Politihestene er
tilbage i gadebilledet

Costa del Bryggen

Byggetilladelser

De har helt klart en tryghedsskabende funktion i lokalområdet.

Havnevigen står foran sit
gennembrud som unik,
familievenlig badestrand midt
i byen, men popularitet har en
bagside.

Det kan tage tid og være en dyr
fornøjelse, at komme i gang
med nye projekter i haven eller
i lejligheden.
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Den første koncert
Vi hungrer efter
kultur, men skal lære
på ny, hvordan vi kan
nyde musikken, mens
vi holder afstand og
passer på hinanden.
Her, til den første
koncert på Bryggen
efter coronagenåbningen, var der en
form for hemmelighedskræmmeri.
Arrangørerne,
Kulturhuset Islands
Brygge og Klub
Geyser ved Jacob
Speake (ved lydpulten), skulle også finde
nye takter: Hvordan
skaber man en intim
koncert, mens man
giver plads til alle?
Læs mere på
midtersiderne 10-11

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE
Kigkurren 8G, 1. sal, København S
+45 32 57 75 44 · islandsbrygge@tandlaegen.dk · tandlaegen.dk/islandsbrygge

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

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

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID

Skal vi
også sælg
e
din bolig
?

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

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

Grundlagt 1987

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

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

ønsker alle vores læsere en god sommer.
Vi ses igen den 13. august.
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Vrede naturvenner
holder afstand ved
demonstration
Med kogemand og fugleelsker Nikolaj
Kirk som indpisker holdt Amager
Fælleds Venner demonstration
på Rådhuspladsen. Målet om at
omstøde beslutningen om byggeri
på Lærkesletten blev ikke nået i
denne omgang. Men de vrede
naturforkæmpere har det lange lys på
Tekst og foto: Philip
Thinggaard
Omkring 300 mennesker
mødtes den 4. juni til demonstration for at beskytte
dyrelivet og anden bynær
natur mod byggeri.
"Jeg er ligeglad med, om
vi skal stå her 20 gange
mere," tordner en vred Nikolaj Kirk fra Amager Fælleds Venner ud til tilhørerne på Rådhuspladsen og op
mod beslutningstagernes
arbejdsplads.
Kort før havde Borgerrepræsentationen derinde behandlet et forslag om at genoverveje byggeplanerne
for Vejlands Kvarter, også
kendt som Fælledbyen. Til
de forsamledes store skuffelse blev det besluttet ikke
at genoverveje.

Fælledbyen rykker
nærmere
Forslagsstillerne fra Enhedslisten og Alternativet
mener, at de økonomiske

præmisser for projektet
har ændret sig. De hæfter
sig især ved, at undersøgelserne af byggegrunden
og oprensningen af den er
blevet væsentligt dyrere
end først anslået. Forslaget
blev nedstemt. Dermed er
byggeplanerne rykket et
skridt nærmere, selv om de
indledende undersøgelser
af byggegrunden først lige
er begyndt, og lokalplanen
skal behandles til efteråret.

Vrede og tålmodighed
Det er ikke første gang,
Amager Fælleds Venner
og deres samarbejdsorganisationer møder modgang
i deres indædte kamp for
bynær natur. Derfor er vreden krydret med tålmodighed.
"Jeg er gammel skakspiller, så jeg er vant til at
læne mig tilbage og vente
på modstanderens næste
træk," lød det videre fra Nikolaj Kirk fra talerstolen,
som i dagens anledning var
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en campingvogn med musikanlæg.
Modstanderen er overborgmester Frank Jensen
og By & Havn, som Kirk
betegnede som "på røven".

Vil vende stemningen
Men noget tyder på, at naturvennerne også har fået
sig en ny og uventet modstander. Forslagsstillerne
havde håbet på at få SF til
at skifte kurs væk fra sin
aftale fra 2018 om at støtte
byggeriet mod at være med
i budgetaftalen. Den kursændring skete ikke. Siden
har Amager Fælleds Venner rettet sin grønne vrede
mod SF, som de mener kun
er grønne udenpå.
"Mange er vrede og skuffede over SF, da de føler, at
dette parti vægter en kortsigtet økonomi og tidligere
indgåede aftaler højere end
en langsigtet grøn udvikling for København," udtaler Steffen Rasmussen fra

Amager Fælleds Venner og
fortsætter:
"Demonstrationen er en
del af vores forsøg på at vende stemningen."

Intet afgørende nyt
Omvendt mener SF's Klaus
Mygind ikke, at der er kommet afgørende nyt frem i
sagen:
"Der foreligger et forhandlingsresultat, som vi
står ved. Hvis forudsætningerne har ændret sig, så
skal partierne jo først være
enige om, at de har ændret
sig," siger Klaus Mygind.
Han henviser til behovet for
boliger til en fornuftig pris.
Ifølge planen skal en fjerdedel af de omkring 2000
boliger i det nye kvarter
på Amager Fælled således
være almene boliger.

Skyggelærken
Mens nogle tusinde mennesker kan se frem til at rykke

ind på Fælleden, har dyrene
ifølge Amager Fælleds Venner ikke meget at se frem
til.
"Hvor rykker lærken hen?
Rykker den ind under hvidtjørnen?" spørger Nicolaj
Kirk retorisk ud over pladsen, hvor en demonstrant
holder et grønt kors med ordet "LÆRKE" skrevet på og
en anden et rundt skilt med
ordet "NU!" Kirk giver selv
en slags svar:
"Jeg vidste sgu ikke, den
var en skyggefugl."

Rådhuspladsen kridtet
op til kamp
Selv om demonstrationer
er undtaget fra forsamlingsforbuddet, havde arrangørerne lavet coronatiltag i dagens anledning. På
eget initiativ havde Amager
Fælleds Venner og medarrangøren
Fiskerhavnens
Venner haft det store skolekridt fremme og tegnet
felter til maksimalt 10 per-

soner på Rådhuspladsens
underlag.
"Vi har meget at tabe ved,
at for mange mennesker er
samlet på for lidt plads," siger Steffen Rasmussen fra
Amager Fælleds Venner.

Kamp mod tiden
Med politisk pres, medietække og små 12.000
medlemmer af sin facebookgruppe
medvirkede
Amager Fælleds Venner
til, at byggeplaner på Strandengen i 2018 blev droppet. Men vennerne vil have
mere. Eller rettere, de vil
have mindre. Mindre bebyggelse. Mere natur tæt
ved byen. Efterårets høringer og miljøundersøgelser
vil vise, om tiden arbejder
for eller imod den bynære
natur, som Amager Fælleds
Venner kæmper for, blandt
andet under sloganet #VildVelfærd.

Kort Nyt

18. juni 2020
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Kulturhavn udskydes to uger
Lige siden 2001 har august
været synonym for Kulturhavn – men ikke i år. Årets
festival rykker to uger frem,
til weekenden den 11. til 13.
september.
– Vi har på det sidste lagt
hovederne i blød for at fin-

de den bedste løsning for
dette års Kulturhavn Festival, skriver Kulturhavns
sekretariat på deres hjemmeside.
– I forlængelse af regeringens seneste udmelding
om, at det højst bliver tilladt

at forsamles 500 mennesker
frem til den 1. september,
flytter festivalen derfor to
uger frem. Vi arbejder selvfølgelig stadig på at tage
alle de nødvendige hensyn
til både publikums og aktørers sikkerhed, og vi følger

udviklingen tæt over de næste uger og måneder.
I 2001 var der kun aktiviteter på Islands Brygge. I de
senere år er det hele Københavns Havn, der har været
taget i brug: Fra Nordhavn
til Sydhavn. 
ljg

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

GODTD

Purely Professionel

BTEUKET 340
TIL
APO

Spørg os om 00
håndkøbsmedicin

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.

FEST ?

Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere
drikkevarerne
til dit arrangement.
Vi har åbent
som normalt…
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.
Vi
har
åbent
som
og vin
leverer
gerne vin
… 35-150
og levere
gerne
øl og vand,
og chokolade,
Kontakt
os forgratis
etud,
uforpligtende
tilbud.
på Islands
BryggeBrygge.
eller Påskeæg
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

Vi laver måske Danmarks flotteste

plankeborde

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

seistrup

LIGE NU!

SPAR
OP TIL
00

120

SPAR
OP TIL
00

165

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

PA T E R

Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket

D

Walk-thru-generalforsamlingen. I A/B Eigi afholdte man
en ekstraordinær generalforsamling i søndags med kun
to punkter på dagsordenen:
Godkendelse af årets regnskab og andelskroneberegning. A/B Eigi er den seneste
andelsboligforening, der er
blevet stiftet på Bryggen,
og har således altid en stor
tilslutning, når der holdes
møder for alle andelshavere.
Med de nuværende coronaregler kunne ingen lokaler i
nabolaget imødekomme over
100 deltagere: Derfor den
utraditionelle walk-thru-generalforsamling i deres gård.
Bestyrelsen håber på at
kunne afholde den ordinære
generalforsamling i efteråret,
når coronarestriktionerne
forhåbentlig lempes en
smule. 
ljg

32000
Før op til 440,00

Før op til 505,00

PÅ

Med udsigt over Havneparken. Det er 20. gang, at Kulturhavn afholdes, og i alle årene har Islands Brygge været en vigtig del
af festivalen – her set fra Bølgen på Kalvebod Brygge i august 2019. 
Foto: Ulrich Jakobsson

