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Bryggeboerne har i mere end 10
år råbt højt til kommunen om, at
der er for meget støj i Havneparken om sommeren. Nu ser det
ud til at kommunen har lyttet, og
de vil nu sammen med politiet
lave en strategi for, hvordan man
får styr på problemet.

Kampagnen ‘Skodfrit Danmark’ blev sparket i gang af
miljøminister Lea Wermelin.
Kampagnen skal få rygere til
at smide skoddene i skraldespanden. En forsker frygter,
at kampagnen kan have den
modsatte effekt.

Coronamareridtet fik 22-årige
Mette Marie Bruun til at gå
efter designerdrømmen. Nu vil
hun inspirere andre unge til at
tro på sig selv og tage chancer
i livet. Selv om det kan være
svært og have sine omkostninger.
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I havnens dybe stille ro
Stand up paddling er på få år blevet den foretrukne motionsform for
mange, der bor ved vandet. Det giver både motion, ro og kammeratskab.
Bryggebladet tog en tur på brættet med Bryggens SUP Club.
Læs side 8

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
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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

TOBIS CAFÉ 

LEIFSGADE 3

2

NYHEDER

BRYGGEBLADET

Bryggens
dansktopstjerne
er slukket
Sangerinden Ulla Pia er død efter
måneders alvorlig kræftsygdom.
Hun blev 75 år

27. august 2020

Ny bro i Havnevigen får den placering,
som grundejerforening ønsker
Den kommende cykel- og gangbro over Havnevigen kommer nu til at ligge
som en forlængelse af Islands Brygge efter ønske fra Grundejerforeningen
Artillerivej Syd. Det besluttede et enigt Teknik- og Miljøudvalg i sidste uge

Ulla Pia gav i december 2014 et
langt interview
til Bryggebladet,
der kan læses på
bryggebladet.dk

Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Bryggens dansktopstjerne
Ulla Pia gik lørdag bort efter flere måneders alvorlig
kræftsygdom. Det skriver
Se og Hør. Ifølge bladet fik
Ulla Pia i marts besked om,
at hun led af kræft i ryggen,
og lægerne vurderede på
det tidspunkt, at hun kun
havde nogle måneder tilbage at leve i.

Liv med musik
Ulla Pia voksede op på Islands Brygge, og det var

langtfra givet på forhånd, at
hendes liv ville blive fuld af
musik. Hun arbejdede i luftfartsdirektoratet, drømte
om at blive skuespiller men
endte som sanger. Gennembruddet kom, da hun i 1966
vandt det danske Melodi
Grand Prix og repræsenterede Danmark med sangen
‘Stop mens legen er god’.
Igennem 60’erne og 70’erne
udgav hun et hav af ørehængere, hvoraf de mest kendte
i dag nok er hittene ‘Flower
power tøj’ fra 1969 og ‘Karina’ fra 1971. Ulla Pia indstillede sin sangkarriere i
1979.
– AK47
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Inden for den nærmeste
fremtid vil Teknik- og Miljøforvaltningen hive fat i
Grundejerforeningen Artillerivej Syd med henblik på
at flytte den kommende bro
over Havnevigen, så den
kommer til at ligge i forlængelse af gaden Islands Brygge i stedet for at ligge ude

Broen over Havnevigen
kommer til at ligge langs
gaden Islands Brygge,
dér hvor der står ‘gammel bro’. Oprindeligt
skulle den have ligget
langs havnefronten dér,
hvor der står ‘ny bro’.

ved havnefronten, som det
ellers tidligere var planlagt.
Det besluttede et enigt
Teknik- og Miljøudvalg i sidste uge, efter at grundejerforeningen gennem flere år
havde gjort opmærksom på,
at det ville give mere mening at lægge broen langs
Islands Brygge, da det er
der, cykeltrafikken er.
– Hvis broen skulle ligge
ude ved havnen, så ville
man skulle lave fire 90 graders sving, når man kommer cyklende på Islands
Brygge. Det kunne vi ikke
se logikken i, og vi er glade
for, at Teknik- og Miljøudvalget nu er enige med os,
siger Erik Bennike, der
er bestyrelsesmedlem i
Grundejerforeningen Artillerivej Syd.
Det kommer ikke til at koste ret meget mere at bygge

broen efter den nye plan
ifølge Erik Bennike. Han
mener, at det er bedre, at
man får lavet den smarteste
løsning fra starten.

Det er her, den kommende bro over Havnevigen kommer til at
ligge, efter Grundejerforeningen Artillerivej
Syds ønske.

Måske to broer
Det er Grundejerforeningen
Artillerivej Syd, der skal betale for at få bygget broen.
Men i forslaget i Teknik- og
Miljøudvalget fremgår det,
at ændringen af projekteringen ikke udelukker, at der
kan blive bygget en anden
bro på et senere tidspunkt.
– Det er rigtigt, at det
ikke er udelukket, at man
kan bygge en bro mere,
hvis man vil det. Men så
skal kommunen nok regne
med, at de selv kommer
til at hænge på regningen.
Jeg tror i hvert fald, at man
ville blive ret upopulær i

grundejerforeningen, hvis
vi skulle betale for to broer
ved siden af hinanden, siger
Erik Bennike.
Han er glad for, at der er
kommet en afgørelse i sagen, og at den faldt ud til
grundejerforeningens fordel.
– Nu kan vi endelig få lavet det område færdigt. Det
trænger det virkeligt til, siger han.
Efter planen skal anlægningsarbejdet på broen i
Havnevigen starte i efteråret 2020.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Henning Larsen
Architects
redaktion@bryggebladet.dk

Politikerne i Teknik- og
Miljøudvalget, Økonomiudvalget og nu også Borgerrepræsentationen har nu alle
godkendt lokalplanforslaget
for Vejlands Kvarter. Kun
Alternativet og Enhedslisten har stemt imod lokalplanen i alle tre instanser.
Hermed er byggeplanerne på campinggrunden
et skridt længere i beslutningsprocessen, end det

tidligere planlagte Ørestad
Fælled Kvarter på Strandengen nåede, inden de planer blev skrinlagt kort før
kommunalvalget i 2017.

Campingfri
campinggrund
Godkendelsen af den nye
lokalplan, der skal muliggøre opførelsen af 219.000
kvadratmeter byggeri, heriblandt en skole, en idrætshal og daginstitutioner, betyder samtidig også, at den
tidligere lokalplan for området ophæves. Den mulig-

gjorde, at Dan Hostel, der
ligger inden for byggefeltet,
kunne udvide med en campingplads. I stedet ser det
nu ud til, at vandrehjemmet
bliver helt forvist fra området.
I
lokalplanforslaget
fremgår det også, at det er
nødvendigt at etablere en
støjskærm langs den trafikerede Vejlands Allé.

Otte ugers høring
Med
Borgerrepræsentationens godkendende nik er
den første politiske behand-

Lokalplanen for Vejlands
Kvarter kommer i offentlig
høring på den digitale høringsplatform blivhoert.kk.dk
inden længe. Høringsperioden varer otte uger. Der vil i
den forbindelse blive afholdt
et borgermøde i slutningen
af september.

Vi glæder os til at se dig i Slowmotion,
Egilsgade 22, Islands Brygge.

klinik for sundhed & velvære

· www.slowmotion.dk

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

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

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

BTEUKET 340
TIL
PO
A
Før op til 505,00

Apoteket rådgiver lige fra brugen
PÅ 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.

LIGE NU!

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

Vi laver måske Danmarks flotteste

plankeborde

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

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

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

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.
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

Alt efter dine mål og ønsker

seistrup

S
KE O

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

Spørg os om 00
håndkøbsmedicin

FEST ?

NS

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning

GODTD
Planerne for
Vejlands Kvarter er
tegnet af arkitektstuen Henning
Larsen Architects.
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ling af lokalplanen overstået. Om kort tid vil planen
så blive sendt i offentlig høring på Københavns Kommunes digitale høringsportal blivhoert.kk.dk i otte
uger. Her har alle mulighed
for at gøre indsigelser eller
komme med forslag til lokalplanen, som så vil blive
samlet af Teknik- og Miljøforvaltningen og indgå i
beslutningsteksten, når lokalplanen skal igennem de
politiske udvalg for anden
gang.
I forbindelse med høringsperioden vil der også
blive afholdt et borgermøde
i slutningen af september.
Tid og sted for borgermødet
bliver bragt i det kommende
nummer af Bryggebladet.

Vi tilbyder nu massage af vores erfarne
kvindelige massører Kristine og Maria.
Book tid hos på slowmtion.dk og
se mere om hold- og massagetider
på www.slowmotion.dk eller ring
på 40556860.

PA T E R

Et stort flertal i Borgerrepræsentationen vendte i torsdags tommelfingeren
opad til det første udkast til lokalplanen for det kommende Vejlands Kvarter.
Inden længe vil lokalplanen komme i offentlig høring inden den sidste og
afgørende politiske behandling af byggeprojektet

FEMININ NYHED
I SLOWMOTION

EO

Lokalplan for Vejlands Kvarter godkendt
af Borgerrepræsentationen
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find os på:

www.bryggebladet.dk
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“Forbyd de
soundbokse”
Havneparkens naboer har
fået nok. Igen. De føler sig
forvist fra deres nabolag i
sommermånederne, når
plænerne langs havnefronten
fyldes med fest og musik til
langt ud på natten. Derfor
kræver de strammere regler
og hårdere håndhævelse over
for musikanlæg
Tekst og foto: Andreas
Kirkeskov

På behørig
afstand drøftede
politi, politikere og naboer
til Havneparken,
hvordan man kan
komme støjproblemerne til livs.

redaktion@bryggebladet.dk

Mange bryggeboer ønsker
efterhånden de kraftfulde
‘soundbokse’ hen, hvor peberet gror. Det gælder ikke
mindst naboerne til Havneparken, der henover en lang
sommer med mange solrige
badedage og fester, der ikke
kender deres besøgstid, er
ved at nå bristepunktet.
Frustrationen var næsten
til at tage og føle på, da
omtrent 40 deltagere, heriblandt lokale bryggeboer,
en håndfuld lokalpolitikere
og tre repræsentanter fra
politiet mødtes i Kulturhuset Islands Brygge for at
diskutere mulige løsninger
på de stigende problemer
med støj, affald og vanvidskørsel i og omkring
Havneparken. Selvom alle
deltagere var placeret på
god afstand af hinanden,
og samtlige døre og vinduer stod på vid gab, føltes
Lysthuset som et drivhus
på endnu en sommeraften,
hvor temperaturen var i den
høje ende af 20’erne. Trods
det flotte vejr og de pivåbne
vinduer var det dog let at få
ørenlyd, da der var fred og
fordragelighed langs havnekanten udenfor. Men ifølge
de fleste af mødedeltagerne
var det undtagelsen, der bekræfter reglen.

