øgede høresans,
lugtesans og følesans, man
får, når øjnene ikke rigtig
hjælper.
Tag naturligvis lommelygter, cykellygter eller
mobil med lys med. Men
aftal, at man kan holde dem
slukket og kun tænde ‘hvis
nu’. Hvis barnet skal være
modig, kan der medbringes
en bamse, der måske skal
passes på.
Sæt jer på hug lidt inde på
Fælleden, og lyt og vær stille. Det kan huskes af alle og
bliver slidstærke minder;
mere end adskillige timers
Disney Sjov.
Du skal bruge: Lygte. Mod.
Eventyrlyst.
Foto: Thomas Neumann

iNaturalist – verdens bedste
digitale naturhåndbog
Det allerbedste værktøj til
børn og voksne, der vil vide,
hvad de har set eller fundet
i naturen, hedder iNaturalist. Er selv storforbruger
af denne geniale app, der i
mere 95 procent af tilfældene
fortæller, hvad du så eller
fandt. Den kan genkende
stort set alt. Både svampe,
dyr og planter. Man tager
blot et billede eller trækker

et billede fra ens fotoarkiv
ind i appen, og den fortæller på sekunder, hvad den
lille, bedårende forårsblomst
hed, eller hvad det er for et
lille krible-krable-dyr, barnet
holder i hånden og spørger,
hvad hedder. Nogle gange er
svaret på latin, hvis det ikke
er en vildt almindelig dansk
ting. Så kan man heldigvs
bare google det danske navn.

Det er blandt andet National Geographic, der
står bag appen, så det er
‘the good guys’, og den er
gratis. Lær et nyt stykke
natur om dagen, eller hjælp
børnene med at blive klogere på det derude. Børn
kan huske flere hundreder
pokemoner i forskellige
udviklingsstadier, så hvis
interessen for naturen er

der, er det bare at gå i gang.
Spot foråret, se om I kan
bestemme nogle af blomsterne, insekterne, ja selv
svampe kan den genkende.
Lav og mos, der vokser på
sten, stubbe og træer kan
iNaturalist også bestemme.
Du skal bruge: En
smartphone og appen iNaturalist
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Akilleshæl
på
Artillerivej
Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Cyklister skal stå tidligt op,
hvis de vil undgå et potentielt farligt møde med bilister i krydset mellem Axel
Heides Gade og Artillerivej.
Siona Johnson krydser dagligt Islands Brygge på sin
racercykel. Hun er ikke imponeret over kommunens
seneste forsøg på at hjælpe
cyklister med at komme
over på Amager Fælledstien med bagskærmen i
behold.
– De stopper, fordi de er
flinke, ikke fordi de skal,
siger hun og henviser til,
at bilisterne stadig kun har
pligt til at stoppe foran fodgængerovergangen og altså
ikke for cykler.
Trods morgentravlhed tager Siona Johnson sig tid til
et hurtigt scan af krydset i
et forsøg på at afkode, hvordan man skulle komme over
Artillerivej på den sikreste
måde.
– Det kommer ikke til at
ske, konkluderer hun og
beskriver, hvor omstændeligt det sikreste ville være:
Først stå af cyklen, trække
den de 30 meter nordpå hen
til fodgængerovergangen,
krydse Artillerivej til fods
med cykel for så igen at
trække den 30 meter sydpå,
inden man kan stige på igen
for at komme ind over Amager Fælled.
Cyklist møder bilist
Derfor gør Siona Johnson
som næsten samtlige andre
cyklister. Hun stikker for-

Det volder stadig problemer at
komme fra Axel Heides Gade og
ud på Amager Fælled på cykel.
Kommunens seneste forsøg på
at gøre det sikrere for cyklister at
krydse Artillerivej tager ikke fat
om problemets rod. Det mener
størstedelen af de cyklister,
Bryggebladet har talt med i
morgenmyldertrafikken
hjulet ud i det mylder, der
efter års debat stadig giver
cyklister trafikal hovedpine
midt på Islands Brygge.
– Hvis det stod til mig,
havde man malet asfalten
blå på det stykke, hvor cyklisterne krydser gaden, siger hun.
Dermed henviser hun til
problemets kerne, nemlig
mødet mellem cyklist og bilist midt på Artillerivej.
Søren Troels Berg, der er
fagkoordinator for trafiksikkerhed i Teknik- og Miljøforvaltningen, forklarer:
– Selvfølgelig skal cyklister og fodgængere stadig
holde øje med bilerne. Det
skal man altid som trafikant. Men det er gjort mere
tydeligt, hvor man skal
placere sig, og de forskellige typer af trafikanter kan
nemmere aflæse hinandens
adfærd.

