Byens mand

Pizza to-go

Biodiversitet hører ikke til i
byen men på landet, mener
Ole Birk Olesen, der er spidskandidat for Liberal Alliance
ved kommunalvalget.

I en baggård på gamle Bryggen bager Mads Kristian Mikkelsen pizza til sine naboer,
der også får en røverhistorie
med på vejen.

side 10 og 11

side 12

Vandrehjem er gået
konkurs
Med aftalen om byggeriet af
Vejlands Kvarter var vandrehjemmet på fælledens dage
talte. På grund af nedlukning indtraf døden endnu
hurtigere.
side 15
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Dansk Folkeparti støtter krav om
folkeafstemning om Amager Fælled
Tusindvis af
københavnere
har skrevet under
på et forslag om
en kommunal
folkeafstemning
om byggeriet på
Amager Fælled.
Dansk Folkeparti
bakker op om
kravet og vil
tage det op i
forligskredsen,
der har vedtaget
byggeplanerne.
Flere af de øvrige
forligspartier er
skeptiske.

Side 4

Amager Fælleds Venner har flere gange demonstreret
mod byggeplanerne på Fælleden. Sammen med Danmarks Naturfredningsforening kæmper de nu for at få
udskrevet en folkeafstemning om spørgsmålet.
Foto: Ricardo Ramirez

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
Kære kunder

Vi har ikke en onlineshop, men har du en forespørgsel på
indramning / skifterammer du ønsker at købe, så kontakt os
på Tlf. 32590088
Mail: kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk
Sms 22 25 61 89

Skal vi
også sælg
e
din bolig
?

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

Betaling via mobilepay 211121
Når varen er betalt kan du
afhente den (efter nærmere
aftale) ude foran butikken
Vi er i butikken mandag til
fredag 8 til 15.
Venlig hilsen Kjærulff Rammer

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
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 08.00-15.00
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

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

Folkeparti for
folkeafstemning

Mandag formiddag opstod der brand i en bygning under opførsel i området
Bryggens Bastion. Ingen kom til skade, og branden blev hurtigt slukket

Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

At Dansk Folkeparti pludselig meddeler, at partiet deler ønsket om
en folkeafstemning om byggeriet
af Fælledby, kommer som en overraskelse. Det er også en gratis omgang. Hvem ved deres fulde fem
forestiller sig, at et flertal i Borgerrepræsentationen skulle være så
optændt af demokratisk idealisme,
at det ville risikere at lade befolkningen underkende flere års politiske aftaler, sprænge budgetaftalen fra 2018 til atomer
og efterlade kommunen med et stort set uløseligt økonomisk dilemma?
Dansk Folkeparti gik som bekendt selv med i forliget om Fælledby, og uden de kvababbelser som SF
og Det Radikale Venstre havde om aftalen. Når Dansk
Folkeparti nu, i borgerinddragelsens navn, erklærer
sig rede til at arbejde for, at forligskredsen i fællesskab
skal ophæve aftalen, er det ikke af hensyn til naturen.
Partiets spidskandidat frem mod kommunalvalget,
Finn Rudaizky, siger, nærmest i samme åndedrag, at
han havde foretrukket et byggeri nær Sundby Metro
Station. Altså på Strandengen.
Det er ikke første gang Dansk Folkeparti har gjort
sig til over for de københavnere, der kæmper for fælledens bevarelse. Det bliver ofte fremhævet, at daværende Kultur- og Fritidsborgmester Carl-Christian
Ebbesen (DF) for år tilbage støttede et forslag om at
stoppe alle undersøgelser af mulige byggegrunde på
Fælleden. Et forslag som både SF og Radikale stemte
imod. Det man belejligt glemmer er, at samme CarlChristian Ebbesen kort før valget i 2017 modsatte sig
en totalfredning af Strandengen, fordi det ville umuliggøre hans ønsker om urtehaver, parker og sansehaver
på området. Så Dansk Folkeparti deler måske nok ønsket om en folkeafstemning. Men Dansk Folkeparti er
ikke Amager Fælleds venner.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Jean Gauthier
redaktion@bryggebladet.dk