Ikke coronas skyld
– Larmen er eksploderet i
år, sagde Klaus Mygind, der
ud over at være bryggebo og
initiativtager til borgermødet også er gruppeformand
i SF på rådhuset og blandt
andet sidder i Teknik- og
Miljøudvalget, og fortsatte:
– Problemerne er kommet og gået i bølger henover sommeren. Nu går vi
snart ind i efteråret, og så
glemmer vi det igen, ligesom vi plejer at gøre. Derfor
er det vigtigt, at vi får lavet
en langsigtet plan.
Ud over Klaus Mygind var
også Jacob Næsager (K),
Heidi Wang (V), Gorm Anker Gunnarsen (EL), Marcus Vesterager (S) og Mette
Annelie Rasmussen (R) til
stede. Der manglede altså
kun Fanny Broholm (ALT)
og Finn Rudaizky, før der
var fuld plade, og samtlige
partier i Teknik- og Miljøud-

valget var repræsenteret.
– Vi har været heldige
i år, at der har været mere
opmærksomhed i år, sagde
Bettina Hartmann fra borgergruppen Bryggen For
Alle, men skyndte sig at
understrege, at støjproblemerne er alt andet end nye:
– Det her har intet med
corona at gøre. Vi har korrespondancer om støjproblemer helt tilbage fra 2009
med tidligere teknik- og
miljøborgmester
Klaus
Bondam (R). Men problemet er blevet større på
grund af teknologi, hvor
man nu kan få kasser, som
man kan have på ryggen, og
som spiller lige så højt som
en koncert. Man skal søge
tilladelse, når man skal bruge en forstærker til en guidet meditation i den private

del af Havneparken. Derfor
skal man selvfølgelig også
have tilladelse til at spille
fra en soundboks.

Totalforbud
Ud over at have været aktiv
i Bryggen For Alle, der har
kæmpet mod larm i Havneparken i årevis, er Bettina Hartmann blandt andet
også administrator i Facebook-gruppen ‘Nej tak til
Soundboks-støj på Islands
Brygge’. Her lavede hun forud for borgermødet en helt
uvidenskabelig afstemning
blandt en række forskellige
forslag til, hvordan problemet kan løses.
Topscoreren blev helt entydigt et totalforbud mod
soundbokse døgnet rundt.
Efterfulgt af et forslag

om, at politiet konfiskerer
soundbokse, hvis bøden for
overtrædelsen af ordensreglementet ikke kan betales på stedet. På tredjepladsen kom forslaget om, at
reglerne for Havneparken
strammes yderligere, så
ophold bliver forbudt fra eksempelvis midnat til næste
morgen.
Nu er en afstemning foretaget i en gruppe, der hedder ‘Nej tak til Soundboksstøj på Islands Brygge’, jo
ikke neutral. Men resultatet
giver et fingerpeg om, at de
støjplagede naboer er færdige med at gå dialogens vej.
De kræver resolut handling.
– Vi har levet i det her helvede i mere end 10 år. Vi har
fået sat nogle skilte op, men
ikke ret meget andet, sagde
Lise Roland og kvitterede:

– Mit forslag er lidt rabiat:
Forbyd de soundbokse!

Kortere lunte
Ved borgermødet var der
dog også noget så sjældent
som rosende ord til politiet,
der få dage inden borgermødet havde skruet bissen
på overfor støjende gæster i
Havneparken og nu er klar
til at hive bødeblokken frem
uden forudgående varsel,
hvis nogen ikke overholder
ordensreglerne og spiller
høj musik efter klokken 22.
– Vi har nu mulighed for
at sigte folk på stedet, og
hvis de ikke forstår, så kan
vi faktisk konfiskere anlæg,
forklarede vicepolitiinspektør og leder af nærpolitiet i
København Rasmus Agerskov Schultz og tilføjede:

– Det er ikke noget, vi
har prioriteret meget højt,
fordi det er nyt for os. Men
det kommer vi efter nu,
fordi problemet er så stort
og over hele byen. Og vi
er meget mere tilstede på
Bryggen, end vi har været
nogensinde før.
Det var på høje tid, hvis
man spørger Bettina Hartmann:
– Jeg tror, at jeg taler på
alles vegne, når jeg siger, at
vi på Islands Brygge ikke
har været tilfredse med
håndhævelsen af reglerne.
Efter 10 år kan vi konstatere, at dialogvejen ikke virker. Vi er glade for, at man
nu har skippet nogle led og
er gået direkte til bøder. Det
henstiller vi til, at man fortsætter med, sagde hun med
hævet stemme.
Ifølge bryggeboerne, der
deltog ved mødet, og som
stort set alle havde adresse
på gaden Islands Brygge
på første parket til Havneparken, kan der mærkes en
forskel, efter at politiet har
strammet skruen.
Men der skal mere til.
Susan Thorpe, der også har
været støjaktivist i Bryggen
For Alle i mange år, ytrede
ønske om et ordenskorps
i parken. Et ønske der gik
rent ind hos Det Konservative Folkepartis gruppeformand Jakob Næsager, der
mindede om, at han allerede sidste sommer stillede
forslag om netop dette.
Med et skævt smil gav
han mødedeltagerne et lille
fif.
– En af mine venner siger,
at der findes en app, der kan
skrue ned for soundboksen,
hvis der ikke er kode på.
De mange idéer og løsningsforslag, der blev fremlagt i løbet af aftenen, blev
ført til protokols og blev
efterfølgende fremlagt på
Teknik- og Miljøudvalgets
møde i sidste uge.
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Ny strategi skal
skabe mere tryghed
og ro i Havneparken
Københavns Kommune skal i
samarbejde med Københavns
Politi udarbejde en strategi, der
skal skabe mere tryghed, mindre
affald og mindre støj i blandt andet
Havneparken. Det besluttede
Teknik- og Miljøudvalget på et
møde i sidste uge
Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Peter Conrad
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

Kommunen og politiet går
snart i gang med at lave
en overordnet strategi for,
hvordan man skaber tryghed, ro og renlig i byrum
som for eksempel Havneparken. Det blev besluttet
af et enstemmigt Teknikog MIljøudvalg i sidste uge
efter et forslag fra SF. Bag
forslaget er kommunalpolitiker og bryggebo Klaus
Mygind, der ligesom så
mange andre bryggeboere
er ved at være træt af støjen
hver sommer.

- Det er på tide, at vi fra
kommunal side får fastlagt en strategi for, hvordan vi sikrer, at de her
byrum, som vi hele tiden
arbejder på at få og skabe,
er trygge, rene og med
plads til alle, siger Klaus
Mygind.
Der har tidligere været
udstedt regler for, hvordan
man skal opføre sig i Havneparken, men alligevel er
støjen ikke blevet mindre.
Derfor vil kommunen med
den nye strategi få hjælp
fra Københavns Politi fra
starten, og Klaus Mygind
forventer også at lokale interesser som for eksempel
Bryggen for Alle og grund-
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Københavns
Kommune er
gået i gang
med at lave en
strategi, der
kan skrue ned
for støjen i
Havneparken.

ejerforeningen Havnestad
bliver inddraget.

Fredelige aktiviteter
Hvad strategien præcis
kommer til at indeholde vides ikke endnu. Men Klaus
Mygind har selv nogle forslag til, hvad man kan gøre
for at skrue ned for larmen.
- Et af tiltagene kunne
for eksempel være, at vi fik

nogle, der var en slags mellemting mellem politiet og
vagter, der ikke kunne udstede bøder, men som kunne gøre folk opmærksom på
reglerne, siger Klaus Mygind og fortsætter:
- Når det så er sagt, så
skal vi også kunne styre os
selv, det går ikke, at vi bliver nødt til at have områder,
der kræver en ekstrem politiindsats.

Udover en ny form for
vagtværn mener han også,
at man som bryggebo kan
være med til at ‘tage Havneparken tilbage’ gennem
fredelige aktiviteter.
- Man må også se på, om
man kan skabe flere aktiviteter, der ikke er fester
i Havneparken. Det kan
nemt blive sådan, at vi synes, at det bare er nogle
fremmede, der larmer nede

i parken, som vi bare håber,
går væk. Der må vi se, om
vi ikke kan gøre noget, så
vi kan ‘tage Havneparken
tilbage’, siger Klaus Mygind.
Udkastet til den nye strategi skal udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen
og Københavns Politi og
skal ifølge sagsfremstillingen være færdig ‘hurtigst
muligt’.

NYHED!

NY DANSESKOLE
PÅ ISLANDS
BRYGGE
Kom og bliv en del
af TWIN DANCE studio

Dans for dig:

Dans for børn, unge og voksne
både begynder, øvede og elite.