At snylte på
fodgængerrettigheder
Det gælder med andre ord
om med morgentrætte øjne
at have overblik og finde
en god vinkel. En cyklist
beskriver sin aflæsningstaktik: Cyklende ad Axel
Heides Gade mod Fælleden
har han lært sig selv i god
tid og stadig i jævn fart at
kigge cirka 50 meter til venstre, nordpå ind ad Artillerivej. Det gør han for at se,
om en sydgående bilist mon
skulle være i færd med at
holde tilbage for en fodgænger. Er det tilfældet, får han
få sekunder efter sit hul og
kan lægge sig i den mindre
hektiske slipstrøm af andre
cyklister. Men selv hvis
han kan snylte på fodgængeres rettigheder og finde
et hul at kile sig ind i, så er
kun halvdelen af problemet

løst. Han skal nemlig også
krydse den anden vejbane i
mødet med de nordgående
bilister.

Selvregulering og nik
Hvis man, som Bryggebladet har gjort det, stiller
sig ved krydset i hverdagens morgenmylder, vil
man være vidne til noget
smukt, men ikke optimalt:
En sælsom selvregulering
blandt trafikanterne. Det
er et studie i velfungerende
kommunikation
mellem
mennesker, men altså ikke i
automatisk flydende trafik.
En mand på cykel rækker
håbefuldt hånden i vejret
i en hjemmelavet se-miggestus til en bilist. Det går
lige an. Han er ovre og bilisten videre. En anden bilist
blinker et par gange med
det lange lys for at signalere
“kom-kom” til en cyklist.
Hun kvitterer høfligt for
invitationen og begiver sig
over mod Fælleden.
– Jeg synes ikke, det er
blevet et hak bedre. Man
kører ud og håber på det
bedste, siger Randi Skovgaard, der har pendlet mellem
Vesterbro og Amager i over
ti år.

Helle for midten
Midtområdet mellem de
to modsatrettede vejbaner
på Artillerivej ud for Axel
Heides Gade og Amager
Fælled-stien er eftertragtet.
Nogle er heldige at finde et
tilpas stort hul i trafikken
til at nå over i ét hug. Men

mange bliver hængende
mellem de stiplede striber
i dramatiske sekunder midt
mellem de to vejbaner. Der
er vel at mærke ikke tale om
en helle, blot løse afmærkninger. Den helle, der rent
faktisk er etableret, ligger
forskudt mod syd og bliver
dermed irrelevant for cyklister. Selv hvis den blev
brugt, ville den højst kunne
huse to cykler ad gangen
og gøre situationen endnu
mere kompleks for alle.

Lysregulering stemt
ned
– Jeg kan da godt se, at der
er kommet nogle nye striber, bemærker en hjelmbærende mand i pensionsalderen tørt.
Han drømmer om en cykeltunnel under Artillerivej
til at få skovlen under problemet. Mindre radikale
løsninger kan dog også
gøre det. I 2018 stod Tommy
Petersen fra Radikale Venstre alene med sin stemme
for lysregulering ved Axel
Heides Gade, taget fra puljen "Sikre Skoleveje 20182019". Borgerrepræsentationen endte med at vedtage
Teknik- og Miljøforvaltningens blødere løsningsforslag i stedet, som er dét,
der nu er blevet etableret i
krydset.

Slet ikke nok
Disse ændringer i selve
krydset ved Axel Heides
Gade, der nu er en realitet,
skulle give en mere "over-

skuelig krydsudformning".
Det synes dog langtfra at
være den oplevelse, brugerne har.
Tommy Petersen er enig
med de mange skeptiske
brugere af krydset om, at
overskueligheden på ingen
måde har indfundet sig.
– På fælledsiden er der
måske kommet et par centimeter mere, men det er slet
ikke nok. Krydset er stadig
totalt kaotisk, og cyklisterne er jaget vildt, når de tager chancen. De ender som
dådyr i lyset, siger han og
tilføjer, at det heller ikke er
sjovt for bilister.