Repair & treat sæt
150+150 ml

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

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

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

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

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Hastighedsskilte
på Artillerivej
En af vores læsere, Bitten
Nielsen, undrer sig over
fartbegrænsninger på en
del af Artillerivej.
– Vi drøfter gang på gang
færdselstavlerne på Artillerivej, når vi kører fra
Rundholtsvej og ud mod
Vejlands Alle. Vi starter
med ”Max 40”. Derpå tilrådes ”40” gennem svingene, men så synes vi at der
mangler et skilt som siger
”50”. Eller er det ophævet
per automatik, når man er
ude af svingene?
Redaktionen har taget en
lille cykeltur fra Njalsgade
til Vejlands Allé og kunne
konstatere, at hastighedsskiltene henviser til forskellige hastigheder, hvis man
kører i nordlige eller sydlige retninger. Mod Vejlands
Allé (mod syd) må man kun
køre op til 50 fra Rundholtsvej til svinget. Derefter er
det 40 til Vejlands Allé – det
hænger måske sammen
med Boldklubben Heklas
klubhus og motocrossbane
bagefter.
Mod nord må man køre
50 fra Vejlands Allé til svinget. Derefter er det 40 til
Gullfossgade. Den sidste
del frem til Njalsgade er
”Max 30”, men det eneste
skilt med ”Max 30” er svært
at få øje på – det er gemt bag
en gren. 
ljg

Skarpe sving på
Artillerivej. Der er
gode grunde til at
sætte farten ned ved
svinget på Artillerivej. Her fra et uheld
i 2019. Arkivfoto:
Jean Gauthier

Usynligt skilt. Kører man
mod nord er der kun et
skilt der advarer, at man
skal køre ”Max 30” ved
Gullfossgade, hvor skoleområdet starter. Skiltet er
ikke til at få øje på. Foto:
Jean Gauthier

NYHED · NYHED · NYHED
NY DANSESKOLE
PÅ ISLANDS BRYGGE

MINI MIX (3-4 år)
DISCO/SHOWDANCE (7-9 år)
DISCO/SHOWDANCE BEG./ØVD. ( 10-12 år)
DISCO FORMATION/PRODUKTION (fra 8 år)
MODERNE/GIRLY (10-15 år)
DISCO ELITE (10-15 år)
MGP/DISCO/HIP HOP (5-7 år)
BOYS HIP HOP/BREAKDANCE (6-9 år)
HIP HOP (7-10 år)
HIP HOP/DANCEHALL TEEN (11-16 år)
HIP HOP/LADIES (fra 25 år)

OPSTARTSTILBUD:
TILMELD INDEN 1. JULI 2020
og få 300 kr. i RABAT
på det første hold
Få pladser tilbage

Kontakt & info:
www.twindancestudio.dk
info@twindancestudio.dk
Instagram:
twin_dance_studio
Facebook:
TWIN DANCE Studio

Kort nyt

18. juni 2020
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Rutsjebane for voksne
9. juni genåbnede Dansk
Arkitektur Center (DAC)
efter coronanedlukningen.
DAC, der har til huse i det
kantede markante BLOX
ved Lille Langebro, byder
på to nye udstillinger og
ikke mindst et nyt permanent kunstværk – en
kæmpe rutsjebane! Den
tysk-belgiske kunstner Carsten Höller har skabt en 40
meter lang rutsjebane døbt
”DAC Slide”, der snor sig
som en spiral 4 etager og 16

meter ned gennem BLOX.
Bryggebladet har testet
DAC Slide, og det går altså
pænt stærkt nedad.
Rutsjebanen er praktisk,
hvis man skal hurtigt videre
fra ”Kids City” til udstillingen ”Syv meningsfulde boliger” i bunden af BLOX. Her
giver tegnestuen ONV syv
konkrete bud på, hvordan vi
kan bo billigere, smukkere
og mere meningsfuldt. Denne udstilling kan man se
uden at skulle betale entré.

Skal man have en tur
mere i DAC Slide, kan man
på vej op lægge vejen forbi
”Hello Denmark – Hurra
for hverdagslivet!”, som den
sidste nye udstilling hedder. I udstillingen kan man
opleve seks installationer,
der repræsenterer genkendelige elementer og værdier
fra hverdagen, for eksempel
hygge, cykelkultur og design. 
joe
Foto: Jesper Værn Jensen

Den sidste skoledag i Lysthuset. Når afstandskravene mindskes fra to til en meter, er der
mindre behov for ekstra lokaler. Således var fredag den 12. juni, den sidste dag for en kommende børnehaveklasse i Lysthuset, selskabslokalerne ved Kulturhuset. Børnene rykker nu til
en rigtig skole.
Ljg
Foto: Ricardo Ramirez

Sankt Hans på Viva
Igen i år afholder Viva Sankt Hans på båden
– den 23. juni.
Kom og vær med til en fantastisk aften på
vores dejlige båd, midt i Københavns havn.

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

Vi starter kl. 18.00 til en velkomstdrink og
derefter vil der være grillbuffet med masser
af mørt oksekød, slagterens egne pølser,
forskellige kartofler, salater og saucer.

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

Efter spisning vil der være mulighed for at
komme ud at sejle på vores motoryacht
Moby Dick som er inkluderet i prisen.

Program:
18.00 – velkomstdrink
18.30 – Grillbuffet
Ca. 20.30 –
1. Sejltur med Moby Dick
Ca. 21.15 –
2. sejltur med Moby Dick
Prisen på arrangementet er
350,- kr og der er begrænset pladser.
Billetter kan købes på:
www.restaurantviva.dk

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Åbningstider
Eller
et glas af voresVi
lækre
og bløde os
rødvintilLaat
Garnatxa
Fosca,
glæder
byde
digog bliv forført af de
spanske
toner.velkommen
Mandag
10.00
21.00
på Bryggens hyggespot
Hvis
du er til-ettorsdag
koldt glas hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag
09.00
- 21.00
Åbningstider
Åbningstider
Fredag - lørdag
09.00 - 22.00
Mandag til
– Torsdag
kl.10.00
11.00–
21.00,
Mandag
torsdag
– 21.00
Søndag
09.00
- 20.00
Fredag
kl.
11.00
–
23.00
Fredag & lørdag
10.00 – 23.00
Lørdag
kl.10.00
10.00– –21.00
23.00
Søndag
Søndag
kl. 10.00 – 21.00

Nyt menukort!
Fødselsdag,
konfirmation
eller
barnedåb?
Book dit bord
Ring eller skriv til os og få
allerede nu på
et uforpligtende tilbud på
5365
4010
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

Restaurant Viva afholder Sankt Hans aften på Kajen
Langebrogade 1b • 1411 København K
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Politi til hest på
Havnefronten
Det ridende politi var væk nogle år, men er nu tilbage
i gadebilledet. Det gælder også på Islands Brygge,
hvor hestene trækker nysgerrige borgere i alle aldre
til. Rytterne indgår i dialog om snart sagt alt, også
hestepærer på gaden. Vicepolitiinspektøren er overbevist
om, at ridepoliti skaber tryghed i lokalsamfundet
Tekst og foto: Philip
Thinggaard
På en solrig dag ved Havnefronten rager det ridende
politi i vejret. Højt hævet og
med det store overblik patruljerer de steder, hvor folk
har det med at samles. Især
under coronakrisen har hestene været synlige for folk
på Bryggen.

"Det kan godt være, en
cykel er mere fleksibel, men
alle får nu engang øje på
en hest," siger politikommissær Jesper Eriksen og
henviser til et af de bedste
argumenter for at have ridende politi, nemlig synlighed i gadebilledet.
Da det ridende politi genopstod for et par år siden,
blev Jesper Eriksen sat i

spidsen for rytterisektionen i Kastrup, hvor hestene
også er opstaldet og holder
til.

Nærpoliti med overblik
På en onsdag eftermiddag
møder Bryggebladet det
ridende politi til en kort afhøring.
"Man skal huske på, at vi

er politibetjente til hest, en
slags nærbetjente," siger
Berit Merrild, med pistol i
bæltet og en pisk hængende
ned langs Buffons side.
Niårige Buffon er en
smuk og stærk politihest
af racen dansk varmblod.
Ved Buffons side står lige
så majestætelige Figo, en
oldenburger på 12 år. Figo
tøjles af Berit Merrilds kollega Susanne Sommer.
"Politiheste skal være rolige og samtidig modige,"
siger Susanne Sommer,
hvilket er præcis det, der
kendetegner hesteracerne
dansk varmblod og oldenburger.

Skaber tryghed
Fra deres ophøjede position har det ridende politi
kunnet løse forskellige opgaver, senest her i covid19-tiden.
"Alene det, at folk kan se
politibetjenten sidde oppe
på en hest, gør dem mere
tilbøjelige til at overholde
reglerne," siger vicepolitiinspektør ved Københavns
Politi Lars Ole Karlsen.
Han er overbevist om, at
det ridende politi gavner
samfundet og bidrager til
ro og orden.
"De har helt klart en tryghedsskabende funktion i
lokalområderne. Rytterne
beretter over for os, at alle
typer borgere kommer hen
til hestene, også rødderne,
der ellers ville undgå politiet," siger Lars Ole Karlsen.

Hund møder hest
Vi når ikke at gå mange meter sammen, før nysgerrige
borgere drages af de firbenede.
"Må jeg tage et billede
med mig foran hesten,"
spørger en høflig ung mand.
"Selvfølgelig," svare Berit
Merrild beredvilligt. Billedet tages hurtigt, og den
unge mand kvitterer:
"Tak, min far elsker nemlig heste." Foran kulturhuset stopper en hund af den
ellers ikke generte type op,
helt paf.
"Jeg tror, det er første
gang, den ser en hest," siger
hundens ejer, mens hunden
nervøst nærstuderer de firbenede storebrødre fra frø-

Veldresseret. Politihestene Buffon og
Figo får kælne klap,
mens nærpolitiet
til hest taler med
borgerne.

perspektiv. Efter nøje overvejelser beslutter den sig at
trække sin ejer i en stor bue
uden om kæmpedyrene.