Stilarter:

Mini mix, Hip Hop, Moderne, Girly,
Disco,
Showdancee, MGP og Dancehall.
Tilmeld dig her:
www.twindancestudio.dk
TWIN DANCE studio
twin_dance_studio
www.twindancestudio.dk

Nyd juleøllen hos Café Nöa`h
Islands Brygges nye lokale møde
Ligger unikt placeret på Havnevigen, lige ved vandkanten og
den nye strand!
Tak til de mange, som kom og fejrede
Nyd din morgenmad/weekend-vores fødselsdag her den 14. august.
Prøv voresfrokost
bræt med
lækker
og veltilberedt
tapas
delikate
små
Vi nød det
godefuld
vejr,af
den
gode stemning,
brunch,
eller
aftensmad
oplevelser. Sammensæt dette smukkedebræt
med
en af vores
vore mange
vine oggæster
lad
kølige
cocktails,
- lavet fra bunden
af friske
og rejse
musikken
fra ”The Edmund”, der
os sende dig ud på en
Sydpå…
råvarer - i de skønne omgivelser
sørgede for underholdning i form af fed
Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld
madoplevelse.
hos Café Nöa’h har
stemning
og godHer
musik.
eller udendørs!
viindenvin i verdensklasse.
Nøje udvalgt af vores dygtige sommelier.

Tapas på Café Nöa’h

Fødselsdagstilbud:
50% rabat på
Nöa’h Luksus Brunch

Vi
taknemmelige
allemed
vores
trofaste
gæster
Nyder
et koldt
glas rosé Laurette, ogfor
bliv taget
på en rejse
til Frankrig.
Åbningstider
Eller som
et glas af
vores
lækre
og bløde gennem
rødvin La Garnatxa
Fosca,
forført af de
og
tak
for
støtten
årene
vilogvibliv
tilbyde
spanske
toner.
Mandag
10.00
21.00
50% rabat på Nöa’h Luksus Brunch resten af august
Hvis
du er til-ettorsdag
koldt glas hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag
09.00
- 21.00
Åbningstider
Fredag - lørdag
09.00 - 22.00 Fødselsdag, konfirmation
Åbningstider
Book dit bord på
Mandagtil– torsdag
Torsdag kl.
11.00–
21.00,
Mandag
10.00
– 22.00
Søndag
09.00
- 20.00
eller 4010
barnedåb?
5365
Fredag
kl. 11.00 – 23.00
Fredag & lørdag
Lørdag
Søndag
Søndag

10.00 – 24.00
kl.
10.00
– 23.00
10.00
– 22.00
kl. 10.00 – 21.00

skriv til os og få
BookRing
ogsåeller
til julerokoster,
et uforpligtende tilbud på
konfirmatiner,
dit arrangement.
fødselsdage og barnedåb

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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Valg til Ungeråd KBH er på trapperne
For fjerde gang er der valg til Ungeråd KBH. En af dem, der har været med fra starten, er bryggebo Anton Walker.
Han stiller op igen, og én af hans mærkesager er, at unge skal have mere magt
svar og en stor ære. Man
lærer en masse om politik
og demokrati, og man får
en masse erfaring, som
kan bruges i nærmest alle
andre
sammenhænge,
skriver Anton Walker i en
pressemeddelelse og fortsætter:
– Desuden er der altid en
masse fede og forskellige
mennesker med i ungerådet, hvilket gør møderne
mere
betydningsfulde,
spændende og sjove – som
del af ungerådet kan man
altså godt regne med at få
udvidet sin vennegruppe.

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ungeråd KBH
redaktion@bryggebladet.dk

Siden 2017 er der hvert år
blevet afholdt valg til Ungerådet i København. Og
det skal der også i år. Alle
københavnere mellem 12
og 20 år kan stille op til Ungerådet i opstillingsperioden, der går frem til 7. september. Derefter er der valg
online fra den 10. september til den 23. september.
Ungerådet arbejdet for at få
byens kommunalpolitikere
til at lytte til ungdommens
visioner og ønsker. Der er i
alt 35 medlemmer af Ungerådet.

De unges by

Stor ære

Anton Walker mener, at
Ungerådets vigtigste op-

Et af medlemmerne i Ungeråd KBH er 18-årige Anton
Walker fra Bryggen, der
har været med i rådet siden
2017. Han har fået mange
forskellige ting ud af at
være med, men det har især
givet ham følelsen af at gøre
en reel forskel.
– Som medlem af Ungeråd KBH får man lov til at
repræsentere alle Københavns andre unge, hvilket
virkelig er et kæmpe an-

Bryggebro Anton Walker
har været medlem af
Ungerådet siden 2017,
og han stiller op igen i
år, hvor han blandt andet vil kæmpe for mere
magt til de unge og et
grønnere København.

UDGIVELSESPLAN 2020
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG I NEDENSTÅENDE UGER.

NR.

UDGIVELSESDAGE

DEADLINES

UGE*

UDGIVELSESDATO

MATERIALEFRIST**

ORDREFRIST***

14

37

10. SEPTEMBER

3. SEPTEMBER

2. SEPTEMBER

15

39

24. SEPTEMBER

17. SEPTEMBER

16. SEPTEMBER

16

41

8. OKTOBER

1. OKTOBER

30. SEPTEMBER

17

43

22. OKTOBER

15. OKTOBER

14. OKTOBER

18

45

5. NOVEMBER

29. OKTOBER

28. OKTOBER

19

47

19. NOVEMBER

12. NOVEMBER

10. NOVEMBER

20

49

3. DECEMBER

26. NOVEMBER 25. NOVEMBER

21

51

17. DECEMBER

10. DECEMBER

* BRYGGEBLADET bliver
omdelt hver anden onsdag/
torsdag til husstande og virksomheder på Islands Brygge,
Havnestad, Havneholmen og
Ørestad Nord. Dog springer
udgivelsen med tre eller flere
uger i forbindelse med ferier.

** Seneste frist for indlevering af
annoncer, debatindlæg og
øvrigt materiale er torsdag
inden udgivelsesdatoen.

9. DECEMBER

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

www.bryggebladet.dk
Leifsgade 7 · 2300 København S · 32 96 28 15· annoncer@bryggebladet.dk
redaktion@bryggebladet.dk · bank 1551 0012057814 · cvr 17 50 04 81

FAKTA:
n Frem til 7. september
kan alle københavnere
mellem 12 og 20 år stille
op til Ungeråd KBH.
Derefter vil der være valg
fra den 10. september
til den 23. september.
Valget foregår online
på ungerådkbh.dk, hvor
unge københavnere både
kan stille op og stemme.
gave er, at unge i København bliver hørt og taget
seriøst. Han mener også, at
det er ‘fjollet’, at det kun er
‘de voksne’ politikere, der
gennem deres stemmeret
har officiel indflydelse på
kommunalpolitikken, når
en stor del af kommunens
ansvarsområde er børn og
unge.
– Derfor kæmper jeg for
mere magt og indflydelse til
eleverne i klasserne, elevrådene på skolerne og Ungeråd KBH og Københavns
Fælleselevråd i hele byen
– samt bare større engagement og inddragelse af børn
og unge på alle kommunens
arbejdsområder generelt,
skriver han i pressemeddelelsen.
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Hvad har vi som ældreråd
egentlig udrettet?
Af Torben Morten Lund,
medlem af Københavns
Ældreråd
Der skal vælges nyt ældreråd i København til oktober,
og opstillingen er i fuld gang
blandt de 90.000 borgere,
der er 60 år eller mere, og
som både kan stille op og
stemme – digitalt eller per
tilsendt brev. Afstemningen
plejer ikke at være noget
tilløbsstykke, sidste valg i
2017 høstede 25 procent.

Total lokal
Jeg har været medlem af rådet sammen med 25 andre,
modne og åndsfriske medlemmer de seneste år og
overvejer at genopstille.
Men hvad har vi egentlig
udrettet? Vores opgave er
at rådgive kommunen om
ældrepolitiske spørgsmål
og forhold, der vedrører de
ældre lokalt. Ældrepolitiske
spørgsmål er et vidt begreb.
Lokalt? Vil det sige, at
landsdækkende nedskæringer på målrettede indsatser
til hjælp for ældre ikke bør
bemærkes? Ja, faktisk, hvilket er en af grundene til, at
de kommunale ældreråd,
nogle steder benævnt seniorråd, har slået sig sam-

men i en frivillig forening,
"Danske Ældreråd", som
ikke er helt så tandløs som
de lovfastlagte lokale, der
ej heller må tage konkrete
sager op og blive egentlige
klageinstanser.

Eget initiativ
For at holde øje med kommunens ageren over for de
ældre har vi ret til at blive
hørt og kan selv tage initiativer. Vi har organiseret
parallelt med kommunens
Borgerrepræsentations faste udvalg og holder et hav
af møder og kun sjældent
med brød til! Og vi modtager et beskedent vederlag,
der løber op på knap 500,(minus skat) for en hel dag.
Meningen er blandt andet
at styrke det lokale demokrati. Gennem høringsretten, hvor Borgerrepræsentationens udvalg kan spørge
os om ældreforhold. Men
gør det sjældent. Så vi må
selv følge med i, hvad der
foregår i den kommunale
maskine, hvilket kan være
nok så krævende – via dagsordener og stakkevis af
bilag selv finde ting til vedtagelse af interesse for den
store gruppe, vi er sat til
at repræsentere. Og derfra

udråbe vores uforbeholdne
meninger.
Det fører selvfølgelig ikke
til meget. Så vi inviterer
vidende folk fra forvaltningerne til at holde oplæg for
os om deres planer. Det kan
være meget hyggeligt. Og
fredsommeligt. Fordi man
skal ikke krydse klinger, og
der gås ikke til stålet.