Som om der ikke var bøvl
nok med byggeriet af Bryggens Bastion i forvejen,

www.bryggebladet.dk
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varigt en mindre brand i
nogle byggematerialer på
taget af et af de byggerier,
der er under opførelse på
Bryggens Bastion, oplyser
Henrik Bo Bach fra Bach
Gruppen A/S og uddyber:

– Branden opstod i nogle
endnu ikke opsatte flamingoplader. Det var forholdsvis
udramatisk, men da de oser
meget kraftigt, så det betydeligt voldsommere ud, end
det var.
En håndværker, der gik
på stedet, opdagede branden, og beredskabet var på
stedet og fik slukket branden indenfor meget kort tid.
I en periode var en del af
Njalsgade dog spærret for
biltrafik.
– Der er ikke umiddelbart
sket nogen skade, men der
er nok behov for lidt rengøring af facaden, siger Henrik Bo Bach

HOFOR lægger nye rør under havnen
To vandrør i rustfrit stål skal skiftes ud med plastikrør for at imødegå
fremtidige problemer. Derfor har HOFOR afspærret en del af Havneparken
frem mod sommeren
redaktion@bryggebladet.dk

find os på:

opstod der mandag formiddag brand i nabobygningen
til det skandaleramte Njals
Tårn. Bygningen er under
opførelse og derfor ubeboet.
– Der opstod meget kort-

Trods kraftig røgudvikling nåede ilden
ikke at tage rigtigt
fat, da der mandag
formiddag i sidste
uge opstod brand i
et byggeri på Bryggens Bastion.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Næste nummer udkommer: 10. marts
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Pladsen lige syd for Kulturhuset Islands Brygge i
Havneparken er afspærret
frem til maj. Det skyldes, at
HOFOR arbejder på at udskifte to af vandrørene, der
løber i en underjordisk tunnel under havnen mellem Islands Brygge og Kalvebod
Brygge.
Vandrørene, der blev lagt
for et år siden, har vist sig
ikke at være egnede, og
derfor skal de skiftes ud nu.
Rørene er af rustfrit stål og
af samme type som de rør,
man bruger på vandværker. Metalrør er normalt
den type rør, der fungerer
bedst, når rørene skal ligge
frit, i modsætning til rør der
ligger i jorden, hvor plastik
er at foretrække.

Højtryk
Men det har vist sig, at vandet i metalrørene under
havnen ikke opfører sig
helt, som HOFOR oprindeligt havde forventet. På
et vandværk er rørene helt
fyldt, og vandet flyder ved
et kraftigt flow hele tiden.
Men rørene i tunnelen mellem Islands Brygge og Kalvebod Brygge er tilpasset
det behov for drikkevand,
som Amager kommer til at
have i fremtiden, når alle de
igangværende byggeprojekter engang er færdige,
og folk er flyttet ind. Kort

fortalt vil det sige, at rørene
er for store til det vandbehov, der er netop nu, så der
er ikke tryk nok på. Vandet
står simpelthen for stille, og
det kan medføre, at det rustfrie stål på sigt kan tære.
HOFOR
understreger,
at der ikke har været problemer med drikkevandet
endnu. Men for at være på
den sikre side har man altså
valgt at skifte rørene nu, for
at undgå at der går hul på
dem senere.

Plastikmodel
De nye rør, der nu bliver lagt
i tunnelen, er af plastik men
af en type, som HOFOR har

testet, for at sikre at de kan
ligge frit.
Det første rør forventes
udskiftet i slutningen af
maj, hvor HOFOR vil fjerne
byggepladsen, så området
er frit til afbenyttelse i sommerhalvåret. Efter planen
bliver det andet rør skiftet
til efteråret. Arbejdet skrider dog hurtigt frem, så
HOFOR kan ikke afvise,
at man kan nå at få ordnet
begge rør allerede inden
sommersæsonen.
– Vi er kede af, at vi igen
skal fylde på Bryggen, og
arbejder så hurtigt vi kan,
så byggepladsen kan være
væk, inden det bliver sommer, siger projektleder

Bjarne Gislason og tilføjer
om forspringet i forhold til
tidsplanen:
– Hvis det bliver ved med
at gå sådan her, så kan det
være, at vi kan nå at blive
færdige med det andet rør
lidt ind i juni – men så slipper I til gengæld for os til
efteråret.