De lange cykler
Desværre for planlæggerne
kommer trafik sjældent
i en perfekt lind strøm.
Denne morgen er rekorden
i ubehagelig pause mellem
kørebanerne oppe på syv
cyklister, strandet i få, men
temmelig nervøse sekunder. De holder bremsen og
holder tæerne mod asfalten. Ikke mindst holder de
vejret. På det lille stykke
mellem de to vejbaner kan
man lige akkurat klemme
en herrecykel ind på langs.
Lange-Jan skal holde på
skrå, hvis ikke han vil have
kappet forhjulet af i mødet
en forbipasserende bil. Det
samme gælder ladcykler
som Niklas Lindgaards.
Også denne morgen har
han sit vuggestuebarn med
i vognen.
– Jeg havde håbet på
mere, når de nu brugte fire
måneder på det, konstaterer Niklas Lindgaard og begiver sig ud i midtzonen og
bruger øjenkontakt og gestik til at indgå en spontan
aftale med en bilist.

Lad tåneglene gro
En anden far vover sig koncentreret ud på vejbanen
med datteren på cykel ved
sin side. Hun er i indskolingsalderen og har stadig
ikke motorikken og benlængden til at være en sikker cyklist. Med det yderste
af tåspidserne får hun et velfortjent hvil midt på banen
med fars hånd på skulderen. Sammen får de halset
sig over på cykelstien og ind
mod skolen. En lidt yngre
pige i børnehaveklassealderen får slet ikke chancen
for at krydse på cykel. Mor
giver hende klar besked på
at stå af, så de kan spadsere
hen til fodgængerovergangen sammen.

Betændt vejkryds.
Cyklister på Bryggen
er utilfredse med
dette vejkryds trods
kommunens forsøg
på løsning.
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Advokat

Cykler

Fotohandlere

Historiefortælling

Murere

Smørrebrød

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Frisører

Hoteller

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

Musikforeninger

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

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

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

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

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

Dyreartikler

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Blomster

Ejendomsmæglere

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

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

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

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

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

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

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

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

Læger
Havnestadens lægehus
Annette Lemche, Natalie Fagerholt-Rønn
og Stine Hougaard Andersen
Kigkurren 8D st. th. · 32 64 18 56
www.havnestadens-lægehus.dk
Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund, Lina Nyqvist
og Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Massører

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

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

Klub Soja
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

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

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

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

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

Skoler & institutioner
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

Systuer

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

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

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

VVS

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

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

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

Test din viden om
Islands Brygge
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Hotel Copenhagen
Egilsgade 33
32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk

1. Genbrugsstationer er åbnet igen efter
knap tre uger. Har Bryggen nogensinde
haft en genbrugsstation med sortering
af affald i fraktioner?
a. Ja
b. Nej
2. Omkring 1900 havde Artillerivej et
andet udseende. En del af vejen havde
allébeplantning. Men gaden havde et
andet navn. Hvilket?
OPSLAGSTAVLEN til køb-salgbytte og lykønskninger. Opslag
på siden er gratis for private.
Dog koster boligannoncer 30
kroner i frimærker, der sendes
til Leifsgade 7. Skriv kort og
præcist til
redaktion@bryggebladet.dk.
Redaktionen forbeholder sig ret
til at redigere opslagene.

a. Dæmnings Allé
b. Haffners Allé
c. Latrinevej

3. Bryggebladet er kun udkommet den 1.
april én enkelt gang. Den 1. april 2008.
Hvad var overskriften?
a. Martin fra X-Faktor flytter til Bryggen
b. Havneparken solgt – boligbyggeri i 7
til 27 etager
c. SAS-hotellet rives ned i 2010
4. Hotellet på hjørnet af Gullfossgade og
Artillerivej, Gulsmeden Bryggen, har
tidligere huset en skole. Hvilken ?
a. Copenhagen International High
School
b. Niels Brock Handelsskole
c. Gullfoss Gymnasiet