Katastrofale forhold
Ældreområdet eksploderer
fremover. Hele 30 plejehjem
er i støbeskeen, så der mod
år 2030 er plads til de mange ældre, der også, selvom
det er stærke ældre, får
brug for hjælp.
Generelt ønsker et stort
flertal at runde af efter de
cirka 2,5 milliarder hjerteslag, som et normalt liv kræver af denne seje muskel, i
et seniorbofællesskab. Men
det er ikke noget, kommunen har på hylden. Her er
trods nogle forbedringer
på plejehjemmene med
fællesrum, fællesspisning
og aktiviteter så kun dyre
muligheder efter egen drivkraft. Mens der tromles
videre med gammelkendt
'hvilehjem-a-like'-byggeri
med mindelser om dødens
forhal.

Og via vores landsforening Danske Ældreråd
(ikke at forveksle med Ældresagen) har vi pointeret,
at de offentlige penge må
følge demografien: Flere
børn, flere gamle. Flere ressourcer. Desværre er det
ikke lykkedes – selvom politikere til hobe udtrykker sig
herom. Og de katastrofale
forhold, som jævnligt dukker op om forholdene på plejehjem eller lignende, kan
ikke afvises som enlige svaler eller brodne kar. Ældrerådet i København bruger
ikke sin ret til uanmeldte
besøgstjek. Måske fordi der
så ikke er indkøbt wienerbrød, hvad der normalt er,
når vi ellers er på besøg.

Indsats uden afkast
Facit af mit regnestykke
over Københavns Ældreråd er negativt. Måske har
vi påvirket rendestens opog nedkørsler og udtalt os
om forhold, der så er rettet
op på. Uden jeg erindrer
hvilke. Klippekortet til små
selvvalgte aktiviteter modarbejdes i institutionerne,
der har det svært med beboerstyrede aktiviteter. Og
de helt slemme forhold, der
herskede vedrørende over-

gang fra regional sygehuspleje til pleje i eget hjem, er
der rettet op på, men kan
blive bedre. Ligesom medicinhåndteringen. Nøgletal
afslører, at djøficering også
griber om sig på ældreområdet på bekostning af 'de
varme hænder'.
Dog strømmer pjecer ud
fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til ældremiljøerne i klubber, sport- og
læseforeninger, erindringssnakkeforsamlinger. Og de
kommunale kommunikanter klarer opgaven uden at
sætte sig for meget ind i
de ældres virkelige forhold
i byen til gengæld for fotos
af glade, smilende gamle,
der vækker minder om det
hedengangne Sovjet.
Min konklusion er, at indsats i Ældrerådet ikke giver

pote. Det er væsentligt at se
til, at kerneydelserne fungerer, men rådets muligheder
for at kontrollere det er meget begrænsede og afhængige af forvaltningen, der er
sat til at hjælpe os, men som
jo selv er part i sagen. Indsigt i, hvordan kommunen
passer på de ældre, løses
bedst gennem familie, venner og bekendte, med den
usikkerhed at plejehjemmene er lukkede for kritik
og ideer udefra, samtidig
med at Københavns gamle
er singler – uden store netværk.
Men rabatter til museer,
biografer og andet løfter
lidt på, hvad en ung Mick
Jagger fra Rolling Stones
sang engang i begyndelsen
af 60'erne: 'What a drag it is
getting old'.

HVOR OMFANGSRIGT ER BYGGEPROJEKTET
PÅ AMAGER FÆLLEDS LÆRKESLETTE?
SØNDAG DEN 30 AUGUST 2020
En ny lokalplan er sendt i høring. Her ønsker
Københavns Kommune, at bebygge endnu mere af
Amager Fælled. Konsekvensen kan være katastrofal,
for det Amager Fælled vi kender i dag!

Dato:
Start på tur 1:
Start på tur 2:
Mødested:

På søndag, vil Amager Fælleds Venner, tage alle
interesserede med rundt på Lærkesletten. Der vil være
to ture at vælge imellem. Her vil vi fortælle om naturen,
byggeprojektet, dets omfang og konsekvenser for hele
Amager Fælled.

Varighed:
Længde:

Tag familie og venner med ud og nyd en dejlig dag i
naturen. Vi ses på søndag.

#BevarAmagerFælled

Søndag den 30 august 2020
Kl. 11.00
Kl. 14.00
Indgangen til Danhostel, Vejlands Allé
200, 2300 København S
1½-2 timer
3 km

Tilmelding ikke nødvendig. Spørgsmål kan rettes til:
info@amagerfaelled.dk
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Naboskab til vands

Stand up paddling er på få år eksploderet
i popularitet over hele landet, og med sin
nærhed til havnen er Bryggen naturligvis
ingen undtagelse. Nu har bydelen fået sit
eget fællesskab for bryggeboer på bræt.
Bryggebladet har været på havnerundfart
med ‘Bryggens SUP Club’

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

– Nu får du din ilddåb, når
havnebussen kommer bragende forbi for fuld hammer, griner Klaus Sigh,
mens han på samme tid står
stabilt og uanstrengt på sit
stand up paddle board i vandet ud for Nokken.
Jeg selv minder mere
om Bambi på glatis på mit
lånte bræt, mens jeg ser
bølgeskvulpene fra den nye
eldrevne havnebus nærme
sig faretruende. Vandet er
heldigvis dejligt lunt den
tirsdag aften, jeg stævner
ud fra det sydlige Bryggen på min jomfru-SUP-tur
sammen med Klaus, der er
initiativtager til det uformelle fællesskab ‘Bryggens
SUP Club’. Det er langtfra
sidste gang, jeg ryger i baljen.

Vi padler op ad åen
Stand up paddling, der i folkemunde bare bliver kaldt
‘SUP’, er et relativt nyt fænomen, som til gengæld
har skyllet over det danske
idrætslandskab som en flodbølge de sidste par år.
– For to-tre år siden fandtes det stort set ikke i København, erindrer Klaus
Sigh og fortsætter:
– I dag ser du folk padle
overalt, og der er nærmest
ikke en by med adgang til
en sø, en å eller til havet, der
ikke har en SUP-klub.
Vi møder da også adskillige andre ‘padlere’ på vores
rolige færd sydpå gennem
havneløbet. Jovist, de fleste
af dem overhaler os, men

alle hilser pænt, når de glider elegant forbi i det stille
vand. Én af dem stopper op
og falder i snak med Klaus;
Jakob Nørlev der ligeledes
er en del af den lokale SUPklub. Han er på vej ud på aftentur og beslutter sig for at
støde til.
– Man oplever byen på
en helt anden måde fra et
SUP-board. Det kan både
fungere som træning, når
man giver den gas, og være
afstressende og meditativt,
når man glider gennem vandet til lyden af bølgeskvulp
og fuglekvidder, forklarer
han og tilføjer:
– Sommetider tager jeg
brættet over havnen fra mit
hjem på Bryggen til mit arbejde på Teglholmen.

Undergrundsklub
Bryggens SUP Club er
mere et løst sammensat
fællesskab end en egentlig
klub. De har hverken klubhus, kasserer eller kontingent, og de sætter til søs
fra ARC’s pontoner efter
aftale med ro- og kajakklubben. Til gengæld har de et
stærkt “naboskab” og en
spillevende Facebookgruppe, hvor træningen løbende
bliver arrangeret.
– De fleste medlemmer
bor på Islands Brygge og
et par stykker på den modsatte side af havnen, fortæller Klaus Sigh, der selv kun
skal bære sit bræt få hundrede meter fra sin gadedør
ud til havnen, før hans står
ved vandet.
Og naboskabet strækker sig tilsyneladende hele
vejen gennem havneløbet.
Som vi fortsætter sydpå

mod slusen og solnedgangen, bliver der vinket ivrigt
fra kajkanter og bådebroer,
indtil vi drejer ind i Sluseholmens mere snævre kanalsystemer.
– Københavns Havn bliver hele tiden federe for
folk, der dyrker vandsport,
fordi der hele tiden kommer
nye områder til, som man
kan sejle på opdagelse i, siger Klaus Sigh med henvisning til Sluseholmen, men
også den kommende nye
kanalby ved Engholmene.
Sluseholmen er i høj grad
også designet til folk, der
dyrker vandet, med små
private bådebroer til de fleste huse og nedgange til
vandet, hvor kajakker og
SUP-boards ligger stablet i
store bunker. Vi er langtfra
de eneste, der er på aftentur
gennem kanalerne, hvor
man, hvis man er næsten to
meter høj, skal langt ned i
knæene for at komme under
de mange broer.

Snak over hækken
Heller ikke her kan vi være
i fred fra flinke mennesker,
da en kvinde pludselig genkender Klaus Sigh fra sit
lille trædæk og kalder ham
hen til sig, hvor de falder i
snak.
– Man lærer sommetider
folk, man møder på sine
ruter, at kende, fortæller Jakob Nørlev, mens vi padler
langsomt i forvejen, og tilføjer grinende:
– Jeg har foreslået til en
herre, jeg ofte hilser på herude, at hun skal begynde
at servere kaffe til folk,
der kommer forbi på SUPboards.

Da vi kommer ud fra Sluseholmens kanaler under
det bombastiske Metropolis-tårn, styrer han os tilbage mod Amager-siden af
havnen.
– Der er lidt mere lavvandet, men så kommer vi på
god afstand af havnebussens rute, forklarer han og
bliver bakket op af Klaus
Sigh, der har sludret færdig
og hurtigt fået indhentet os
igen.
De understreger begge
to, at det har været et stort,
men nødvendigt fokus på
sikkerheden ved stand up
padling, fordi det er så let
for helt grønne udøvere at
anskaffe sig et bræt og sejle
ud i trafikken. Derfor er vi
fastgjort til boardet med ankelbånd, så det ikke flyder
væk og kan bruges som redningskrans, hvis man ryger
i vandet. Og det gør man,
når man er nybegynder. Jeg
er også blevet udstyret med
en lille redningsvest, der
sidder om livet på mig som
en bæltetaske.
– Man ser desværre ofte
folk, som glemmer redningsvesten,
konstaterer
Klaus Sigh og tilføjer:
– Selvom de er meget små
og diskrete, er der nok bare
ikke så meget coolness factor ved at have dem på.