HOFOR udskifter
vandrørene under
havneløbet.
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Apoteket flytter ind i Flying Tiger
I slutningen af marts flytter apoteket til nye lokaler på hjørnet af Njalsgade
og Thorshavnsgade. Flytningen giver bedre plads og bedre adgang for
kørestolsbrugere
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

plejeprodukter og håndkøbsmedicin med mere.

redaktion@bryggebladet.dk

– Det vigtigste er, at kravet
til handicapvenlig indgang
kan blive indfriet. I vores
nuværende lokaler har det
været et problem i mange
år, forklarer apoteker Sam
Salah, der har bestyret
apotekerne på henholdsvis
Islands Brygge, i Fields og
i Store Kongensgade siden
oktober sidste år.
Men fremover kommer
han og hans ansatte til at
lange medicin over disken
samt udføre antistoftests,
vaccinere mod influenza,
giver instrukser til inhalationsdevices og afholde
medicin- og compliancesamtaler i nye lokaler på
hjørnet af Njalsgade og
Thorshavnsgade. Omkring
slutningen af marts flytter
apoteket nemlig ind i den
hjørnebutik, hvor Flying
Tiger-imperiet blev undfanget for 32 år siden. Lokalerne har stået tomme, siden
dimsebutikken lukkede i
oktober, men snart kommer
hylderne til at bugne med

Beliggenhed,
beliggenhed,
beliggenhed
Ud over at det bliver godt at
blive fri for de dumme, høje
trappetrin, der har gjort adgangen til det nuværende

apotek bøvlet for gangbesværede, ser Sam Salah
frem til at bo mere centralt
på Islands Brygge.
– Beliggenheden vil være
den store forandring, da vi
kommer tættere på bryggeboerne, tættere på biblioteket og tættere på dagligvarebutikkerne. Desuden er
busstoppestederne et stenkast fra apoteket.

Den endelige åbningsdato ligger ikke helt fast.
Sam Salah gætter forsigtigt
på den 29. marts eller umiddelbart derefter.
Flying Tigers gamle
hjørnebutik på hjørnet
af Thorshavnsgade og
Njalsgade bliver nyt
hjem for Islands Brygges apotek.

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

DTÅbningstider320
GONye
D 340
Purely Professionel

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

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

00

00
SPAR
UKET
BChristianshavns
TIL
på TE
Apotek.
00
APO
Før op til 505,00

PÅ Alle hverdage 8.00-18.00

Ny containerlandsby ved campus
Snart kan 88 unge studerende flytte ind i den tredje ‘landsby’ i CPH Villagefamilien. Kommende beboere og naboer kan komme med input til fællesog udearealerne på området ved et digitalt møde i aften

!
E NU9.30-14.00.
LIGLørdag

OP TIL

120

MBER
EMBER TIL 28. DECE
GÆLDER 28. NOV

Vi glæder os til at se dig.
SPAR
OP TIL
00

165

Christianshavns Apotek ·Torvegade 47 · 1400 København K.
Telefon 32 57 68 80. Alle hverdage 8.00-18.00 lørdag 9.30-14.00

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Tegnestuen
Vandkunsten

Tag del
Ud over de 88 boliger kommer landsbyen også til at
indeholde 3-4 fælleslokaler
samt udearealer, som CPH
Village-medstifter Frederik
Noltenius Busck forsikrer,
at man gerne vil dele med
naboerne.
Blandt andet derfor er der
indkaldt til et såkaldt ‘open

A

EO

FEST ?