(se svarene på side 18)
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Corona på hjernen
Coronaland er uhyggelig og
angstprovokerende. Men midt i
forfærdeligheden kan der være
gemt små muligheder for positiv
forandring
Af: aut.cand.psyk. Jeanne
Fløe, Psykologen på Bryggen
Alle mærker vi bekymringen over for den hidtil
ukendte virus, Corona. Det
påvirker os psykologisk,
når en krise afledt af Corona ændrer de samfundsformer, vi kender. Denne
trussel har alt, hvad der
nærer vores frygt. Uvished
i rigelige mængder. Virus er
usynlig. Vi ved ikke, om vi
er raske, om vi rammes, om
en af vores kære rammes,
hvornår det stopper.
Når noget er usikkert,
trigger det vores frygtrespons. Det ligger dybt i
vores DNA. Vores hjerne
er biologisk kodet til at reagere sådan.
Ved min indgangsdør
står der en beholder med
håndsprit. Jeg vasker hænder hele tiden. Kun min
mand får knus og kys. Alle
andre holder jeg de anbefalede to meters afstand til.
Det påvirker også vi mennesker psykologisk, at vi ikke
kan kramme og være tæt
på hinanden. Vi er sociale
væsner. Ensomheden og følelsen af isolation påvirker
derfor os alle.
Men nogle bliver mere
bekymrede end andre. For
dem er der mere på spil end
at tage disse forholdsregler.
Det rækker ikke for dem.
Det gælder selvfølgelig for

de, som Sundhedsstyrelsen har været ude at advare
særligt mod smitte, fordi de
har mindre modstandskraft
over for denne virus.

somheden ved at gå hånd i
hånd.
Tid med de nærmeste
er for mange tiltrængt. Vi
glemmer alt for ofte, at det
er betydningsfulde andre,
der gør, at vi fungerer. Og
som en af mine venner
sagde forleden: ”Man bliver mindet om, at det ikke
var en sur pligt at besøge
sine gamle forældre, for
jeg mærker lige nu, at jeg
mangler det.” Vi bliver alle
mindet om, at vi intet er
uden hinanden. Og det kunne vi måske godt trænge til.

De særligt sårbare

Pludselig fik vi tid

Det gælder også mennesker, der i forvejen lever
med angst. Når man i forvejen er sårbar, bange og
angst, så giver en situation,
som vi har nu, virkelig næring til katastrofetænkning.
Disse mennesker oplever at
være under et ekstra hårdt
pres, og det kan få store
konsekvenser for deres helbred. Vi ved historisk, at
lignende begivenheder har
skabt en stigning i tilfælde
af traume-og stressfremkaldt angst. Den måde, du
bedst hjælper dem på, er
ved at tage deres bekymring alvorligt og vise forståelse.
Mange af de steder, folk
med angst normalt har kunnet få hjælp og støtte, er lukket ned. Så de har kun sig
selv og menneskemylderet
i Netto. Det hjælper at tale
med en anden, når angsten
har fået alt for godt fat. Så
her har vi alle en vigtig rolle
at spille.
Jeg håber nemlig, at denne krise vil være med til at
minde os om vigtigheden af
at tænke mere på andre end
på os selv. For enhver krise

Jeg er ikke sikker på, at politikernes beslutning om at
lukke Danmark ned og sende alle hjem for at arbejde
har været klogt. Samfundsøkonomisk vil det i hvert
fald kaste skygger af sig,
som ingen endnu overskuer. Det eneste positive, jeg
kan få øje på, er, at forældre
er tæt på deres børn i en tid,
hvor børn ellers ville kunne
reagere med angst.
De familier, der lykkes
med ikke at lade sig stresse
over at forvente, at de skal
kunne etablere en miniskole derhjemme oveni en forventning om, at de selv skal
arbejde, kan få noget værdifuldt ud af det. De der ikke
løber endnu stærkere, som
om alt var som før. De der i
stedet udnytter den særlige
situation til at gøre noget
andet end det, de plejer. Og
tager imod den gave der ligger i den modbydelige Corona – nemlig tid sammen.
At dyrke roen, langsomheden og samtalerne. Også
samtalerne om at børn kan
være bange for det, de ikke
forstår. Og lige nu har I muligheden for at skabe den

indeholder muligheden for
at fremkalde solidaritet.