Havneræs
På vej langs Nokken i retning tilbage mod Islands
Brygge stikker Jakob Nørlev flere gange af og viser,
hvor høj hastighed man kan
nå med træning og det rigtige bræt.
– Verdensrekorden på 200
meter-distancen er 46,38

sekunder, fortæller han og
gør mig mindre stolt af min
evne til alene at holde balancen og skabe fremdrift med
min paddle.
På mere lokalt niveau er
Bryggens SUP Clubs eget
første klubmesterskab i støbeskeen. Startskuddet går
torsdag den 17. september,
hvor der skal konkurreres i
de tre discipliner: Distance
på 4-5 kilometer, et teknisk
race og en sprint. Inden da
skal det dog lige afklares,
om der skal være krav om
standardiseret udstyr.
– Der er et par stykker,
der har fået nye carbonboards, og de skyder en virkelig god fart, griner Jakob
Nørlev.
For den uindviede er de
mange længder, bredder
og materialer på paddleboards en jungle, og der
udspiller sig en del udstyrsnørderi og dækspark mellem SUP’erne. På den måde
kunne segmentet godt være
2020’ernes lycramænd.
– De fleste af os er familiefædre i 30’erne eller 40’erne,
der gerne vil dyrke motion,
men måske har nogle gamle
skader fra fodbold eller andre idrætsgrene, fortæller
Klaus Sigh og tilføjer med
et selvironisk grin:
– Jeg har hørt folk joke
med, at stand up paddle er
for det her årti, hvad landevejscykling var for det forrige.

En rigtig SUP-klub
Klubbens ture og træninger
bliver planlagt mere eller
mindre spontant i Facebook-gruppen
‘Bryggens
SUP Club’, der i skrivende

Året rundt og i alt
slags vejr sætter
SUP-klubben til
søs fra det sydlige
Islands Brygge.

stund har 28 medlemmer,
hvoraf cirka en tredjedel er
kvinder. Ifølge Klaus Sigh
vil de gerne holde fast i den
lokale forankring og den
uformelle klubstruktur. Alligevel tager klubben tilløb
til at stifte en rigtig idrætsforening hos Københavns
Kommune af flere forskellige årsager.
– Det er en ret udstyrstung sport, så vi kunne
blandt andet godt tænke os
en container, hvor vi kan opbevare vores grej, forklarer
Klaus Sigh.
På sigt kunne gruppen
også godt tænke sig at udvide med ungdomstræning
og begyndertræning, men
i en travl hverdag udfordrer
lavpraktikken.
– Så ‘aloha-ånden‘ må
råde lidt endnu, så kommer rammerne forhåbentlig
med tiden.
Klubbens medlemmer
planlægger alle deres aktiviteter i Facebook-gruppen
‘Bryggens SUP Club’

Se alle arrangementer på Kulturhusetislandsbrygge.dk
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Designdrøm blev
til virkelighed
under corona

Mette Marie Bruun tog
chancen under coronapandemien og har nu sin egen
virksomhed. Her står hun
i en trøje med et af hendes
mest populære tryk.

Selv under en pandemi kan
gode ideer blomstre og få liv.
For Mette Marie Bruun blev en
coronahjemsendelse og frygten for
at falde tilbage i det, bryggeboen selv
kalder ”dumme gamle spisevaner”,
det skub, hun havde brug for for at
få gang i designvirksomheden Kitto
Design. Med ærlighed og et solidt
skud energi vil hun gerne inspirere
andre unge til at følge deres drømme
og tro på sig selv
Tekst: Vanessa Wolter
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Der er virkelig gang i den,
jeg kan slet ikke følge med,
smiler Mette Marie Bruun
og peger på den bomuldspose, hun går med på armen.
Den bærer en simpel tegning af en enkelt rose foran
et ansigt og er et eksempel på den unge designers
enkle, elegante streg, som
har vist sig at være utrolig
populær på plakater, muleposer og T-shirts.
– Siden april har jeg omsat
for omkring 200.000 kroner,
det er altså rigtig mange Tshirts, griner bryggeboen,
mens øjenbrynene skyder i
vejret af forbavselse – både
hos Mette Bruun og Bryggebladets udsendte skribent,
der ikke er vant til at arbejde
med så store tal.
Mette Marie Bruuns smil
stråler om kap med den varme augustsol, da vi møder
hende en solrig torsdag formiddag i Havneparken på
Islands Brygge. Succesen
og troen på, at livet vil hende det godt, nærmest lyser
ud af hende, og det er ikke
til at se, at det netop er selvtillid og troen på sig selv og
sine drømme, bryggeboen i
mange år har kæmpet med
at finde.

Fra spiseforstyrrelse til
selvtillid
Men de store smil står i
skærende kontrast til et
hårdt kapitel i Mette Bruuns tidlige ungdom. For
helt anderledes så det ud
for den unge bryggebo, da
hun i 8. klasse i en længere
periode ikke kunne komme
i skole på grund af livstruende anoreksi.
– Det var rigtig hårdt, og
dagene var meget lange,
men så begyndte min mor
og jeg at male og tegne
sammen for at få tiden til at
gå, fortæller den 22-årige
designer og fortsætter smilende:

– Vi malede malerier og
havde held med at få solgt
rigtig mange af dem, og
vi begyndte så at få nogle
af mine motiver printet på
babytøj. Det blev en stor
succes og starten på Kitto
Design, og jeg får faktisk
stadig forespørgsler på nogle af de gamle motiver.
Den positive respons gav
den dengang 14-årige Mette Bruun mere selvtillid og
en spirende tro på, at hun
faktisk kunne lave noget,
andre kunne lide.
– Jeg har altid været en
virkelig usikker pige, men
når så mange forskellige
folk køber ens ting og roser
det, man laver, så begynder
man også selv at tro mere
på det, fortæller hun, mens
hun kigger drømmende udover havnen.
Designdrømmene
blev
dog lagt lidt på hylden i
gymnasietiden, hvor de kreative projekter fortsatte på
hobbyplan, mens drømmen
om at blive tjener begyndte
at fylde mere. En drøm der
blev til virkelighed, da hun
efter gymnasiet flyttede fra
Svendborg til København
og fik arbejde som tjener i
en af Illums Rooftop-restauranter.
– Jeg var realistisk og
tænkte, at jeg ville være tjener resten af mit liv, og det
passede mig egentlig rigtig
godt, for jeg elsker simpelthen at møde nye mennesker
og have folk omkring mig,
smiler den unge iværksætter, der på det tidspunkt
tænkte på designdrømmen
som en lidt urealistisk plan
B.
Men så kom coronanedlukningen her i foråret, og
Mette Bruun blev ligesom
så mange andre i branchen
sendt hjem fra arbejde, og
det satte skub i gamle følelser og tanker hos den unge
designer.
– Der blev jeg lidt nervøs.
For selvom det er nogle år
siden, jeg var syg med anoreksi, så skal man altid være
klar til kamp, når hårde ti-

der rammer, forklarer hun
med sikker røst og tilføjer:
– Så jeg prøvede at fylde
tiden ud med forskellige
ting for ikke at komme ind
i de dumme gamle spisevaner.
På en gåtur med et par
veninder kom ideen til at
starte virksomheden op
igen, denne gang med fokus
på en lidt ældre gruppe kunder end tidligere.
– Mine tegninger gik fra
et mere børneagtigt udtryk
til en streg, der passer bedre til unge og voksne. Jeg
startede med at lave nogle
plakater, og nu kan man få
mine motiver på økologiske
T-shirts, muleposer og mobilcovers.

Tilbagefald og frygten
for konkurs
– Jeg går meget op i kvaliteten af materialerne, og det
gør min leverandør i Svendborg også. Det er vigtigt for
mig, at der er en historie
i det, jeg laver, og jeg kan
godt lide, at mine T-shirts
bliver trykt i Svendborg,
hvor jeg også selv kommer
fra, fortæller designeren og

»

Jeg har altid været en
virkelig usikker pige,
men når så mange
forskellige folk køber ens
ting og roser det, man
laver, så begynder man
også selv at tro mere på
det.
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viser den lyseblå bomuldsT-shirt frem, som hun i dag
har på under en løs trøje.
På det blå bomuldsstof fanges øjet igen af pigen med
rosen, det samme motiv
som pryder den mulepose,
designeren viste tidligere.
– Det er en tegning, der
betyder rigtig meget for
mig, smiler Mette Bruun og
trækker op i ærmet, mens
hun uddybende forklarer, at
det var en af de første tegninger, hun lavede under
coronahjemsendelsen.
– Jeg har faktisk fået tatoveret pigen med rosen på
min arm, fortæller hun og
afslører, hvad der gemmer
sig under ærmet, lige som
en lille flok turister sætter
sig med behørig coronaafstand til os i en skyggefuld
krog af Havneparken.
Mette Bruun flyttede til
Islands Brygge i foråret,
netop som hendes egen designdrøm blev til virkelighed, men vejen hertil var
ikke helt uden bump.
– Jeg flyttede til København efter gymnasiet, og
så flyttede jeg faktisk hjem
til Fyn igen for to år siden,
fordi jeg fik et virkelig slemt
tilbagefald af anoreksi. Da
jeg så kunne mærke, at jeg
var klar igen, flyttede jeg
til Sydhavnen, og nu er jeg
endelig landet her, forklarer
iværksætteren og slår smilende armene ud mod et solbeskinnet Islands Brygge,
der allerede ved middagstid
vrimler med glade og tilsyneladende ubekymrede
unge mennesker, der nyder
livet langs havnekajen.
– Selvom jeg virkelig har
fået boostet min selvtillid
under den her rejse, så rammer usikkerheden mig stadig hver dag, ja faktisk gerne flere gange om dagen,
erkender iværksætteren og
forklarer:
– En typisk dag for mig
starter faktisk med, at jeg
vågner og tænker, at jeg
går konkurs. Den tanke
får jeg tit, for jeg kan godt
blive nervøs og bange, når

27. august 2020
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Jeg brænder så meget
for det, og mine venner
og familie bakker mig op
i mit projekt. Jeg ved, at
min drøm ikke er uden
omkostninger, men jeg
laver det, jeg elsker, og
det føles simpelthen
fantastisk.

der nogle gange ikke er så
meget salg i webshoppen
og på Instagram, som jeg er
vant til. Så kan jeg gå rundt
en hel dag og være sur, hidsig og bange, fordi salget er
dårligt, men så kommer der
tit gang i salget efter klokken 18, fordi det er der, folk
har tid til at købe ting på
nettet.