Folk kommer selv hen
En ung kvinde kommer hen
og går målbevidst direkte
efter Buffons halsparti og
lægger sin håndflade på
den lange hals og giver et
par kærlige klap.
"Hun må være en rigtig
hestepige," bemærker Berit
Merrild om den rutinerede
adfærd over for hestene.
Det er helt tydeligt, at
forbipasserende er nysgerrige over for hestene og selv
henvender sig til rytterne.
Langt de fleste spørger
fascineret til hestene og til
det ridende politiarbejde.
En utilfreds borger klager
over hestepærer på Vilhelm
Buhls Gade. Berit Merrild
og Susanne Sommer lytter
opmærksomt til problemet
og aftaler med hinanden,
at dét skal der tages hånd
om. Det ridende politi har
nemlig en aftale med kommunen om, at der bliver ryddet op efter hestenes efterladenskaber.

Bevæbnet med dialog
Som de sidder dér – højt til
hest, men alligevel i øjenhøjde – er Berit Merrild og
Susanne Sommer lig med
synlighed, opmærksomhed
og nærhed samlet i ét.
Vicepolitiinspektør Lars
Ole Karlsen pointerer, hvor
vigtig en rolle netop de styrker spiller i lokalsamfundet.
"Synlighed og den dialogbaserede indsats i nærområderne er noget, som
rytterne på deres heste
mestrer på forbilledlig vis,
hvilket er meget glædeligt,"
siger han.
Ridepolitiet har også en
støttefunktion ved bekæmpelse af indbrud. Om patruljeringen i forstæderne siger
Susanne Sommer:
"Vi kan jo både ses og høres. Når vi kommer ridende
ude i villakvartererne, hører folk skridtene og stikker
hovedet ud ad vinduet eller
gennem hækken.
Berti Merrild og Susanne
Sommers vigtigste våben
sidder ikke i pistolhylstrene, men i talegaven. En ung
far på BMX med sin lille søn
på styret bliver venligt, men
bestemt bedt om at stå af og
trække cyklen videre. Han
står af, tager sin søn i hånden og går videre.
"Tak for det," kvitterer
Berit Merrild. Buffon trækker ikke en mine.

Kul-tur
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Havneringen
Få luftet traveskoene eller cyklen
langs med Københavns Havn
Det er altid en mulighed at
tage på travetur rundt i området, men man kan også
afveksle de lokale ture med
en tur rundt om havnen.
Går man sydpå fra Islands
Brygge, kan man opleve det
fantastiske Nokken, inden
man går videre ad Havnestien på kanten af Amager
Fælled langs havnen. Havnestien sørger for, at man
kommer forbi det spektakulære Metropolis, inden man
kommer til det hyggelige
sluseområde, hvor slusen
er med til at regulere strømmen gennem Københavns
Havn.
Når man er gået over slusen, kan man nyde de små
kanaler og havnemiljøet ved
de små røde skure, der er
langs Oscar Pettifords Vej,
inden man kommer over
teglværksbroen over mod
den nye skole i Sydhavnen.
Herfra xkan man vælge,
hvilken vej man ønsker at
udforske, inden man kommer til Fisketorvet. Fra
Fisketorvet og videre frem
er der mulighed for at betragte Islands Brygge fra
den modsatte side af havnen, mens man går på Kalvebod Bølge, og indtil man
kommer til Langebro. Ved
Langebro kan man vælge at

gå over broen og tilbage til
Islands Brygge, eller man
kan fortsætte helt hen til Inderhavnsbroen og via Christianshavn komme tilbage
til selvsamme Islands Brygge. Den længste tur rundt i
havnen er på 13 kilometer,
men man vælger selv, hvor
man vil krydse havnen og
komme hjem.
Det er nu igen blevet muligt at benytte en af de mange caféer langs med turen,
hvis man har behov for et
pitstop. dpp

HOLMEN OG PAPIRØEN

NYHAVN

Nyhavn hed oprindelig Den Nye Havn og stammer
tilbage fra 1673, hvor skibe fra hele verden lagde til kaj.
I dag er Nyhavn kendt for sine historiske huse, smukke
skibe og skonnerter, restauranter og livet på kajen.
The name Nyhavn means ‘New Harbour’. Dating back
to 1673, the canal was originally a port of call for ships
from around the world. Today, Nyhavn is known for
its canalside houses, vintage schooners and lively
restaurants.

NYHAVN
GAMMELHOLM

CHRISTIANS BRYGGE

CHRISTIANSHAVN

CHRISTIANS BRYGGE

Bryggen blev i 1900-tallet brugt til eksport af
landbrugsvarer til England. På Christians Brygge kan
man nu sejle i kajak, besøge de mange museer, BLOX
udstilling i Fæstningens Materialgård og Det Kongelige
Bibliotek / Den Sorte Diamant.
In the 1900s, the wharf served ships exporting agricultural
products to England. Now it’s a popular spot for
kayaking. You can also visit many museums, the BLOX
exhibition, and The Royal Library / the Black Diamond.

KALVEBOD BRYGGE

ISLANDS BRYGGE

HAVNEHOLMEN

CHRISTIANSHAVN

Christianshavn er anlagt på et lavvandet område i
1600-tallet og er i dag velbesøgt på grund af de smukke
kanaler, velbevarede huse, Fristaden Christiania,
Dansk Arkitektur Center og Nordatlantisk Brygge.
This old merchant district from the 1600s is a popular
destination due to its languid canals, townhouses,
the freetown of Christiania, the Danish Architecture
Centre and the North Atlantic House.

Islands Brygge var op gennem det 20. århundrede
præget af tung industri og fabrikker. I dag er det en
lille oase midt i byen, med havneparken skabt af
Bryggens beboere, havnebadet og kulturhuset på
kajen.
In the 20th century, this wharf area was home to
heavy industry. Today, it is a lively urban district
with a waterside park, harbour bath and a cultural
centre.

NOKKEN

HAVNEHOLMEN

Fra 1958 til 1999 husede havneholmen byens fisketorv.
Fra Havneholmen kan du tage turen over Bryggebroen
til Islands Brygge. Er du på cykel, så tag en tur ned ad
den luftige cykelsti, ”Cykelslangen”.
Between 1958 and 1999, this dockland was home to
the city’s fish market. From here you can now cross the
harbour bridge to Islands Brygge or try the elevated
bike lane “Cykelslangen” (The Bicycle Snake/Tube).

ENGHAVE BRYGGE

Nokken er et selvbyggerområde etableret af
fiskere i forbindelse med den store boligmangel
i 1930’erne. Haveforeningen Nokken er med sine
mange selvbyggede huse en lille oase midt i
storbyen København.
This small community was originally established by
fishermen during the 1930s housing crisis. Today, the
simple shacks and woodland gardens offer a small
oasis just a short trip from the city.

NOKKEN

AMAGERFÆLLED

ENGHAVE BRYGGE

Enghave Brygge har siden 1920 været synonym
med H.C. Ørsted Værket. I dag kan du opleve den
maritime industrihistorie på DieselHouse, og
områdets transformation fra industrihavn til et
nyt byområde i havnen.
Home to one of the city’s classic power stations (H. C.
Ørstedsværket) since 1920, the area is currently
undergoing rapid urban rejuvenation. Here you can also
experience maritime industrial history at DieselHouse.

SLUSEHOLMEN

Sluseholmen og Teglholmen blev skabt gennem
opfyldninger i vandet og var industriområde indtil
slutningen af sidste årtusinde. I dag er det en helt ny
bydel med små kanaler, havnebad og husbådehavn.
This dockland was originally the result of landfill and
home to many industries until around 2000. Today, a
whole new canal district is emerging with waterside
homes, houseboats and a harbour bath.
Havnebus / Harbourbus

Holmen var i 300 år hjemsted for den danske flåde,
men huser i dag Operahuset og byens kreative
institutioner. Papirøens industrihaller er lige nu ramme
for street food, gallerier og kreative virksomheder.
For 300 years, Holmen has been the home of the Danish
Navy, now jointed by the Opera House and many of the
city’s creative academies. Papirøen (Paper Island) is a
temporary creative hub with street food and a science
centre.

ISLANDS BRYGGE

KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge var helt frem til 1964 tæt forbundet
med lastning og losning af kul og koks. I dag er den tunge
industri væk og du kan komme helt tæt på havnen fra
’Bølgen’, der smyger sig langs havnekanten.
Until 1964, the wharf was a hub for the loading and
unloading of coal. Today, heavy industry has been
replaced by ‘Bølgen’, a wave-shaped promenade that
snakes along the waterfront.

Ill.: Kort over Havneringen, downloadet
fra Københavns Kommunes hjemmeside

HOLMEN
OG PAPIRØEN

Amager Fælled blev tidligere brugt til militær
skydebane. Området er i dag et stykke unik natur
og en del af Naturpark Amager, hvor man kan
samle urter og bær, få kilometer fra Københavns
Rådhusplads.
Formerly an artillery firing range, the area is today a
vast open nature reserve, called Naturpark Amager,
where you can forage for wild herbs and berries along
bike tracks, only a few kilometres from downtown.

TEGLHOLMEN

SLUSEHOLMEN

SLUSEN

AMAGER FÆLLED

Slusen og sluseanlægget er opført 1901-03 for at
begrænse strømmen i Københavns Havn. I dag forbinder
det Amager og Sydhavnen for cyklende og gående,
med den smukkeste udsigt til byen og dens tårne.
The harbour sluice was constructed in 1901-03 to
reduce the current. Today, the sluice also connects
the two sides of the harbour, allowing cyclists and
pedestrians to cross and enjoy magnificent views to
the city’s towers and dockland homes.