Man klarer sig i kraft af
andre
Med frygt for at lyde som
en komplet jubelidiot, så
kan jeg ikke lade være
med at tænke på, om det,
at vi alle er blevet revet ud
af vores vildfarelse, har
været vigtigt for os? Vildfarelsen om, at vi kan udsætte vigtige ting. Til når
vi har fået et bedre job,
den rigtige mand, et arki-

tekttegnet hus, penge på
kontoen.
Misforstå mig ikke. Der
er intet positivt ved denne
ulykkelige situation, men
vi er blevet stoppet i hverdagens trummerum, hvor
børn, forældre og par løber
derudad. Og nogle gange i
hver sin retning. I et kapløb
om at blive lykkelig og hvor
lykke er blevet forvekslet
med friværdi. Nu ser jeg i
stedet børn spille bold med
deres forældre, kærestepar,
der holder pause fra hjemmekontoret og dyrker to-

Den beskidte skole og
københavnerparadokset
Af: Dennis Schnell-Lauritzen,
advokat hos DJØF og
tidligere folketingskandidat
for Socialdemokratiet
Tak til Bryggebladet for at
sætte fokus på det problem
med meget dårlig rengøring på Skolen på Islands
Brygge, som jeg også hører
om fra mine børn. Og tak til
psykolog Jeanne Fløe for i
et debatindlæg i Bryggebladet den 5. marts at fortælle
lidt om de konsekvenser en
beskidt skole kan have.
Bryggebladet fortæller, at
rengøringen blev ”effektiviseret” i forbindelse med besparelser sidste år. Men det
viser sig, at det bare giver
dårligere rengøring, nedslidning og dårlige arbejdsforhold for rengøringsmedarbejderne.
Og problemerne stopper desværre ikke ved
rengøringen. Generelt er
der kommet færre lærere,
som skal undervise relativt flere børn i langt flere
timer. Oven i hatten er der
så kommet flere elever, der

har behov for specialundervisning eller støtte. Man
behøver ikke være Einstein
for at regne ud, at det giver
en ringere kvalitet. På Skolen på Islands Brygge bliver
der jo så endda sat streg
under problemerne, for her
vokser skolen så meget, at
der hele tiden sættes nye
midlertidige pavilloner op.
Mine unger fortæller, at de
har dårligt indeklima, og at
klasserne i pavillonerne er
mørke.
Men det er jo egentligt et
paradoks: Københavnerne
bliver rigere og rigere år for
år.
Lige efter at man har læst
om den beskidte og beskårne skole, kan man læse om,
at en restaurant på Bryggen
lige har vundet en Michelin-stjerne. Og læser man
boligannoncerne i bladet,
viser det sig, at lejligheder
til 8-10 millioner går som
varmt brød.
Ironien kan næsten ikke
blive tykkere. Mens nogle
forældre spiser dyrt på Michelin-restauranter og bor

i hundedyre lejligheder, må
ungerne trækkes med en
skole, hvor rengøringen sejler, eleverne bliver flere og
lærerne relativt færre.
Så selv om der sker meget
godt i Københavns Kommune, og vi har fået bygget
og moderniseret skoler i de
senere år, så er der alligevel
helt basale ting, der volder
problemer. Vi har brug for
en diskussion om kommu-

nernes muligheder for at
opkræve en skat, der dækker en tidssvarende offentlig service. I København
i særdeleshed har vi også
brug for en diskussion om
det hensigtsmæssige i, at
vi har en forvaltning med
7 borgmestre fra forskellige partier med hver sin
administration. Det koster
såmænd godt 250 millioner
hvert år, at de største byer

i Danmark kører med flere
borgmesteradministrationer. Det vil sige, at København kan spare et meget anseeligt millionbeløb hvert
år, hvis man slankede borgmesteradministrationen.
De penge ville gøre mere
gavn, hvis de gik til bedre
undervisning og indeklima
på skolerne. Det samme
gælder kommunens enorme forbrug af konsulenter
og advokatydelser, hvor det
endda tidligere har vist sig,
at kommunen ikke engang
følger egne regler for indkøb.
Vi skal altså både have
en principiel debat om finansiering af kommunal
velfærd, ligesom vi bør beskære relevante dele af administrationen i stedet for
fortsat at skære ned på skoler og rengøringen.

afgørende ro omkring barnet. Og give plads til deres
spørgsmål og bekymring.