Iværksætteri kræver
dedikation
Hvis man efter ovenstående
udsagn tror, at Mette Bruun
går rundt om sig selv hele
dagen og bare venter på det
næste salg, så tager man gevaldigt fejl.
– 10 procent af mit arbejde er at sælge T-shirts. 90
procent er fakturaer, snakke med kunder, undskylde
leveringstid, snakke med
leverandører og holde styr
på lageret. Det er virkelig
hårdt arbejde, og selvom jeg
håber, at jeg kan inspirere
andre unge til iværksætteri,
så vil jeg gøre det klart, at
det kræver 100 procent af
én, forsikrer designeren
og gennemgår en typisk arbejdsdag i Kitto Design:
– Dagen bruger jeg på at
pakke og sende ordrer og
snakke med kunderne. Jeg
er ikke bange for at ringe
til en kunde, der lige har
bestilt en vare, og så give
personen et godt tilbud, for
det oplever jeg, at folk sætter pris på, forklarer Mette
Bruun, der mener at have
handelsgenet fra sin far,
der også arbejder som selvstændig.
– På den måde er det naturligt for mig at lave mersalg, og det har helt sikkert været med til at gøre
Kitto Design til en succes,
fastslår iværksætteren og

Et af Mette Marie
Bruuns design.

afslører, hvordan en typisk
aften (og nat) hjemme i lejligheden på Islands Brygge
forløber:
– Om aftenen er der lidt
mere run på i forhold til
kundekontakt, og omkring
midnatstid laver jeg mig en
frysepizza, en salat og nogle
pomfritter, og så sætter jeg
mig ellers med fakturaer og
kigger udover Bryggen. Det
er her, jeg selv vil sige, at
jeg slapper helt af, for her er
dagens ordrer tikket ind og
de fleste kunder gået i seng.
Midt om natten sætter jeg
mig i sofaen med kaffen i
hånden, og så falder jeg i
søvn, vågner og tager noget
natmad, før jeg går i seng
og sover de der fire timer,
jeg plejer at sove om natten, siger hun med en lille
trækning ved mundvigen,
der afslører, at stifteren af

Kitto Design godt selv ved,
at hendes dag kan lyde en
anelse lang for de fleste.
Men for Mette Bruun er det
lysten, der driver værket,
og hun mener selv, at hendes historie er et eksempel
på, at man kan opnå sine
drømme, hvis man giver
noget af sig selv og arbejder
hårdt.
– Jeg brænder så meget
for det, og mine venner
og familie bakker mig op i
mit projekt. Jeg ved, at min
drøm ikke er uden omkostninger, men jeg laver det,
jeg elsker, og det føles simpelthen fantastisk. Så hvis
man har mod på at lægge
det stykke arbejde, der
skal til, giver det tit bonus
i sidste ende, runder hun af
og giver hermed stafetten
videre til andre unge med
iværksætterdrømme.
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Minister
på knæ i
kampen
mod
cigaretskod
Miljøminister Lea Wermelin skød kampagnen
"Skodfrit Danmark" i gang fra græsplænen på Islands
Brygges havnefront. Mange rygere er ikke klar over,
at cigaretskod indeholder giftstoffer og mikroplast.
Skoddene skal i skraldespanden og ikke smides på
gaden, er kampagnens budskab. Adfærdsforsker
kritiserer kampagnen og mener, at den ligefrem kan få
den stik modsatte effekt
Tekst og foto: Philip
Thinggaard

Miljøminister Lea
Wermelin satte
kampagne ’Skodfrit
Danmark’ i gang ved
at dyste i skodopsamling i Havneparken.

redaktion@bryggebladet.dk

Det er den 11. august på
Islands Brygge, og en minister er på knæ i græsset.
Miljøminister Lea Wermelin dyster intenst imod
Henrik Beha fra miljøorganisationen Plastic Change.
Disciplinen "saml flest cigaretskod på tre minutter"
er startskuddet til en landsdækkende kampagne mod
cigaretskod i naturen og på
gaderne.

- Det handler om at sætte
ind på mange niveauer og
stille skarpt på selve den
valgsituation, rygeren befinder sig i, når hun smider
skoddet, siger Pelle Guldborg.
Under coronanedlukningen har Guldborg i medierne udtrykt stærke holdninger til myndighedernes
tiltag eller mangel på samme for at få folk til at holde
afstand. Kort efter han var
i Deadline på DR2 med en
række for ham oplagte tips
til skiltning og fysiske afmærkninger, blev eksempelvis de famøse kridtstreger på havnefronten tegnet
ind.

Tale om adfærd
Via megafon leverede både
Wermelin og Beha inden
deres tvekamp en opsang
til både rygere og tobaksfirmaer. Begge parter skal
tage mere ansvar for, at
skoddene ikke ender i naturen.
- Det er desværre en kultur, som har bredt sig gennem mange år, siger Henrik
Beha om rygeres hang til at
smide skodderne på jorden.
Han mener også, at film har
fået os til at tro, det er okay
at smide dem fra sig på stedet.
- Jeg så gerne, at det her
blev et folkespørgsmål, fordi det er et adfærdsproblem,
som vi bliver nødt til at tale
om, sagde Henrik Beha til
tilhørerne på græsplænen.
Han mener ikke, vi bør holde os for gode til at løfte en
enkelt pegefinger over for
hinanden, hvis man ser en
medborger smide et skod
på gaden eller i parken.

Uoverskueligt
Beha nævner, at det faktisk
er helt ny viden, at cigaretskod indeholder store
mængder både kemikalier
og mikroplast. Han peger
på cigaretskod som en af
de værste fjender i kampen mod plastikforurening,
en kamp mange danskere
ifølge stifteren af Plastic
Change finder "uoverskuelig". Hans organisation gør
sit til at gøre den ulige kamp
lidt mere lige. Det sker ved
at oplyse og skabe opmærk-

Lommeaskebægre
somhed om problemerne,
for eksempel at tobaksproducenterne får skoddene
til at se harmløse, nærmest
organiske, ud.
- Det ville jo være noget
andet, hvis de var pink eller
skriggule eller neongrønne, siger Beha. I dysten
mod ministeren kom også
han helt ned i knæene og
så fra tæt hold, hvor mange
skodder, der faktisk ligger
på havnefrontens græsplæner.

vigtige. Men de kan jo ikke
stå alene.
Med kampagnen håber
hun på at skabe synlighed
om de små skodstumper,
der har det med ikke at
vække opsigt på jorden. I
disse uger overser forbipasserende på Havnefronten
næppe en bunke meterlange træstammer, der forestiller kæmpemæssige cigaretskod. Man går forbi og står
pludselig midt i et skodfyldt
askebæger.

Kæmpeskod

Rygere siger bvadr

- Kampagnen er et håb og
en vision om, at vi i fællesskab allesammen kan gøre
en indsats for at undgå, at
der ender plastik ude i vores natur, udtaler Lea Wermelin til Bryggebladet og
fortsætter:
- Der er cigaretskoddene

Men ikke alle mener, at
menneskelig adfærd kan
ændres med oplysningskampagner, skræmmestatistik og opfordringer til at
gøre det, rygerne i forvejen
godt ved, er det rigtige.
RUC-forsker i adfærd Pelle
Guldborg har set på kø-

benhavnske rygeres valg
og adfærdsmønstre, når de
smider cigaretskod på gaden.
- Det sjove er, at rygerne
gør sig utroligt umage for
at smide plastikindpakningen fra cigaretpakken ud i
skraldespanden, siger Pelle
Guldborg.
Men skoddets bortskaffelse er en helt anden historie. Også rygere synes
nemlig, at cigaretskoddet
er ulækkert. Derfor smider
de det fra sig øjeblikkeligt.
Med andre ord er sagen
ifølge akademikeren ikke
så ligetil.
- Man slipper ikke for at
spørge sig selv, hvorfor folk
gør, som de gør. Hvordan
tænker de? Meget tyder på,
at Miljøministeriet ikke har
stillet diagnosen, inden de
begynder at råbe højt med
en kampagne som denne

her, siger Pelle Guldborg,
der mener, at kampagnen
ligefrem kan give bagslag.
- Vi ved fra forskningen,
at folk smider affald der,
hvor der allerede er affald.
Risikoen er altså, at folk
opfatter de enorme skodder
i bybilledet som en invitation til at smide cigaretskod
på gaden.