SLUSEN

0,5 km

SOMMERTILBUD
Nyd vores lækre toppede ruller med 20% sommerrabat*

20%
på alle toppede ruller

*Få 20% på alle toppede ruller fra søndag-torsdag t.o.m. d. 25. juni. Rabatten gælder i alle restauranter både som takeaway og eat-in.
Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder ikke bestillinger via Just-Eat, Wolt og Take Out.
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Badegæster på Costa del
Bryggen må holde sig lidt endnu
Havnevigen står foran sit gennembrud som unik,
familievenlig badestrand midt i byen. Men på de store
badedage er der udfordringer med skrald og toiletforhold.
Grundejerforeningen står for drift og renhold af området.
Spørgsmålet er, om det omfatter toiletter. Foreløbig må
trængende badegæster tænke kreativt
Af Philip Thinggaard

Pladsmangel 1. På
de varme dage er
Havnevigen velbesøgt. (Foto: Anders
Aagaard-Strube)

Egentlig er Havnevigen
snarere en sø end en vig.
Teknisk set kan det unikke badeanlæg først kalde
sig en vig, når det sidste
stykke ud til havnen brydes fri. Mens brugerne af
badesøen venter på den
åbning, kan de smide sig
på sandstranden og nyde
solen. Derfra kan de også
nyde den svalende udsigt
til de smukke byhuse Koncepthusene, til Ørstedsværket på den ene side og
til vartegnet Bryggeblomsten på den anden. Den
kan de nyde, lige indtil de
skal tisse.

Festivaltoilet
Badegæstens udsigt beskæmmes kun af Rema
1000, som "stor og mægtig, ganske uden pli stikker sin uskønne bagside
med varelevering, affaldscontainere og brandtrapper ud mod den lille badevig", som Magasinet
KBH formulerede det i
sensommeren 2018. Det
var netop dén badesæson,
hvor den lokale grundejerforening forsøgte sig med
et offentligt toilet, placeret
foran roklubben. Det fungerede ikke. Bryggebladet
har spurgt en række lokale
observatører om, hvorfor
den midlertidige løsning
i 2018 ikke var god nok til
2019 og nu heller ikke til
2020. Tilbagemeldingen
fortaber sig i sommervarmen. Enten blev det brugt
for meget, brugt for lidt,

eller det var genstand for
hærværk.

Tis i vandet
Enhver badegæst render
ind i det der øjeblik. Her
tilbyder Havnevigen tre
muligheder: tis hjemme
hos dig selv, tis på cafeens toilet, eller brug det
helt store toilet. Uden at
lave spørgeundersøgelser
kan man nok formode, at
sidstnævnte mulighed er
populær blandt de mange
børn, der bruger den familievenlige strand. Heldigvis er badeanlægget gearet
til netop det. Der er hyppig

udskiftning af vandet, faktisk to gange i døgnet, via
et pumpesystem, som den
lokale grundejerforening
betaler for. Badevandskvaliteten overvåges tæt, og
når den er for dårlig, er der
lys i en rød lygte.

Tis derhjemme
Man kan også gå hjem og
tisse. Det er selvfølgelig
kun de helt lokale brugere
af stranden, der tyr til den
løsning. Det er rart for dem,
selv om der for nogle kan
være et stykke hjem i den
190.000 kvadratmeter store
Grundejerforeningen Ar-

tillerivej Syd. Ikke alle bor
lige op ad den strand, de
betaler til. Havnevigen er
privat ejet og privat drevet,
men med offentlig adgang.
Det betyder, at den lokale
grundejerforening har påtaget sig en række forpligtelser til at holde rent og drive
badeanlægget. Hvad drift
præcis indebærer er op til
fortolkning. Foreløbig indebærer det tilsyneladende
ikke at stille toiletforhold til
rådighed.

Tis på cafeen
Den sidste mulighed, foruden naturligvis at holde

sig, er at snige sig ind på
Café N'öah.
"De fornuftigste af dem
spørger, før de bruger vores toilet," siger caféejeren
Mansur Paso om badegæster, der bruger hans toilet
uden at købe noget. "Men
vi har ikke kapacitet til folk
i vådt badetøj, der slæber
sand med ind."
Et andet problem for cafeen er de overfyldte skraldespande langs Havnevigens strandpromenade. De
overfyldes efter en varm
sommerdag med masser af
badegæster på stranden.
"Skraldespandene
er
for små, og om morgenen
kommer fuglene og spreder skraldet," siger Mansur
Paso, der på de morgener
vælger at stå for oprydningen selv i en gerning, han
selv betegner som "samfundsansvar".

Uklart behov
Uklarheden om festivaltoiletter som en midlertidig
løsning, indtil et privat finansieret offentligt toilet

Pladsmangel 2.
Skraldespandene skæmmer
ikke, men til
gengæld er de
for små. (Foto:
Jonas Rotach)

måske ser dagens lys, afspejler måske blot det uklare danske vejr.
"Spørgsmålet er, hvor
stort et behov, der er. Vi
taler om ganske få dage
om året, hvor der er mange
mennesker på stranden,"
siger Erik Bennike, beboerrepræsentant for Grundejerforeningen Artillerivej
Syd. At skrald volder problemer er Erike Bennike til
gengæld helt klar over. I erkendelse af ophobningen på
de velbesøgte, solrige dage
har foreningen indskærpet
over for administratoren
DEAS, at der skal tømmes
skraldespande to gange om
dagen. Hver dag, året rundt.
At tænke sig en skraldespand
Uanset hvad drift, renhold og vedligeholdelse omfatter, så bruger Grundejerforeningen Artillerivej Syd
mindst en halv million om
året på Havnevigen. Flere
beboere spørger nu sig selv,
hvad de får for de penge, når
man betaler for udefrakommendes efterladenskaber.
Midt på strandpromenaden
har man forsøgt at komme
problemet med de for små
skraldespande til livs. Der
står en meget midlertidigt
udseende affaldsbeholder,
en af de høje grønne med
hjul på. På den står der
"Denne container er kun
til affald for gæster ved VIGEN".

Se alle arrangementer på Kulturhusetislandsbrygge.dk
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Er det nu
slut med
stilhed?
Lige siden den 12. marts
har det været stille i Mogens Dahl Koncertsal og i
Salen i Kulturhuset Islands
Brygge. Ingen koncerter,
ingen dans, ingen foredrag,
og for billedkunstnere er to
måneder revet ud af kunstkalenderen.
Vi har spurgt fire bryggeprofiler om deres tanker fra
nedlukningen den 12. marts
til den 8. juni, hvor kunsten
og kulturen så småt er kommet tilbage i vores liv – men
med restriktioner. 
ljg

Mogens Dahl
1. Hvor meget skulle der aflyses ved coronanedlukningen,
og hvordan har det påvirket
dig?
Lyset blev virkelig slukket pronto, pronto, da vi
fik den skrækindjagende
besked om den verdensomspændende
epidemi.
Vi kunne intet andet end
aflyse alt, hvad vi havde
på programmet. Jeg stod
lige foran at skulle opføre
Brahms Requiem i Holmens Kirke palmesøndag
med mine sangere, og det
var virkelig en meget mærkelig situation at skulle
face, at dette ikke lod sig
gøre – og med en følelse af
en slags indebrændt musikalsk energi. Vore kammerkoncertserie var på
dette tidspunkt endnu ikke
startet, og derfor måtte vi
aflyse alle de planlagte
koncerter, som vi og vort
fantastiske publikum virkelig havde set frem til.
2. Har det været muligt at
være kreativ under nedlukningen? Har du øvet/produceret ting under nedlukningen?
Jeg har virkelig personligt været i et meget mær-

keligt limboland, hvor jeg
i den grad har været sat
skakmat i forhold til, hvad
vi kan og må. Den frihed
vi har her i huset, hvor vi
har valgt at være en privatdrevet koncertsal uden offentlig støtte, har virkelig
været sat på en prøve. Vi
skal via vores konferenceafdeling selv tjene pengene
til driften af huset samt til
musikken, og den situation
har været særdeles udfordrende med et konferencemarked, der fuldstændig
har været sat i stå.
Men gud ske lov har mit
flygel længe været fyldt
med partiturer, som jeg har
haft lyst til at give mig i kast
med, og det har denne mærkelige tid givet mig mulighed for. Jeg har absolut fundet god energi og næring i
det.
3. Hvad laver du nu, hvor
det er muligt at åbne lidt
mere op? (Arrangementer op
til 50 i fase 3)
Nu er vi i gang med at få
de sidste aftaler med musikere og deres agenter i
hus i forhold til den kommende efterårssæson. Og
vi glæder os virkelig meget
til både at gense vort publikum og de stjernemusikere,

som vi har lavet koncertaftaler med.
Og så glæder vi os i øvrigt
meget til at få huset fyldt
med glade gæster – både til
konferencer og til koncerter!
Mogens Dahl er dansk
dirigent, grundlægger og ejer
af Mogens Dahl Koncertsal
i Snorresgade, Danmarks
første private koncertsal for
klassisk musik. Han er samtidig dirigent for Mogens Dahl
Kammerkor. Mogens har
været bryggebo siden 2004.
Foto: Mogens
Dahl Koncertsal