Det virtuelle rum
Men selv den bedste og
mest pædagogiske forælder
kan få nok af børnesamtaler. Uhha, vi er sociale dyr.
Jeg har flere gange udtrykt
min bekymring omkring
elektroniske mediers indflydelse på vi mennesker.
Lige nu er jeg lykkelig for,
at vi lever i en elektronisk
tidsalder. For det er en god
måde at opretholde kommunikation og kontakt på.
En af mine venner fortalte, at de sammen med et
vennepar aftalte en virtuel
middag. Begge par lavede
den samme middag. De
satte sig ved et veldækket
bord og åbnede vinflasken
og deres computer. Overfor sad deres venner, og de
kunne skåle gennem computerskærmen.
En ældre mand, som aldrig havde prøvet at facetime, holdt nu virtuelt møde
med sine lige så aldrende
venner. Normalt mødtes de
hver torsdag på en cafe i
Dragør og drak deres torsdagsbajer. Nu havde de oprette en facetimegruppe og
nød en øl ”sammen”.
Så indtil vi igen kan være
fysisk sammen og give den
vigtige berøring til alle, vi
kender, så lad os sende dem
et virtuelt knus og mødes
over Facetime.

Trange
kår for
Lærkesletten
Af: Mai-Britt Gauthier
Hvor mange af de politikere, som har stemt for byggeri på Lærkesletten, har
mon deres daglige gang på
Amager Fælled? Har de set,
hvad Bryggens vokseværk
har medført? De gamle stier er trådt dybe og brede, og
nye stier er trådt alle vegne.
Engang kunne man finde
”hemmelige” stille steder.
De findes stort set ikke
mere. Naturen har i den
grad trange kår.
Brugen af Fælleden slår
vist i disse coronatider alle
rekorder, og spørgsmålet er, om dette blot er en
forsmag på, hvordan det
bliver med cirka 3.300 nye
beboere ved Lærkesletten.
Skræmmende, ikk’?
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HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

Kære beboere og menighed i
Islands Brygges Sogn
Sammen med det meste af verden
og hele Danmark er vi med til
at hindre spredning af smitte med corona virus.
Den kristne kirke har altid haft særligt fokus
på de svageste, som i den nuværende situation
er den mest udsatte befolkningsgruppe.
For tiden handler alt om at inddæmme corona virus,
så smitten ikke spredes.
Husk Dronningens opfordring og statsministerens ord om,
at vi står sammen ved ikke at være sammen.
Vi følger myndighedernes udmeldinger og anbefalinger,
så til og med 2. påskedag den 13. april er gudstjenester og aktiviteter aflyst
i Hans Tausens Kirke og Kirken i Ørestad.
Nødvendige kirkelige handlinger kan finde sted med et minimum af deltagere.
Alle, der har aftalt dåb eller vielse i den kommende tid, vil blive kontaktet.
Vi opfordrer til, at man udskyder dåb og vielser.
Det er altid muligt at få en samtale med en af sognets præster.
Du finder præsternes telefonnumre og mail under denne tekst.
Kirkekontoret og personregistreringen er lukket
for personlig henvendelse, men der besvares fortsat mails og telefon.
Post skal afleveres i brevkassen Halfdansgade 6.
Pas godt på dig selv og dine nærmeste
- og hjælp og pas på andre.

Glædelig Påske
vi glæder os til, at vi kan samles igen

Foto: Ib Rasmussen

Se udviklingen på hjemmesiden
www.islandsbryggessogn.dk

præster, ansatte og menighedsråd i Islands Brygges Sogn

og følg os på facebook
Hans Tausens Kirke, Islands Brygges Sogn

24. 3. 2020

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

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

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

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

Burchhardts
Begravelsesforretninger

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

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

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

BegravelseBisættelse

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

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

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

find os på:

www.bryggebladet.dk

Er du vores nye menighedsrådsmedlem?
Til efteråret er der valg til menighedsrådene i alle Danmarks kirker.
Et menighedsråd vælges for 4
år ad gangen og har til opgave
at skabe gode vilkår for kirkens
liv og vækst. Det indebærer, at
der er forskellige opgaver, der
skal løses: Økonomistyring,
personaleledelse, planlægning
af aktiviteter og meget andet.
Menighedsrådet er et demokratisk valgt organ, der er med til at
drive kirken, til gavn for sognet
og menigheden.
I Islands Brygges Sogn har vi to
kirker: Hans Tausens Kirke og
Kirken i Ørestad.
Du vil som medlem af menighedsrådet være med til at
beslutte, hvad der skal ske i de
to kirker.
Noget for dig, eller bare
nysgerrig? Kom og hør mere til
orienteringsmødet
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i
Hans Tausens Kirke,
Halfdansgade 6.
(selvfølgelig under forudsætning af, at vi igen må samles i
kirkens lokaler)
Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