Synlighed forskubber
ansvaret
Pelle Guldborg giver heller
ikke meget for ministerens
tro på, at synlighed er vejen
frem.
- Synlighed er en måde at
sige til folk, at nu er ansvaret jeres. Nu har vi vist problemet frem. Nu ligger den
hos jer, siger adfærdsforskeren og kommer med et
bud på, hvad man så burde
gøre i stedet:

Også Københavns Kommune er inde i kampen mod
skod i byrummet. Ifølge
kommunen står cigaretskod for 87 procent af det
affald, der "lander ved siden
af skraldespanden". Det er
vel at mærke målt i antal
stykker affald. Når vejret er
til det, rykker kommunens
Godtvejrspatrulje ud og går
i dialog med borgere, der
nyder byen. Emnet er ofte
skrald. Med sig har patruljen et budskab til rygerne:
Sluk din cigaret, og smid
den i skraldespanden. Med
sig har patruljen også en
gave, der måske kan vise
sig at bære på løsningen,
nemlig lommeaskebægret.
De små, tætsluttende plastiketuier til cigaretskod
foldes og lukkes til som en
kuvert med en lille knap på.
Ned i lommen eller tasken,
og lugten af skod er minimal.
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Det
sker
på
Bryggen
Hver måned er
der begivenheder
på Bryggen, der
kan få dig til at
grine eller græde.
Begivenheder der
gør dig klogere.
Begivenheder for
børn. Koncerter
og udstillinger.
Alt muligt. Læs
her, hvad du ikke
vil gå glip af i den
kommende tid
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk
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❚IMPRO

Truppen med lama-tatoveringen

Mørke, ord, mystik og snemænd der hader kvinder.
Lama improteater tager fat
om den særegne skandinaviske krimigenre ‘nordic
noir’, der gennem øjnene
på en plaget betjent journalist henvist til et øde og

ørkesløst område højt mod
nord udforsker temaer som
mord, misogyni og mishandling i et direkte sprog
uden floskler og metaforer.
Men det bliver også sjovt.
Lamaerne går som altid til
deres materiale med skæv-

hed og glimt i øjet, når deres fortællinger opstår og
udspiller sig i nuet. Alting
er nemlig improviseret på
stedet.

Kulturhuset Islands Brygge
torsdag den 3. september
klokken 20. Billetter koster
60 kroner og kan købes på
billetto.dk.

Nordic noir impro krimi
med Lama Improteater i

Der bliver grebet i sækken
med uldtrøjer, luftkasteller
og lig på broer, når Lama Improteater freestyler en nordic
noir-krimi.
Foto: PR

❚Foredrag

❚Udstilling

❚Beatfortælling

Kort og godt sagt

Postkort fra
konfiktzoner

Fortællinger
med beat

Fotografen Martin Thaulow har siden 2014 rejst til
verdens brændpunkter for
at pege sit kameraobjektiv
i retning af en af verdenssamfundets store udfordringer: De mange mennesker der hver dag flygter
fra krig og konflikt i deres
hjemland. Men for at bryde
med fortællingen om flygtninge som en stor, samlet
masse, stiller han skarpt
på individet og forsøger at
indfange de mange små,
personlige
fortællinger,
der ofte drukner i den store
historie.
Gennem en serie af hjemsøgende portrætfotografier
skildrer han baggrunden, livet og hverdagen for femten

Foredragsarrangementet
Kort Sagt er flyttet permanent ind i Kulturhuset
Islands Brygge og vender
tilbage for første gang, siden Danmark lærte ordet
‘corona’. Der er meget andet at lære, når de forskellige talere hver især får 5-10
minutter til at fortælle om
noget, de ved noget om eller
måske bare brænder for.
Det er 32. gang Kort
Sagt afholder deres hybrid
mellem den støvede DRproduktion
‘danskernes
akademi’ og det sprudlende
‘Speakers Corner’ i Hyde
Park i London, og syvende

Alle kan blive klogere på
emner, de ikke vidste, at
de var uvidende om.
Foto: PR
gang det afholdes på Bryggen. Konceptet voksede
hurtigt ud af sine oprindelige rammer i Huset i Magstrædes café og flyttede
herefter til Hovedbiblioteket i Krystalgade, inden det
fandt sit seneste hjem i Kulturhuset Islands Brygge.
Kort Sagt i Kulturhuset
Islands Brygge den 2. september klokken 19. Entré er
gratis, og afstanden er god.

personer, der alle er på flugt
fra forskellige steder af forskellige årsager. De femten
store portrætter er spredt
ud i en halvcirkel i Havneparken umiddelbart syd for
Kulturhuset Islands Brygge
og hver især udstyret med
en QR-kode, der kan scannes med en smartphone og
give baggrund og perspektiv til det enkelte foto.
Fotoudstillingen ‘postcards from…’ kan opleves gratis
på grusarealet ved siden af
Kulturhuset Islands Brygge
frem til den 7. september. Se
flere billeder fra kunstneren
og læs historierne bag de
stærke portrætter på refugee.today
Siden 2014
har kunstner
og fotograf Martin
Thaulow
rejst, mødt og
portrætteret
mennesker
på flugt, fra
Helsinki til
Beirut. Nu kan
15 af hans billeder opleves i
Havneparken.
Foto: Martin
Thaulow

Musik og fortælling går op
i en højere enhed, når Marianne van Toornburg og Susan Ørum vender tilbage til
Kulturhuset Islands Brygge
med deres fusion mellem
historiefortælling og livekoncert. Grundelementet
i optrædenen er Susan
Ørums fortælling ‘Pingvinreglementet’, der starter i
for små gummistøvler sammen med syv sølle pingviner i en nedslidt zoologisk
have, og den fabulerer videre om store armbevægelser
på sofaen med papsprutter,
knuste hjerter, topfyldte
askebægre, ottetaller i tomgang, sårede dansesko &
kattedyr.
Ind og ud ad fortællingen væver sig musikalske
historier af Marianne van
Toornburg, der har udgivet

Tilsat beats fortæller
Marianne van Toornburg og Susan Ørum,
hvordan man kommer
ud af et ottetal og meget mere.
Foto: PR
soloalbummet Mono, men
tidligere har gjort karriere
som korsanger for blandt
andre Anne Linnet og Marquis de Sade, Alberte og
Miss B. Haven og sidst i
80’erne startede Sweethearts sammen med Pernille
Højmark.
Beatfortælling i Kulturhuset Islands Brygge tirsdag
den 8. september klokken
19:30. Billetter koster 100
kroner og kan købes på billetto.dk.

MIN EJENDOMSMÆGLER

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Vi elsker virkelig
Bryggen!
Derfor vil vi gerne hjælpe DIG med salget af
din bolig på Bryggen.
Så hvis du overvejer at flytte fra dette skønne område, hvorfor så ikke bruge en mægler som ikke bare kan sælge din bolig, men
også området og alle de fordele der netop
er ved at bo her!
Vi bor nemlig selv i denne skønne bydel!
Kig ind, til en hyggelig boligsnak og en kop
kaffe.
Hilsen Martin & Christian

KØBENHAVN S ERIK ERIKSENS GADE 9

For børnefamilie
søger vi:

For par søger vi:

SOLGT

4 værelses på Bryggen.
Gerne med vandudsigt.

Rækkehus på Bryggen
Minimum 150 kvm.

Altan er et krav.

Meget gerne et af
Byhusene men ikke et
krav.

Pris idé: 6.000.000

For ung familie søger
vi:

For forældre købere
søger vi:

Rækkehus i Radiorækkerne.
Gerne et enderækkehus,
men ikke et krav.
Pris idé: 4.900.000

Islands Brygge - sjældent udbudt 4 værelses luksuslejlighed
I en af Islands Brygge sundeste andelsforeninger, Jutlandia Hus sælges denne store
veldisponerede 4-værelses lejlighed. Perfekt til den store familie med skøn fordeling.
Lejligheden byder på 3 store soveværelser. Det ene med lækkert indbygningsskab samt
udsigt til den åbne grønne kile. Der er stort brusebadeværelse, samt separat
gæstetoilet i samme stil.
Det lyse flotte køkken med mange skabe indeholder også indbygget opvaskemaskine,
Køl / frys og ligger centralt placeret i lejligheden, hvor stue / opholdsrum støder op til.
Man kan evt. slå bar delen ned og åbne endnu mere op til stuen. Fra stuen er der
udgang til flot vestvendt velholdt altan, hvor udsigten kan nydes og der er fred og ro,
da det er sundhedsstyrelsen som lukker ned ved arbejdstidens ophør. Der er tre timers
parkering til gæster, frem til kl. 19, og derefter gratis til næste morgen. Man kan købe
årlig beboerlicens eller leje p-plads i kælder mod betaling.

A
Gang til soveværelse og badeværelset med mange opbevaringsskabe. Der er
gulvvarme i hele lejligheden. Der er deport rum, som evt. Kan fungere som walk in
B
closet.
Bolig m2
Stue/vær

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
EJENDOMSMÆGLER MDE

Islands Brygge 7, 2300 København S
Telefon 3321 0004
E-mail 2301@estate.dk
facebook.com/estateislandsbrygge

C

Sagsnr. 200205

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit

128
1/3

Etage
Opført

D

3 th
2004
E

2 værelses på den gamle
del af Bryggen.
Altan et krav. Gerne med
separat brus.
Pris idé: 3.200.000
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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

Indretning

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

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

The Sweet Spot
v/ Laura Scheuer Trøstrup
www.thesweetspot.dk
laura@thesweetspot.dk · 41 60 60 20

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

Begravelse
Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk
Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

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

Dyreartikler
HPReptiles Danmark ApS
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00-18.00
Lørdag LUKKET
92 43 01 77 · 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

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

Estate Amager – Eldrup & Bast
Islands Brygge 7
33 21 00 04 · www.estate.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

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

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

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

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

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

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

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

Konfliktrådgivning

Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.dk

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

Rengøring

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

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

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

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

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

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

Test din viden om
Islands Brygge



1. I september fejrer Bryggen fødselsdag
nummer 115. Hvad hedder den ejendom,
der blev taget i brug i september 1905?

Her kan din
annonce stå
!

a. Pollux
b. Langebrohus
c. Eigi
2. Hvilken forretning lå på adressen
Amager Boulevard 4, stuen, i
ejendommen Langebrohus fra 1919 til
1953?
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. Svendekassernes syge- og fattighjælp
b. Et posthus
c. Redaktionslokaler for Bryggens
første avis: Islands Brygge Adresse og
Familieblad
3. Stifteren af Flying Tiger
imperium(tidligere Tiger/Zebra),
Lennart Lajboschitz, boede på adressen
Amager Boulevard 2 i 11 år i 1980’erne
og 90’erne. Den allerførste Tiger (en

Zebra faktisk), på hjørnet af Njalsgade
og Thorshavnsgade, åbnede i 1988. Men
Lennart havde i en årrække en anden
forretning på Bryggen. Hvilken?
a. LL Foto, Isafjordsgade 1 (Lennart
Lajboschitz er fotograf)
b. Skandinavisk Vare Import,
Thorshavnsgade 20
c. Frisør Lennart, Thorshavnsgade 2
(Lennart Lajboschitz er frisør)
4. Islands Brygge fik sin første skole i
1971, men hvor gik de fleste af Bryggens
børn i skole, før den blev bygget?
a. Amagerbro Skole (nu
Lergravsparkens Skole)
b. Skolen ved Sundholm (nu Amager
Fælled Skole)
c. Sankt Petri Skole i indre by
(Larslejsstræde).
(se svarene på side 18)
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk
Tirsdag den 15. september kl. 19

Søndag den 30. august kl. 11
Højmesse
Lars Ahlmann Olesen

Onsdag den 16. september kl. 17.