Genåbning

18. juni 2020

Salsabine
1. Hvor meget skulle der aflyses ved coronanedlukningen,
og hvordan har det påvirket
dig?
Jeg måtte aflyse alt. Al
undervisning, alle dansefester, vores "sociale" arrangementer og også private timer. Jeg har pardans på alle
hold, så det giver sig selv, at
al undervisning måtte stoppe. Det skete fra den ene
dag til den anden - den 12.
marts. Det værste er nok,
at vi ikke vidste, hvordan
fremtiden så ud, hvor længe
vi ikke kunne danse, og om
det ændrede på folks holdning til nærvær og kontakt
til dansen.
2. Har det været muligt at
være kreativ under nedlukningen? Har du øvet/produceret ting under nedlukningen?
Lige efter coronanedlukningen gik min mand og jeg
i gang med ombygning af
vores lejlighed, men da jeg
fik lidt tid frigivet, gik jeg i
gang med at undervise online.
Jeg har aldrig haft tid til
det før, men det var noget

nyt, som skulle afprøves.
Jeg kunne dog ikke undervise par – så der var hold
med trinserier for mænd
og for kvinder. Det virkede udmærket. Jeg kunne
ikke se mine kursister,
men de kunne se mig da
jeg kørte Facebook livestreaming. Onlineundervisningen kan også være
supplement til undervisningen i fremtiden. Det
har været godt at gå nye
veje. Man skal være omstillingsparat.
3. Hvad laver du nu hvor
det er muligt at åbne lidt
mere op? (Arrangementer op
til 50 i fase 3)
Jeg er startet op igen med
danseundervisning. Mine
kursister siger: "Vi har fået
vores liv tilbage".
Og jeg er lykkelig over
at mærke, at langt de fleste
strømmer tilbage til undervisningen og ikke kan leve
uden den nærvær og danseglæde, som dansen giver.
Men jeg underviser kun
på Kapelvej indtil videre,
ikke i KIB. Der er booket
tider til august udendørs og
senere i efteråret, men det

kræver, at restriktionerne
lempes.
Der har været meget administration med opstarten.
Fordi vi ikke må være så
mange, måtte der oprettes
nye hold, vi måtte sørge for,
at der er lige mange mænd
og kvinder, fordi man ikke
bytter dansepartner under-
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vejs. Dansefester er desværre udelukket indtil videre.
Sabine Dybro Boesen stiftede Salsabine Dance Studio
i 2005 og står bag danseskolen i dag. Sabine har igennem sin salsakarriere vundet
både guld- og sølvmedaljer
i danske og skandinaviske

salsa- og bachatamesterskaber. Hendes dansearrangementer i Kulturhuset Islands
Brygge er en blanding af undervisning og "social dance".
Der kommer mellem 100
og 200 deltagere, hver gang
hun afholder en dansefest i
kulturhuset.
Foto: salsabine.dk
3. Hvad laver du nu, hvor
det er muligt at åbne lidt
mere op? (Arrangementer op
til 50 i fase 3)
Vi kan kun have det udendørs fredagskoncerter p.t.,
og så arrangerer jeg en lille
sangskriveraften på Nørrebro også.

FAKTA:

Jacob Speake

n Mogens Dahl Koncertsal
skriver:
Med udsigt til en vedvarende usikkerhed om
blandt andet krydsning
af grænser og transport af internationale
musikere – men ikke
mindst af hensyn til
sikkerheden for vores
publikum – har vi besluttet os for at aflyse resten
af musikken og foredragene i forårssæsonen i
koncertsalen. De næste
planlagte arrangementer
starter først i slutning af
september.
n Kulturhuset skriver:
Den 8. juni åbner vi dørene igen, og vi glæder
os til at se jer. Man kan
nu igen reservere mødelokaler, men kapaciteten
er naturligvis mindre,
fordi der skal tages
hensyn til afstandskravet
og forsamlingsforbuddet. Antallet af kulturarrangementer er stadig
begrænset, men du kan
læse mere om dem på
vores hjemmeside.

1. Hvor meget skulle der aflyses ved coronanedlukningen,
og hvordan har det påvirket
dig?
Vi har måttet aflyse alle
koncerter og events siden

Signe Jaïs
1. Hvor meget skulle der aflyses ved coronanedlukningen,
og hvordan har det påvirket
dig?
Da landet lukkede den
12. marts, var det midt i
min duoudstilling med Isabel Berglund i Specta. Den
udstilling havde jeg arbejdet på i et år, og den nåede
reelt kun at have åbent i to
uger. Det var til gengæld
to forrygende uger, så til
at starte med tog vi nedlukningen i stiv arm, indtil det gik op for os, at det
var det... Nu kom der ikke
flere folk og så den og heller ikke mere salg. Det er
ret frustrerende, når man
står med et års arbejde og
et lukket land at præsentere det i. Samtidig ved man
godt, at man ikke lukker
et land for sjov, så man accepterer jo også vilkårene.

marts måned, men har
netop taget hul på vores
udendørs "Geyser by the
Sea"-koncerter i fredags.
Det har været træls at skulle maile ud til alle de musikere, som havde glædet sig
til at spille. Men de fleste

skal heldigvis spille senere
på året i stedet.
2. Har det været muligt at
være kreativ under nedlukningen? Har du øvet/produceret ting under nedlukningen?
Ja, bestemt! Efter en

længere
forårsrengøring
og storstilet oprydning har
jeg haft travlt med både at
redigere min fars bog og
produceret/mixet musik i
mit hjemmestudie. En halv
coronainspireret ballade er
det også blevet til.
Men det føles temmelig
amputeret.
2. Har det været muligt at
være kreativ under nedlukningen? Har du øvet/produceret ting under nedlukningen?
I virkeligheden har jeg
ikke været specielt berørt af
nedlukningen i mit arbejde
på værkstedet. Jeg er hele
tiden i gang med projekter,
nye ideer og værker, der
skal laves, så det har jeg jo
bare fortsat med. Det har
været hverdag på værkstedet, men der har sat sig en
lille usikkerhed i baghovedet i kølvandet på nedlukningen. Hvordan ser kunstscenen ud nu og engang
efter corona... Kunstscenen
har været økonomisk meget
hårdt ramt.
3. Hvad laver du nu, hvor
det er muligt at åbne lidt
mere op? (Arrangementer op
til 50 i fase 3)

Jacob Speake er tovholder
for Klub Geyser, der arrangerer månedlige koncerter i
Kulturhuset Islands Brygge
og fredagsfyraftenskoncerter
ved kajkanten i sommerhalvåret.
Klub Geyser er en sangskriverscene, der lægger vægt
på den gode sang og den
nærværende performance.
Visionen er at præsentere
nye talenter, oversete navne
og lejlighedsvis etablerede
bands og solister indenfor
kategorien singer/songwriter. Jacob er selv musiker
og optræder sommetider
som solist eller med hans
band. Han er også med som
medarrangør til nogle salsaaftener i kulturhuset.
Foto: Ricardo Ramirez

Jeg laver lige præcis det
samme som før corona.
Men nu har jeg jo allerede
en del nye værker fra vores
nedlukkede udstilling, så
jeg behøver ikke bekymre
mig om at lave nye værker
lige med det samme. Til
gengæld kan jeg bruge en
masse tid på at lave skitser
og modeller til kommende
udstillinger, det er da super!
Bryggebo Signe Jaïs er
selvstændig billedkunstner,
uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i
1996. Hun er desuden medindehaver af Retrograd, en
butik i Egilsgade, der handler
med dansk design og curiosa
fra hele verden. Her har hun
også sit atelier.
Foto: Jean Gauthier

12 BRYGGEBLADET

Fælledbyen

18. juni 2020

Kommunen
belyser sagen om
Vejlands Kvarter
Byggeplanerne for det nye Vejlands
Kvarter beskrives nu nærmere.
Der stilles krav om bæredygtighed
og kompensation for den natur,
der uvilkårligt vil gå tabt. Samtidig
indeholder forslaget til lokalplan
en mystisk formulering, der vækker
minder om den politiske kovending
på Strandengen i 2018
set af omkostninger på 250300 mio. kroner til oprensning af den forurenede jord
på den gamle losseplads,
også kendt som Lærkesletten. De udgifter var først
anslået til 70 mio. Øgningen
ændrer ikke afgørende på
økonomien i projektet som
sådan, ifølge en af hovedinvestorerne PensionDanmark: "Vi ser det fortsat
som en god og langsigtet
markedskonform
forretning," udtaler direktør Marius Møller. Han supplerer,
at det hele tiden har været
kendt, at der skal bygges på
en losseplads, og at det ville
medføre udgifter til pælefundering.

Tekst: Philip Thinggaard
Hvis man savner læsestof
i sommersolen, kan man
kaste sig over Københavns
Kommunes forslag til lokalplan for byggeprojektet
Fælledbyen på Amager Fælled, som blev offentliggjort
mandag. Projektet er også
kendt som Fælledbyen, der
skal realisere "visionen at
omdanne området til Københavns første bydel med
bæredygtigt træ", som det
fremgår af en pressemeddelelse fra By og Havn. Jacob
Næsager fra Konservative
udtaler til Bryggebladet, at
partiet er "glade for at det
bliver i bæredygtige materialer". Forslaget omtaler
certificeringer af de bæredygtige ambitioner for at
gøre det omdiskuterede begreb bæredygtighed mere
håndfast.

Pres anerkendes
Foruden undersøgelse af
forholdene er et lokalplansforslag resultat af høringer
af de interesserede parter.
De handlede ikke om, hvorvidt projektet overhovedet
skal realiseres eller ej. Det
var input til hvordan. Ikke
desto mindre springer
følgende formulering fra
Københavns Kommune i
øjnene: "Synspunktet om
ikke at bebygge har dog
været et væsentligt element
i
borgerinddragelsesforløbet fra borgernes side."
Formuleringen henviser til
et betydeligt pres fra især
miljøorganisationer for helt
at afblæse projektet.

Bevidst vagt ordvalg
Lokalplansforslaget tjener
til i første omgang at oplyse
sagen, det vil sige beskrive
de miljømæssige konsekvenser og den boligmæssige gavn, den nye bydel
vil få for området. Dokumentet vil derfor have sine
begrænsninger og forsøge
at favne bredt. Derfor er
mange af visionerne formuleret vagt som eksempelvis,
at bygherren "ønsker" og
"stiler mod" forskellige tiltag, der kan begrænse de
skader og gener for omgivelserne, der uvilkårligt
kommer ved byggeri fra
bunden.

Frygt for ny
Strandengen

Point of no return
Formuleringerne
favner
dog ikke så bredt, at muligheden for helt at sløjfe
byggeriet anes i teksten,
selv om det var resultatet
de fremskrevne byggeplaner for nabogrunden Strandengen i 2018. "Det undrer
mig, at det ikke tages med

som en mulighed," siger
Gorm Gunnarsen fra Enhedslisten, som stod alene
med Alternativet i et forsøg
på at få projektet omstødt
på et møde i Borgerrepræsentationen i begyndel-

sen af juni. Gunnarsen er
overbevist om, at projektet
allerede er blevet så dyrt i
udgifter til indledende undersøgelser, at bygherren
kun kan hente pengene
hjem ved dyrere boliger.