Test din viden - svar

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

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

”Du
bestemmer,
hvad din kirke
kan”

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

Allan Nielsen

1. (b). Nej. Islands Brygge har
dog haft en decideret losseplads.
Ud i vådområdet begyndte man
at fylde op i 1930'erne med
dagrenovation, industriaffald,
jord og byggeaffald. Fra
november 1945 begyndte man at
køre dagrenovation ud for enden
af Artillerivej, og i 1957 blev her
officielt etableret losseplads.

2. (b). Haffners Allé.
3. (a). Martin fra X-Faktor flytter
til Bryggen.
4. (b). Niels Brock Handelsskole.

Noter

Sikkert langhåret du bliver...
Pas på dig selv og dine nærmeste,
indtil vi ses igen!

hairbydahl.dk
psst... vi retter også op på hjemmeklip

Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk

Spøgefugle. På en større,
meget moderne, arbejdsplads i Sydhavnen har nogle
medarbejdere udstyret kaffemaskinen med et skilt: ”Kaffemaskinen er stemmestyret.
Du kan nu bestille kaffe ved
at sige eksempelvis: - Bryg
Kaffe Sort – Bryg Kaffe Americano – Bryg Chokolade. En
del medarbejdere er faldet i
fælden og har undret sig over
hvorfor kaffemaskinen ikke
bryggede noget.

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

A

D

Nu 12 år senere havde
Bryggebladet igen chancen.
Hvad kunne en god aprilsnar have været?
”Bryggens pushere dropper
kontanter” eller ” Linse og
Lebbe-Lone skal giftes.”
Der er ingen aprilsnar i dette
nummer af Bryggens lokale
avis. Vi synes det vil være
upassende i disse tider. Til
gengæld har vi 12 til 15 år
til at forberede den næste
aprilsnar. Bare vent. Den
bliver god.

Aprilsnar. ”Martin flyttter til Islands Brygge” var
forsidesbasker den 1. april
2008. 15-årig Martin vandt
X-Factor over Bassim(også
en X-Factor favorit) og intet
mindre end 15 piger fra
Skolen på Islands Brygge
skrev til Bryggebladet om
det nu var rigtigt, hvad der
stod i avisen. Som et plaster
på såret fik Bryggebladet en
del merchandise fra pladeselskabet BMG til nogle af
pigerne.

Håndsprit ved indgangen.
Bryggebladets nabo, købmanden Discount International, har en flaske håndsprit
stående udenfor ved indgangen. ”Husk håndsprit før
du går ind”, står der. Indtil
nu har ingen stjålet flasken.
”Det kan være tyve stjæler
på hospitaler, men ikke her
på Bryggen”. Flasken er der
endnu i skrivende stund og
den bliver flittigt brugt.

Hair by Dahl

derfor egne drikkevarer i
Havneparken, uanset om du
skal sprinte eller spadsere.

PA T E R

Tekst og foto: Jean Gauthier

Kommunen coronalukker
kondivandet
Besøgende, badegæster og
motionister har kunnet få
slukket tørsten ved vandposten i Havneparken. Men i en
tid med allestedsnærværende smittefare er det næppe
forsvarligt, at vi drikker fra
samme hane. Derfor har
Teknik- og Miljøforvaltningen
netop besluttet at lukke for
det kolde vand. Medbring

EO

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.

BRYGGEBLADET 19

NS

S
KE O

T

1. og 2. april 2020

”Det er fordi mikrofonen sidder på venstre side”, sagde
en, der var med på legen.