Valgforsamling

Søndag den 6. september kl. 11
Højmesse
Ghita Katz Olsen

Rum til ro

Landet over bliver der denne dag holdt valgforsamling i sognene. Det er her,
man som medlem af folkekirken har mulighed for at stille op til en periode
i menighedsrådet. Så hvis du er nysgerrig eller vil vide, hvad der sker i
valgprocessen – og måske selv stille op – så kom til valgforsamling i kirken.
På valgforsamlingen orienterer formanden for menighedsrådet om rådets
ansvarsområder og det at arbejde i et menighedsråd. Du får også chancen
for at præsentere dig selv. Dagsordenen er den samme over hele Danmark:

Søndag den 13. september kl. 11
Højmesse
Inger Lundager

1. Velkomst ved valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet
beskriver menighedsrådets
opgaver, kompetencer og
hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til
menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen
præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål
til kandidaterne.
7. Gennemgang af
afstemningsreglerne ved
valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig

Lørdag den 19. september kl. 12
Konfirmation
Lars Ahlmann Olsen

9.

10.
11.

12.

Lørdag den 19. september kl. 10
Konfirmation
Lars Ahlmann Olsen

afstemning.
Optælling af stemmer
og annoncering af
afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen.
Valg af stedfortrædere efter
samme procedure.
Valgbestyrelsen orienterer om
resultatet af valgforsamlingen
samt om muligheden for
afstemningsvalg og fristen for at
indlevere en kandidatliste.
Eventuelt.

Søndag den 20. september kl. 10
Konfirmation
Ghita Katz Olsen
Søndag den 4. oktober kl. 11
Højmesse
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 11. oktober kl. 11
Højmesse
Ghita Katz Olsen

Læg vejen forbi til en kort
gudstjeneste, inden dagen går helt
på hæld. Gennem ord og toner får
du mulighed for at fordøje dagen
og finde ro, inden du begiver dig
hjemad eller videre.
Hver gudstjeneste har sit eget
tema. Musikken leveres af
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

pianist Simon Hinz på flygel, og
studentermenighedens præst
Camilla Aggersbjerg står for ordene.
Alle er velkomne. Andre onsdage
med Rum til ro: 16. september, 7.
oktober, 28. oktober, 4. november, 18.
november og 2. december. Vel mødt.

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). Langebrohus (omkranset
af gaderne Amager Boulevard,
Islands Brygge, Vestmannagade
og Thorshavnsgade). På toppen
af ejendommens tårne ser man
kobbervimpler med årstal 1905.
2. (b). Et posthus. Efter
ombygning af Langebro i 1954
ligger stuen i Schrøder Cyklers
og naboforretningens kælder.

3. (b). Skandinavisk Vare Import,
Thorshavnsgade 20. Lennart
Lajboschitz er fotograf, men ikke
frisør.
4. (c). Skolen ved Sundholm (nu
Amager Fælled Skole). Skolen
ved Sundholm på Amager
Fælledvej blev bygget i 1910 og
var Bryggens nærmeste skole
frem til 1971.

BUTIKSNYT
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Guldsmeden (gen)åbner den 4. september BLABLABLA?
Hotel Guldsmeden åbnede for en kort bemærkning i foråret, men blev
hurtigt lukket ned af corona. Nu er hotellet klar til at slå dørene op igen
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Fjorten dage. Så lang tid
nåede hotellet Guldsmeden
at holde åbent på Bryggen,
inden
coronapandemien
lukkede dem ned igen. Men
nu er de igen klar til at slå
dørene op til et hotel, der er
endnu mere færdigt og klar
til brug, end det var før coronanedlukningen.
- Det har været en forvirrende tid, og vi har været
meget kede af, at vi har været nødt til at lukke hotellet
på Bryggen helt ned. Men vi

har brugt tiden på at sætte i
stand og renovere, så alting
er helt klar til genåbningen,
siger Kirsten Aggersborg,
der PR & Communication
Manager i Guldsmeden.
De har blandt andet brugt
tiden på at anlægge en
swimmingpool og en gård
med stier og planter.

Efterårsby
Som mange andre hoteller
havde de hos Guldsmeden
også håbet på, at danskerne
ville holde ferier i Danmark.
Men danskerne valgte kysterne frem for storbyen he-

nover sommeren, det håber
Kirsten Aggersborg bliver
anderledes i efteråret.
- Efteråret er jo også bedre til at tage på storbyferie
i, så vi satser på at virksomheder og danskerne generelt og klar på at rejse mere
til efteråret. Og så hjælper
det også, at regeringen har
droppet kravet om seks
overnatninger, siger hun.

er udviklet til missioner på
Mars, være med til at spare
50 til 90 procent af vandforbruget, når man går i bad
på hotellet. Derudover kommer den allergivenlige uld,
der bliver brugt i madrasser, dyner og puder fra får
og kameler. Og skal man en
tur rundt i København kan
man tage en flaske med fra
hotellet lavet af 100 procent
genanvendt plastik.

NASA-teknologi
Guldsmeden på Bryggen
har flere bæredygtige tiltag.
Blandt andet kan en NASAteknologi, der oprindeligt

Hotel Guldsmeden er klar til at
åbne igen efter
coronanedlunḱningen.

HVAD MENER DU?
DELTAG I
DEBATTEN
SKRIV TIL
redaktion@
bryggebladet.dk

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

find os på:

Nyt fra bryggenet
Yousee web-tv er
med i vore pakker

Har du ikke
Bryggenet endnu?

Husk, at du med en tvpakke fra Bryggenet kan
se dine tv-kanaler på pc,
tablet og smartphone med
Yousee web-tv.
Bare gå ind på http://
tv.yousee.dk/ og følg instruktionerne for at oprette
et login og se dine tv-kanaler hvor som helst.

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

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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Skønne strand og surt saltvand
Ingen natur giver så meget oplevelse som stranden. Vi tiltrækkes
af den og havet år efter år, og det er der gode grunde til
Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Juli måned var skyernes
fest – der var så spektakulære skyformationer, at jeg
opgav at fotografere dem.
Så mens vi ventede på sol
og sommer, gik tiden med
at se på dyr og planter. En
af mine nye favoritter er
strandtidsel. Den hedder
rigtig strand-mandstro og
er den smukkeste strandplante – med de mest fantastiske grå, blågrønne blade
står den flot og majestætisk
som et solitært egetræ, hele
juli har dens lilla blomster
gjort enhver tur på stranden
til en fest.
En fest er den bestemt
også for humlebier, som er
vilde med dens nektar. Den
er desværre blevet fåtallig/
sjælden, da dens levesteder
bliver overtaget af rynket
rose, og det er jo en stor
skam. Den er fredet – men
tør alligevel godt fortælle,
at dens navn kommer af
dens kraftige pælerod og
skulle så virke som et afrodisiakum. Men spis endelig
hyben/rynket rose ved at
blande dem med havtorn,
og det bliver en skøn mar-

melade med det sure og
søde. De kan findes på Fælleden og stranden.

Bling bling
Vi har siden tidernes morgen været tiltrukket af noget, der glimter og skinner.
Ædelstene for de rige igennem tiden og similisten for
alle os andre. Grunden til
dette besynderlige træk i
vores natur skulle være, at
vi genetisk skulle være tiltrukket af bling bling, som
er lig med vand. Den, der
kan se en kilde, en lille bæk
eller et vandhul, ville naturligvis have større chance
for at overleve. Sandsynligt
er det også derfor, at vi tiltrækkes til stranden, og at
huspriserne er millioner dy-

Stikkende og smuk,
ej til mave eller pluk.

Neumanns
Natur
rere, når vi kan dvæle ved
det glitrende hav. Dertil har
havet altid været spisekammer for vores forfædre.
I dag er Øresund, vores
skønne lokale hav, det eneste hav i Danmark, hvor
det ikke kun glimter på
overfladen. Der er et rigt
og godt dyre- og planteliv
under overfladen. Kort og
godt fordi der ikke fiskes
løs af kvotekonger, fordi
der ikke vaskes kvælstof
fra landbruget ud eller giftstoffer fra industrien med
mere. Jeg har været i Limfjorden i sommer, og den er
en ørken med krabber og
spøgelsesgarn som eneste
beboere. Ja, sådan er det i
Aarhusbugten og i resten
af landet. De kyndige siger,
at det kun bliver værre. Så
en bøn herfra: Støt de seje
grønne som Greenpeace,
WWF, Levende Hav, Danmarks Naturfredningsforening med flere, der faktisk
arbejder for, at der er bling
bling både over og under
overfladen.