Projektet skal omfatte 25 %
almene boliger.

Stadig god forretning
En sådan genovervejelse
skulle blandt andet ske i ly-

"Jeg tror, det er udtryk for
frygt for en gentagelse af
situationen med Strandengen," siger Steffen Rasmusen fra Amager Fælleds
Venner. "Der så vi, at en
politisk beslutning var taget, men at den blev trukket tilbage," fortsætter
Steffen Rasmussen. At den
store modstand mod byggeplanerne som sådan overhovedet nævnes i teksten

betragter han som et vagt
forsøg på at anerkende, at
holdningen overhovedet findes. "Vi vil nærstudere teksten og miljøpåvirkningsundersøgelsen hen over
sommeren," tilføjer han, en
miljøpåvirkning, som ifølge
dette udkast betegnes som
"væsentlig".

Køreplan
Udkastet
skal
danne
grundlag for næste møde
i Teknik- og Miljøudvalget
den 22. juni, et skridt på
vejen mod den indstilling
til afstemning om byggeprojektet i begyndelsen af
2021. I efteråret skal mere
indgående undersøgelser
finde sted, og en otte uger
lang høringsperiode er sat
til at begynde i slutningen
af august. Bryggebladet vil
følge sagen tæt i efteråret.
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BYGGETILLADELSE I KØBENHAVN:

Ventetid og besværlige krav
Halvandet års ventetid for at få tilladelse til at bygge et
mindre drivhus i nyttehaven. Ekstra omkostninger på
30-50.000 kroner til rådgivere for at opføre en trappe fra
5. til 6. sal. Det er nogle af de problemer, to bryggepar
har oplevet efter at have ansøgt Københavns Kommune
om en byggetilladelse. En tilfredshedsundersøgelse
fra kommunen viser, at kun 29 procent af kunderne er
tilfreds med sagsbehandlingen
– Samtlige producenter af
drivhuse i Danmark laver
en model, der har et areal
på 9,9 kvadratmeter, og det
er, fordi man i alle landets
kommuner kan opføre sådan et drivhus, uden at der
kræves byggetilladelse, forklarer Søren Winther i starten af vores snak.
– Undtagen i Københavns
Kommune, siger han.
Tilbage i januar 2019 søgte Søren og Jytte Winther
om byggetilladelse til at opføre et drivhus på deres nyttehavegrund. Ægteparret
har en have i Nyttehaveforeningen Amager Økohaver
på Bonderosestien (tidligere Lossepladsvej). Byggetilladelsen har de modtaget
den 5. maj 2020 – knap halvandet år efter ansøgningen.

De enkelte etaper
Inden man kunne indsende
ansøgningen, måtte Søren
og Jytte lige afklare, om
drivhuset lå på en forurenet
eller ikke forurenet grund
(området ligger på en tidligere losseplads), og om
grunden lå i byzone eller
landzone (Amager Økohaver er delt i både byzone
og landzone, og det er usikkert, hvor grænsen ligger).
Der skulle også indhentes
fuldmagter fra Amager
Økohaver og Dansk Kolonihaveforbund, som har

forhandlet lejeaftalen med
Københavns
Kommune,
der ejer grunden.
Amager Økohaver har en
lille tjekliste med de forskellige ting, som derefter måske skal foretages i forhold
til diverse reglementer, heriblandt det nye bygningsbeglement fra 2018 (BR18):
”Først skal man søge ejerfuldmagt fra Københavns
Ejendomme og Indkøb
(KEjd) til det påtænkte byggeri og dernæst byggetilladelse samt – for foreninger
med jordforurening – eventuelt foretage undersøgelser
og redegørelser vedrørende
denne og vandafledning fra
grunden”. (tjek – det skulle
foretages). ”Brandsikring
og brandplaner kan også
komme på tale.” (tjek – det
skulle også foretages).
Desuden er det op til haveejeren at gemme kopier
af samtlige dokumenter,
idet kommunen desværre
ikke pr automatik kan sende foreningsbestyrelsen en
kopi af byggetilladelse og
ibrugtagningstilladelse, da
dette efter kommunens vurdering vil være i strid med
persondataforordningen.
- Undervejs blev ejerfuldmagten fra KEjd forsinket,
og vi måtte søge en gang til,
fordi der er indbygget tidsfrister i ansøgningsprocessen, forklarer Søren. Og så
var der corona i foråret.

Hul i gulvet. Marie og
hunden Vanilje har et
opbevaringsrum på 6.
sal og en lejlighed på 5.
uden soveværelse. Byggetilladelse for trappen
er endnu ikke givet og
kræver desuden anslået
30-50.000 kroner til
rådgivning. Derefter
skal trappen købes og
monteres.
Foto: Ricardo Ramirez

– Det undrer os, at der er
så meget bureaukrati med
et projekt, der er næsten
bagatel-agtigt. I Vallensbæk Kommune vil sådan en
sag sikkert være behandlet
på 15 dage, slutter Søren
Winther.
Til august, når drivhuset
er opført, skal der ansøges
om en ibrugtagningstilladelse. Der kan gå op til 14
dage, før den modtages.

Dyrt og besværligt
Da et andet bryggepar, Sebastian og Marie, skulle
starte deres byggesag - en
trappe fra 5. sal til det tidligere pulterkammer på 6.
sal - henvendte de sig personligt til Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF), hvor
de fik en fornemmelse af,
at der var tale om en ”nem
sag”.
– Det var nemt, fordi der
lå en eksisterende byggesag, og det var meget få
ting, der skulle skrives, forklarer Sebastian.
I deres andelsforening,
AB Njal, var der allerede

foretaget over 40 tilsvarende loftsudvidelser ud af 53
mulige efter en tagudskiftning i 2004-05.
Men da Sebastian og
Marie indsendte deres byggeansøgning i januar 2020,
var der pludselig nye krav,
som ikke var med i de foregående 40 sager om loftsudvidelser.
– Første gang vi blev rådgivet, fik vi at vide af en arkitekt fra TMF, at vi bare
skulle skrive, at nu ville vi
udvide vores lejlighed med
en ekstra etage. Jeg tænkte,
at det virkede nemt. Hun viste mig, hvordan jeg skulle
formulere mig, og jeg lavede det klart, siger Sebastian.
– Efter vi havde ansøgt,
var jeg igen nødsaget til at
gå ned på TMF og spørge,
da svaret på vores ansøgning ikke var nemt at forstå
for almindelige mennesker,
selv om jeg som håndværker er vant til at forholde
mig til den slags ting.
Til den ”nemme” sag
skulle bruges en ingeniør
til at gennemlæse det gamle
projekt og udarbejde et nyt.
Derefter skal der bruges en
certificeret statiker, der kan
verificere ingeniørens beregninger. Udover det skal

en brandrådgiver vurdere
byggeriets brandklasse og
godkende, at projektet lever
op til nutidens brandkrav.
– Jeg vil skyde på, at
rådgivningen alene koster
30-50.000 kroner, siger Sebastian. Det er ikke penge,
vi havde regnet med, at vi
skulle bruge, da vi købte lejligheden.
– På kun to uger var vi
gået fra en enkel sag, som
det burde være virkelig
nemt at få godkendt, til
noget nær umuligt. Og vi
lærte at holde os fra personlige henvendelser til TMF,
da man kan få svar i øst og
i vest, alt efter hvem man taler med, slutter Sebastian.

Opmærksom på
problemet
I en pressemeddelelse fra
TMF, som bekræfter Søren,
Jytte, Sebastian og Maries
utilfredshed, står der:
”Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemført en
kundeundersøgelse på byggesagsområdet i perioden
fra november 2019 til januar
2020 som opfølgning på lignende undersøgelser i 2015
og 2017. På trods af at der er
lagt mange kræfter i at forbedre byggesagsbehandlin-

gen, er der et fald i tilfredsheden fra 39 procent i 2017
til nu 29 procent. På tværs
af kundegrupper nævnes
sagsbehandlingstiden som
den væsentligste grund, og
det skal der gøres noget ved
nu, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL):
– Det er utilfredsstillende, at tilfredsheden med
byggesagsbeha ndl i ngen
falder igen. Det skyldes
ikke mindst de nuværende
sagsbehandlingstider, der
er helt uacceptable. Allerede sidste år kunne vi
se, at overgangen til et nyt
bygningsreglement betød
en ophobning af sager.
Da vi fra politisk hold blev
opmærksomme på problemet, satte vi gang i en lang
række initiativer for at nedbringe den oparbejdede
sagspukkel, der har betydet
meget lange sagsbehandlingstider.
– Løsningerne til at nedbringe
sagsbehandlingstiderne er fundet. Men
utilfredsheden med sagsbehandlingen skyldes også
uforudsigelighed og manglen på ensartethed i sagsbehandlingen. Det skal vi have
gjort noget ved. Uanset om
man skal have ombygget
sin lejlighed eller bygge nye
boliger, har man brug for
forudsigelighed og ensartethed i vores myndighedsafgørelser. Derfor nedsætter vi nu en task force, der
skal have fuld opmærksomhed på at identificere udfordringerne på dette område.
Det skal være nemt for kunderne at gennemskue, hvad
de skal levere for at opnå en
byggetilladelse. Og kravene
skal være de samme uanset
sagsbehandleren. Det er en
ledelsesopgave at sikre”, siger Ninna Hedeager Olsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen informerer:
Kun en træterrasse.
Søren og Jytte Winther
havde håbet på at
kunne gemme sig i
drivhuset i regnvejret,
men det bliver først
til august. Træterrassen, hvorpå drivhuset
skal stå, er under 10
kvadratmeter og under
30 centimeter. Den
er blevet opført for
flere måneder siden og
krævede heldigvis ikke
en byggetilladelse.
Foto: Jean Gauthier

n Forvaltningen har vedtaget en handlingsplan
for byggesagsområdet
og afsat ekstra midler til
disse tiltag i budget 2020.
Sagspuklen skal nedbringes blandt andet gennem
rekruttering og ekstern
assistance, øget kompetenceniveau særligt i
forhold til Bygningsreglement 2018 og digitalisering af kerneprocesser for
at sikre mere ensartet og
effektiv sagsbehandling.
n Den nye task force for
erhvervs- og kundeservice

bygger på anbefalinger
fra en analyse fra Deloitte
om blandt andet at have
fokus på løft af hjemmeside, digitale selvbetjeningsløsninger, herunder
en digital sagsbehandlerassistent, og nye feedback-modeller, hvor man
kan lære af kundernes
erfaringer.
n For at frigøre ressourcer
til behandling af byggesager har Center for
Bygninger siden efteråret
2019 samlet telefonhenvendelser på færre numre

og gennemført kompetenceudvikling for at ruste
medarbejderne bedre til
at besvare henvendelserne. På den måde er
det lykkedes at fastholde
kort ventetid og hurtig
besvarelse af opkald.
n Samtidig henvises flere til
at møde op i Kundecentret, hvor bemandingen
er øget med flere faglige
medarbejdere, der kan
vejlede om byggesager,
når det igen bliver muligt
efter corona-krisen.