Vi laver måske Danmarks flotteste

plankeborde

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

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

Nyt fra bryggenet
Årsmøde
30. april
På grund af det aktuelle
forbud mod større forsamlinger har bestyrelsen i
Foreningen Bryggenet
besluttet at udskyde årets
ordinære repræsentantskabsmøde til tirsdag d. 26.
maj kl. 19.00.
Hvis det i maj stadig ikke
er muligt at mødes fysisk,
vil bestyrelsen finde en
anden måde at gennemføre
mødet. Det kan være som
virtuelt møde eller i yderste
konsekvens via en skriftlig
beslutningsproces.
I forbindelse med flytningen
af mødet rykkes alle relaterede deadlines tilsvarende.
Dermed er der en ny frist

for fremsendelse af forslag
til dagsordenen. Disse skal
være bestyrelsen i hænde
senest fem uger før mødet,
det vil sige tirsdag d. 21.
april.
Dagsorden og materiale udsendes fire uger før mødet,
altså senest tirsdag d. 28.
april.
Stemmeafgivelse på mødet
forudsætter, at man senest
d. 23. maj er indmeldt til
bestyrelsen som repræsentant.

Har du ikke
Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er
det højst sandsynligt fordi
du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge,
der endnu ikke er med i
Bryggenet. Du kan forhøre
dig hos din bestyrelse om
din boligforening allerede
er med i Bryggenet eller de
evt. er i dialog om at blive
tilsluttet.

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

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

Bryggenets priser

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

Internet
Op til 1Gbit/s: 65. kr/md.
(500/500 Mbit/s garanteret)
Tv
Grundpakke: 160 kr./md.
Mellempakke: 360 kr./md.
Mellempakke med Bland
Selv: 360 kr./md.
Fuldpakke: 485 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv:
485 kr./md.
Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Spiren
døde før
det fik
rødder
Miljøprojektet
Spiren, der skulle
have ligget på
den åbne plads i
Havneparken, er
blevet stoppet af
Susse Stuhr, der
er initiativtageren
bag projektet.
Det er coronanedlukningen,
der har gjort det
umuligt at realisere visionen bag
Spiren

Der kommer ingen grønne fingre
i Havneparken
alligevel. Miljøprojektet Spiren
bliver droppet
efter to år med
udefrakommende
problemer

Brygge besluttet at stoppe
projektet.

Andre planer

Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Conrad Holger
Petersen
redaktion@bryggebladet.dk

Spiren kommer ikke til at
blomstre i Havneparken.
De seneste to år har Islands Brygges Lokalråd og
Skolehaven Islands Brygge

forsøgt at få et miljøprojekt
på den åbne plads i Havneparken til at slå rødder, men
begge år har noget udefrakommende sat en stopper
for deres planer. Sidste år lavede HOFOR gravearbejde
på pladsen, og i år har coronakrisen gjort det umuligt
at realisere projektet på den

måde, som initiativtager
Susse Stuhr fra lokalrådet
havde drømt om.
– Flere af de fonde, som
vi skal søge, har rykket deres ansøgningsfrister, så vi
først kan få midler til sommer, når plantesæsonen er
slut. Derudover kan vi jo
ikke holde borgermøder og

lignende, når der er forsamlingsforbud, fortæller Susse
Stuhr og fortsætter:
– Det er for meget, at man
to år i træk stiller noget i
udsigt, der ikke bliver til
noget.
Hun har derfor i samråd
med Islands Brygges Lokalråd og Skolehaven Islands

Susse Stuhr er selvsagt ked
af, at projektet ikke blev til
noget, da det er noget, hun
har lagt mange timer i, og
noget, som flere lokale aktører har set frem til. Hun
vil dog ikke afvise, at hun i
lokalrådets regi finder et andet grønt projekt, som hun
kan kaste sig over til næste
år.
– Det her projekt har jeg
sagt farvel til, men det kan
være, jeg finder på noget
andet til næste år. Men det
har jeg ikke taget stilling til
endnu, siger Susse Stuhr.
Idéen bag Spiren var
at skabe en grøn oase på
Bryggen, hvor lokale kunne
samles om madlavning,
dyrkning af grøntsager, eller hvad de nu ellers kunne
finde på. Det var meningen,
at Spiren skulle være i Havneparken over en to-årig
periode, hvorefter den for
eksempel kunne flyttes til
en anden by eller bydel.