NS

S
KE O

T

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

D

88 studerende får meget
kort transporttid til auditorierne på Søndre Campus,
når de til efteråret flytter
ind i CPH Village Amagerbro på Amagerfælledvej 52,
lige ved siden af Bikuben
Kollegiet. Der bliver opført
i alt 44 boliger, der hver
kommer til at huse to studerende, der får hver deres
værelse med eget køkken,
men med delt toilet og bad.
Minilandsbyen på Amagerfælledvej bliver den
tredje af sin slags. CPH Village har allerede opført 184
studieboliger på Refshaleøen og 164 på Otto Bussesvej på Vesterbro. Grunden
på Amagerfælledvej er ejet
af statens ejendomsselskab
Freja, og CPH Village har
lejet arealet for 10 år.

PA T E R

redaktion@bryggebladet.dk

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
flaske
Chablis 198,169,- (spar
40,-)
efter
forbrug.
(Spar
40,-)
21 fl.
Ch.klassisk
Cayx Rosé
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra
35-150
L/time
pr.normalt,
anlæg.
Vi
har
åbent
som
og leverer
vin
Flot
syre,
stringent
og mineralsk.
Ligegerne
som det
Kontakt
os
for
et
uforpligtende
tilbud.
skal
forventes
fra
topproducenten
Drouhin.
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.

Påskeæg eller...

call’ om den kommende
landsby, hvor interesserede
kommende beboere, men
også naboer og brugere af
området kan komme med
idéer og forslag til, hvordan
området kan bruges.
– Det ville være fantastisk, hvis unge, virksomheder, iværksættere, naboer
eller aktive i området læste
om open call på jeres hjemmeside, siger Frederik Noltenius Busck og uddyber:
– Vi er meget åbne for input, og rammerne er sådan
set meget åbne. Idéen er,
at vi skal snakke om ting,
som vi kan gøre noget ved i
fællesskab. Hardwaremæs-

sigt kan vi åbne for idéer til
vores udearealer og fællesrum, softwaremæssigt er
der fuldt åbent for idéer til
samarbejder, udvekslinger
med mere af viden og idéer
mellem bydelen og os og
vice versa.
Idérige bryggeboer er
altså velkommen til at sende forslag og deltage i det
digitale møde, der bliver
afholdt i aften klokken 19
med deltagelse af blandt
andre Jonas Bjørn Jensen,
der sidder i Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet, samt formanden for
Amager Vest Lokaludvalg
André Just Vedgreen.

Den endelige udformning
af CPH Village Amagerbro er endnu ikke besluttet. Ting som facadebeklædning og udearealer
er stadig oppe i luften
og vil blive drøftet på det
digitale ‘open call’.

Deltag i drøftelserne om
den kommende landsby til
det digitale event ‘Open Call
– CPH Village Amagerbro’ i
aften den 24. februar klokken
19. Læs mere og tilmeld dig
på cphvillage.com eller billetto.dk

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

www.bryggebladet.dk
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Dansk Folkeparti
foreslår
folkeafstemning
om fælledbyggeri
En underskriftindsamling om
en kommunal folkeafstemning
mod byggeri på Amager Fælled
og Stejlepladsen har fået Dansk
Folkeparti til at tage forslaget op i
forligsgruppen bag beslutningen.
Men De Konservative, der er en del
af forligskredsen, mener ikke, en
folkeafstemning er en god idé
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ronan/XRDK
redaktion@bryggebladet.dk

Den folkelige modstand
mod det kommende byggeri på Amager Fælled
og Stejlepladsen stiger. I
skrivende stund har 11.673
personer skrevet under på,
at de gerne vil have en kommunal folkeafstemning om,
om der skal bygges på de to
grunde. Det er Fiskerhavnens Venner, Amager Fælleds Venner og Danmarks
Nat ur f redningsforening,
der står bag underskriftindsamlingen.
– Vi er utilfredse med, at
politikerne ikke har lyttet til
de omfattende protester fra
befolkningen mod byggeplanerne. Der er allerede bygget på store dele af Amager
Fælled, og nu vil politikerne
fjerne endnu mere natur. Københavnerne ønsker mere
natur, ikke mindre. Men
siden 2011 er omfanget af
grønne områder per indbygger i København faldet med
14 procent. Det går den helt
forkerte vej, siger Steffen
Rasmussen, der er formand
for Amager Fælleds Venner.
De 14 procent dækker
over en befolkningsstigning, og ikke en tilbagegang af mængden af grønne
områder.
Derudover har en meningsmåling foretaget af
Epinion for Danmarks Naturfredningsforening vist, at
76 procent af københavnerne enten er helt eller delvist
uenige i beslutningen om at
bygge på Amager Fælled.