16 BRYGGEBLADET

FAGREGISTER

18. juni 2020

Advokat

Cykler

Fotografer

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

Fotograf Ricardo Ramirez
ricardo-ramirez.com
info@ricardo-ramirez.com

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

Fotohandlere

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

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

Diætister

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

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

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

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

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

Foreninger

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

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Computer

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

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

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

Konfliktrådgivning

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

Lokalråd

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

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

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

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

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

Gulvservice

Malerfirmaer

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

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Genbrug

Massører

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

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

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

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

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

Klub Soja
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

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

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

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

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

Skoler & institutioner
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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1. Kulturhavn fylder rundt i år. Hvor
mange år fylder festivalen?


Her kan din
annonce stå
!

a. 10 år
b. 20 år
c. 25 år
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.

2. Den første fredag i juli starter som
regel en af årets største begivenhed i
København og på Bryggen. Hvad hedder
arrangementet?
a. Kulturhavn
b. Ironman
c. Copenhagen Jazz Festival

3. I 1931 boede der cirka 20.000 på
Bryggen, men bydelen havde ikke en
skole. Hvornår fik Bryggen sin skole?
a. 1951
b. 1961
c. 1971
4. Islands Brygge fik sin kirke, Hans
Tausens Kirke, i 1917, men den blev
opført uden et kirketårn. Kirkeklokken
hang udenfor menighedshuset i de første
år. Hvornår var det kirken egentlig fik sit
tårn?
a. 1926.
b. 1936.
c. 1946.
(se svarene på side 18)

Debat / nyheder

18. juni 2020

Hallo: Der ER retningslinjer for brug af
lydforstærket musik i Havneparken.
Bryggen For Alle (BFA)
blev oprettet i 2012 med det
specifikke formål at sætte
stop for støjforurening. Siden 2012 har BFA mødtes
med Teknik- og Miljøforvaltningen indtil flere gange; haft foretræde i Islands
Brygges Lokalråd, Amager Vest Lokaludvalg og i
Borgerrepræsentationens
Teknik- og Miljøudvalg såvel som Sundheds- og Omsorgsudvalg; og talt med
politiet.
Mange enkeltsejre er opnået igennem vores stadige
kamp igennem årene. Vores
største succes er nok den
opførte skiltning i Havneparken, hvori det står følgende:
”Støjende adfærd, som råben og skrigen mv., må ikke
være til gene for naboerne.
Det er tilladt at afspille dæmpet musik forstærket af højtalere kl. 08-22. Derudover må
du ikke spille musik i parken
uden en tilladelse fra Teknikog Miljøforvaltningen.”
Der er retningslinjer. Desværre respekterer parkens
gæster ikke altid påbuddet.
Politiet har ikke tilstrækkelige ressourcer til at håndhæve ordensbekendtgørelsen. Med det klare påbud er
det nu – i det mindste – lettere at håndhæve lovgivningen. Kampen fortsætter.

Af Susan Thorpe, medlem
af Bryggen For Alle (BFA) og
Københavns BeboerNetværk
(KBN)
Den ‘værste sæson’ for
bryggeboer er over os
igen. Mette Frobenius’
debatindlæg ’Så flyt dog
selv!’ (Havnefronten den
27. maj) angiver en retvisende beskrivelse af udfordringerne, vi, der bor
tæt på havnebadet, oplever
hvert år fra maj til september. Antallet af følgere af
Sarah Moldenhauers nyligt oprettet facebookside
’Nej-tak til Soundboksstøj på Islands Brygge’ er
yderligere tegn på, at der
er mange bryggebeboere,
der gerne ser skabt en
balance imellem adfærd i
Havneparken og beboernes levevilkår.
Forvandlingen af vores
lokale Havnepark begyndte allerede i 2007 under
Ritt Bjerregaard og Klaus
Bondam som en politisk
kampagne under betegnelsen ’gang i byen’. Tre gæve
bryggebeboere påpegede
støjproblemerne i parken
allerede i 2009 i en skriftlig
henvendelse til daværende
teknik- og miljøborgmester
Bondam. Bondam udviste
forståelse, men problemerne eskalerede.
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Københavns
Kommune har
skabt et monster
på Bryggen
Debat af Niels Aagesen,
Hans Hedtofts Gade
Hvilken vision lå bag etableringen af Havneparken,
da lokale beboere kæmpede
for etableringen i 1983-84?
Var visionen at skabe et
monster af unge mennesker? Det var det vel næppe.
Man vil skabe et frirum for
bryggeboerne.
Jeg oplever, at vi er mange på Islands Brygge, der
er trætte af fulde unge mennesker, musik fra boomblasters i alle størrelser, narkoindtag i opgangspartier,
små bander af unge der jagter og truer hinanden, store
mængder glemt affald, høj
musik fra biler og ladcykler, kimende dørklokker om
natten, motorcyklers brøl
og buldrende, tunede biler
der gasser op for at accelerere blot få meter frem.
Kære Københavns Kommune, I har desværre været
med til at skabe et monster, og det er jeres ansvar
at aflive det. Giv os vores
frirum tilbage. Skab en
oase til glæde for unge som

gamle, hvor vi kan holde en
tiltrængt pause, hvor vi kan
slappe af, bade og nyde en
is. Væk med musik fra højtalere, druk og hurtige biler 24-7. Kære Københavns
Kommune, vær med til at
skabe disse rammer til glæde for os alle – TAK!

Badning i havnen og Havnevigen
Ifølge ekspert er det sikkert
at bade.

4. Lær stranden at kende
5. Slip ikke børnene af syne

Nu er sommeren over os,
og vi har alle lyst til at kaste os ud i de blå bølger. Det
kan ske fra havnebadet på
Islands Brygge og i de afmærkede badezoner i Københavns Havn.
Man skal altid huske at
følge de fem baderåd, retningslinjerne fra myndighederne og de lokale retningslinjer, der er i havnebadene.

Rådene fra sundhedsmyndighederne er:
1. Bliv hjemme, hvis du
har symptomer på
luftvejsinfektioner
2. Vask dine hænder tit eller
brug håndsprit
3. Host eller nys i dit ærme
– ikke i dine hænder
4. Undgå håndtryk, kindkys
og kram – begræns den
fysiske kontakt
5. Hold afstand og bed
andre tage hensyn
Allan Randrup Thomsen,
professor i eksperimentel
virologi ved Københavns

De fem baderåd er:
1. Lær at svømme
2. Gå aldrig alene i vandet
3. Læs vinden og vandet

Universitet, mener ikke, der
er problemer med at bade
fra strand og havn. Han siger:
– Coronavirussen vil blive
fortyndet, hvis man bader
i havet eller søer, så det er
højst usandsynligt, at man
kan blive smittet gennem
vandet, og sollyset vil ligeledes medvirke til at inaktivere virus på overflader. Jeg
vil derfor mene, at hvis man
i øvrigt følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger sagtens kan sætte kursen mod en badestrand og
hoppe i vandet uden forøget
risiko for coronasmitte. dpp
Kilde: TrygFonden

Nyt fra biblioteket
Københavns Bibliotekers
direktion har besluttet, at
Sommerbogen kun skal
være digital på grund af coronasmitte. Derfor kan børnene ikke længere komme
ned på biblioteket og hente
deres opgaveark, men som
sagt deltage digitalt.

Her er en vejledning til
forældre og børn:
Sådan skal børnene gøre for
at være med:
Man kan deltage i Sommerbogen fra den 12. juni
til den 22. august.
❙❙ For alle børn mellem 6 og
15 år.

❙❙ Tilmelding foregår
gennem en særlig
formular med dine
kontaktoplysninger,
alder, skole samt navn
på dit lokale biblioteks
hjemmeside.
❙❙ Børnene downloader
et udfordringsark på
bibliotekets hjemmeside.
❙❙ Børnene læser 3
bøger og løser 10 af
læseudfordringerne.
❙❙ Børnene udfylder de
3 anmeldelseskort
på bagsiden af
udfordringsarket.
❙❙ Børnene sender et
screenshot af det
udfyldte udfordringsark

til biblioteket gennem
en særlig formular på
hjemmesiden.
❙❙ Børnene bliver
kontaktet med
præmieposenummer,
og præmierne ligger
nu klar på det lokale
bibliotek. Alle børn
vinder en bogpræmie
samt en T-shirt med
HuskMitNavns
sommerbogslogo.
❙❙ Børnene er nu med i
lodtrækningen om de 3
hovedpræmier.
Bibliotek åbner op for adgangen til biblioteksrummet fra den 8. juni og frem

til midten af august.
Der er kun åbent mellem
13-18, og det er ikke tilladt
at printe/kopiere, læse aviser/tidsskrifter og anvende
pc eller at slå sig ned i biblioteksrummet.
Biblioteksfaglige spørgsmål og spørgsmål om regninger med mere må ikke
besvares af personalet, i
stedet kan man henvende
sig til BibliotekOnline via
skærme i udlånet.
For flere oplysninger kan
man med fordel gå ind på
bibliotekernes hjemmeside
bibliotek.kk.dk

Den kæmpe knogle. Vores læsere Nina og Karina
Garnier har været en tur på
Amager Fælled og fundet en
kæmpe knogle.
– Vi aner ikke, hvilket dyr den
kommer fra. Måske der er en
af Bryggebladets læsere, der
kan hjælpe os, skriver de til
redaktionen.
Redaktøren tænker straks på
en velocipraptor, men det er
lidt svært at bedømme uden
at kende til størrelsen.
– Nina har lige målt knoglen,
og den er 30 centimeter lang,

skriver Karina.
– Det er godt med centimetertal på. Det er nok fra et
rådyr, svarer Thomas Neumann, vores naturskribent,
om hvilket dyr det kunne
være.
Hvis nogen af vores læsere
ved med sikkerhed, hvilket
dyr knoglen kommer fra, må
man gerne sende en mail
med svaret til: redaktion@
bryggebladet.dk
Indtil vi får svar, holder vi
fast i, at det må komme fra
en velocipraptor! 
ljg
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KIRKE

18. juni 2020

HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Søndag den 21/6 kl. 11
Højmesse: Ghita Katz Olsen

Hans Tausens Kirke er åben igen

Sommerhygge
i Kirkehaven
torsdag d.
18. juni fra
14 – 16 (måske
længere??)
Sommeren nærmer sig, og i den
anledning inviterer vi til sommerhygge
i kirkehaven ved Hans Tausens Kirke.
Menuen vil bestå af lækre
sommerklassikere med tilhørende
kaffe og te.
Da vi ønsker at tilbyde forsvarlige
rammer samt rigelige mængder kaffe,
kage og håndsprit til alle fremmødte
kræver arrangementet tilmelding til
kirkekontoret på telefon 32 57 41 96,
eller mail: islandsbrygges.sogn@
km.dk senest tirsdag d. 16. juni kl.
13.00
Vi glæder os til at byde jer velkommen
til en hyggelig dag.
Arrangementet aflyses i tilfælde af
regn.

Søndag den 28/6 kl. 11
Højmesse: Inger Lundager
Søndag den 5/7 kl. 11
Højmesse: Michael Krogstrup
Nissen
Søndag den 12/7 kl. 11
Højmesse: Per Ramsdal
Søndag den 19/7 kl. 11
Højmesse: Ghita Katz Olsen
Søndag den 26/7 kl. 11
Højmesse: Lars Ahlmann
Olesen
Søndag den 2/8 kl. 11
Højmesse: Ghita Katz Olsen
Søndag den 9/8 kl. 11
Højmesse: Lars Ahlmann
Olesen
Søndag den 16/8 kl. 11
Højmesse: Michael Krogstrup
Nissen

Indtil videre er der desværre begrænsninger i antal kirkegængere.
I Hans Tausens kirke kan vi være 20 og lidt flere hvis nogle er i daglig tæt kontakt.
Der vil desuden være nogle pladser i salen med begrænset udsyn.
Der gælder også stadig restriktioner ved bisættelser, dåb og vielser.
Menighedsråd og personale gør alt for at sikre en tryg kirkegang med håndvask, håndsprit, grundig rengøring,
afstand, der rummer plads til salmesang og sund fornuft, hvor vi passer på hinanden og os selv
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

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

Test din viden - svar

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

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

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

Allan Nielsen

1. (b). 20. år. Det første festival
blev afholdt i 2001 med base
kun på Bryggen
2. (c). Copenhagen Jazz Festival.
Men ikke i år – festivalen er
aflyst.

3. (c). 1971. Men i første omgang
kun til 3. klasse.
4. (b). 1936. Kirketårnet blev
opført efter en lokalindsamling.

Noter

18. juni 2020

No
ter

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

Ultra
lokalt
Nyt

NEKROLOG
Vores allesammens Jonna
sørgede til det sidste for, at
vi skulle holde os i form.
Hun var bare en ener.

Galleri Naif holder deres
årlige sommerudstilling med
både danske og internationale naivistiske kunstnere.

Udstillingen kan ses mandag
til lørdag fra klokken 11:00 til
17:00. Galleriets adresse er
Islands Brygge 1b, st. th.

Dyppezone. Det rygtes at
den første ’dyppezone’ vil
kunne opleves til Kulturhavn
ved Kalvebod Bølgen. Det er
et nyt koncept med en mobil
ponton, som kan bruges
som midlertidigt badested
i forbindelse med events. I
vinterhalvåret kan pontonerne placeres i en eksisterende
badezone til vinterbadning.

Sankthansaften. Myndighedernes retningslinjer skal
overholdes, hvis man skal
afholde et sankthansarrangement. Det er i skrivende
stund forsamlinger på op
til 50 personer, og man skal
holde mindst to meters
afstand, når der synges.
Hold derfor øje med, om der
er lokale sankthansarrangementer, eller om de er blevet
aflyst.
Affaldsspande der forsvinder.
Det lille sene aftenritual:
Luftetur med hunden på vej
ned ad Gunløgsgade mod
Havneparken. Omkring
legepladsen sker det oftest,
at hundens efterladenskaber skal samles op lige ved
grusarealet, en dobbeltknude
på hundeposen og et hurtigt
kast i skraldespanden og så

… men hov! Skraldespandene ved legepladsen er væk!
Hvem har fjernet dem? De
var der i går…
Hos Teknik- og Miljøforvaltningen er de hurtige til at
svare:
– Kommunen er i gang med
en større udskiftning af affaldsspande i hele byen. Vi
fortæller mere om dette i

God sommer til
alle

Har du ikke
Bryggenet endnu?

Bryggenet ønsker alle en
god og sikker sommer.
Vore tjenester og Kundeservice er naturligvis tilgængelig hele sommeren.

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.

Referat af afstemningen er
udsendt til medlemmer og
repræsentanter og lagt på
Bryggenets hjemmeside.

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

Der findes ikke mange af
hendes slags.
Æret være hendes minde.
Bryggegym

Læs mere på:
www.gallerinaif.dk
Billede:
Mia Cara

næste uge og skal nok sørge
for at holde dig orienteret.
Desværre er Bryggebladet
sendt til tryk, før vi får svar.
Men rygterne siger, at de
kendte københavnerkurve
skiftes ud med de større,
firkantede "pizzakurve", som
fugle og ræve ikke kan gå i.
Men det er kun et rygte.

ljg

Nyt fra bryggenet
Referat fra repræsentantskabsmøde
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BLABLABLA?
HVAD MENER DU?
DELTAG I
DEBATTEN
SKRIV TIL
redaktion@
bryggebladet.dk

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

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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Hvepsetalje
og hippier
Hvepsetalje er forhåbentlig en for
længst passé mode, der via korset
tvang kvindekroppen til at ligne
en hveps. Det har været langt fra
wellness, og det er det bestemt også,
når hvepse (gedehams) generer
kagebordet i sensommeren. Men vi
har meget at takke hvepsene for

Hvepsene er stamfader til
vores mange bier. Det har
været en succesfuld udvikling, og der er stadigvæk flere hvepsearter end
arter af bier. Dog har vi i
Danmark 292 arter af bier,
hvor mange dog er sjældne,
truet, og én art findes ikke
vildt mere, honningbien.
Den lever kun som husdyr
nu.
En god huskeregel med
at skelne hvepse og bier fra
hinanden: Bier = hippier:

Behårede,
blomsterelskende veganere.
Udviklingen fra hveps
til bi har været åbenlys. Er
man et rovdyr, så er der
også en risiko for, at man
kan blive skadet, og den
risiko findes ikke hos vegetarer. Voksne hvepse spiser
selv pollen, men fanger for
eksempel fluer og andre insekter til deres afkom.
Det snedige her er, at bien
får både mad til sig selv og
sit afkom i blomsterne. Så

udviklingen har sandsynligvis været, at hvepse har
slæbt pollen med hjem, og
det er så begyndt at blive
en del af diæten. Så er der
blandt andet kommet mere
hår på kroppen og specielt
bagbenene, og over årene
(millioner) er de gode hippier blevet en selvstændig
gruppe.
Det er ret svært at finde
præcis ud af, hvornår det
skete, da fortidens bier levede relativt tørre steder,
og det kræver vand og mudder at få lavet gode fossilaftryk – selv i dag er der flere
arter af bier i tørre egne end
i regnskov.
Vores hjerner er blevet
udviklet via brugen af redskaber, jagtteknikker, beherskelse af ild og dermed
mere næringsrig mad. Men
honningen fra bier har som
en faktor sandsynligvis
også spillet ind her, da honning er det mest potente
hjernemad, der findes.
Der er gode beskrivelser af i gamle dage (blot
1900-tallet), at drenge vidste, hvor der var vilde bibo,
så de kunne skaffe sig honning. Ja, i dag er det præcis
Foto: Majken Sundahl

Neumanns
Natur
det samme, nu går de blot
til bageren eller i Brugsen
for sukkeret, og det gør vist
også andre grupper, selv
boomere.
Så når vi kigger bebrejdende på hvepse i sensommeren, så husk, at netop
det, at vi kan tænke og være
indignerede på hvepsene og
alt det andet, der flyver, er
dem.
Hvepse og bier kan
stikke, men gør det yderst
sjældent. Er selv kun blevet
stukket fem gange i mit liv,
tops – det er langt mindre
end én gang hvert 10. år –
og det er endda over gennemsnittet. Så tag frygtløs
på Fælleden og nyd midsommeren!