Mere borgerindflydelse
Underskriftindsamlingen
har gjort indtryk på i hvert
fald ét af partierne på rådhuset, der er en del af forligskredsen bag aftalen om
at bygge på de to grunde.
– Dansk Folkeparti vil
godt kæmpe for en folkeafstemning om byggeriet
på Amager Fælled og Stejlepladsen. Derfor vil DF i
forligskredsen på rådhuset
tage dette relevante borgerønske op, skriver Finn
Rudaizky i en mail til Bryggebladet og fortsætter:

– DF ønsker langt mere
borgerindflydelse, og vi
håber virkelig, at de andre
partier bakker op om folkeafstemning. For at ændre
i en indgået aftale kræves
nemlig, at alle forligspartier
er enige om ændringer i aftale og ny procedure.
Han understreger også, at
Dansk Folkeparti var imod
at flytte byggeriet på Amager Fælled til vandrehjemsgrunden og Stejlepladsen,
og at de i stedet ønskede
et reduceret byggeri med
billige boliger nær Sundby
Metrostation.
Et af de andre partier i
forligskredsen er De Konservative, og her er gruppeformand Jakob Næsager
ikke så meget for at sende
beslutningen ud til en folkeafstemning.
– Borgerrepræsentationen har besluttet, at 94 procent af Amager Fælled skal
fredes. Det har Folketinget
ophøjet til lov. Det er en
rigtig god løsning med, at
94 procent af Fælleden fredes, og det ligger godt i tråd
med den nævnte menings-

måling. På den baggrund
ser jeg ikke noget behov for
en folkeafstemning, skriver
han i en mail.
Han bakkes op af Klaus
Mygind fra SF, der også er
med i forliget.
- SF afprøvede, om der
kunne samles flertal imod
lokalplanen for Fælledby
ved behandlingen i Borgerrepræsentationen den
4. februar. Det flertal var
der ikke. Vi har i to et halvt
år diskuteret aftalen om
Amager Fælled. Der har
derfor været rigelig tid til
at foreslå en folkeafstemning, men det er ikke blevet
foreslået. Det duer ikke at
komme med forslag om folkeafstemning efter sagen
endelig er afgjort i Borgerrepræsentationen, skriver
han i en mail.
Enmandspartiet
Frie
Grønne er ikke med i forliget, men partiets altmuligmand, Niko Grünfeld, ser
gerne, at det sendes ud til
en folkeafstemning, om de
to grunde skal fredes.
– Det er to meget indgribende byggerier, og som

går direkte i strid med kommunes egen biodiversitetspolitik og vores forpligtelse
i FN til at stoppe tilbagegangen af biodiversitet. Direkte
demokrati ville være på sin
plads i denne sag, skriver
han i en mail.
Enhedslisten er heller
ikke med i forliget, og de
ser også gerne at beslutningen kommer ud til en folkeafstemning.
- Der bør være en folkeafstemning, fordi det vil være
et alvorligt indgreb i bevarelse af grønne områder,
som Københavnerne ikke
har haft nogen mulighed for
at tage stilling til udover at
give høringssvar, hvor der
jo var mange mange der
var imod, skriver gruppeformand Karina Vestergård
Madsen.
Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra de
andre partier på rådhuset
inden avisens deadline.

Sjælden afstemning
Hos Amager Fælleds Venner er Steffen Rasmussen

glad for, at Dansk Folkeparti
vil tage forslaget op i forligskredsen, men han tror, der
skal mere til, før partierne
vil sende beslutningen ud
til borgerne i Københavns
Kommune.
– Jeg tror, vi skal have
rigtig mange flere underskrifter, før politikerne vil
gøre det. Men vi bliver nødt
til at give det et forsøg. Og
det skal helst være på den
her side af kommunalvalget i november, ellers så
kan løbet være kørt, siger
han.
Historisk set er muligheden for en kommunal folkeafstemning blevet brugt
meget sjældent. Ifølge kommunalforsker Roger Buch
fra Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole er det
kun sket i forbindelse med
kommunesammenlægninger.
– Under kommunalreformen i 2007 blev der afholdt
mellem 70 og 80 kommunale
folkeafstemninger.
De handlede om, hvilke
kommuner der skulle slås
sammen, og om, hvad kom-

I marts sidste år demonstrerede Arternes
Ambassade og Extinction Rebellion mod
byggeriet på Amager
Fælled. I dag har 11.673
personer skrevet under
på et forslag om en folkeafstemning om byggeriet på både Fælleden
og Stejlepladsen.

munerne skulle hedde, fortæller han.
Den seneste kommunale
folkeafstemning var ifølge
Roger Buch tilbage i 2015,
hvor Struer Kommune og
Holstebro Kommune skulle
stemme om, om kommunerne skulle lægges sammen. Det blev et stort nej fra
begge kommuner.
Ifølge By & Havn, der er
grundejer på byggeriet på
Amager Fælled, vil arbejdet
på byggeriet starte allerede
til marts.

Nyheder

25. februar 2021

Ny frugthave kræver
dispensation fra fredning
Den planlagte nye frugthave på H/F Sønderbros fællesarealer kræver
dispensation fra Kalvebodkilefredningen. Det viser sig også, at en legeplads
på området er etableret uden at være blevet vurderet af fredningstilsynet.
Den kræver derfor også dispensation på bagkant

BRYGGEBLADET

redaktion@bryggebladet.dk

P

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00)
Døgnparkering (alle dage 0-24)

Behandlingen af dispensationsansøgningen kan tage
op til 3-4 måneder. Gruppen
bag frugthaven har søgt
Amager Vest Lokaludvalgs
bydelspulje om 75.974 kroner
i støtte til plantning af de
allerede indkøbte træer og
buske samt til et hegn omkring plantagen.

Kr. 762,75 /md.
Kr. 1.372,94 /md.

Henvendelse: Aps Freden-Invest, Hambros Allé 1,
2900 Hellerup, tlf. 7070 1704, info@ega-adm.dk

Få din yndlingsret
leveret til døren
eller som takeaway

Træer trumfer græs

Ved samme lejlighed skal
der gives dispensation til en
legeplads, der allerede findes på området. Legepladsen blev anlagt i 2012, men
blev dengang ikke vurderet
af fredningstilsynet. Til
gengæld har Københavns
Kommune udtalt, at det
ikke var nødvendigt med
dispensation for en nærliggende minigolfbane, der
blev anlagt i 2001.

Kommandantens
Gaard i
Klaksvigsgade

➜

Frugttræerne vokser ikke
ind i himmelen. I hvert fald
ikke uden forsinkelse. Først
skulle kommunen lave jordprøver på fællesarealerne i
Haveforeningen Sønderbro,
hvor en frugthave med 387
træer og buske var på nippet til at blive plantet. Nu,
hvor prøvesvarene er kommet, og der er givet grønt
lys til at plante i den forurenede jord, er der opstået
endnu en knast. Arealet er
fredet, og det kræver en dispensation fra fredningen at
etablere frugthaven.

Fri leg og minigolf

PARKERING

Depositum for adgangskort: kr. 625,Indskud: 3 mdr.s forudbetalt leje, der henstår til opsigelse.
De opgivne priser er inkl. moms og gælder fra 1.1.2021

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Erik Jørgensen

Hele H/F Sønderbro ligger
inden for det område, der
er beskyttet af Kalvebodkilefredningen. I en udviklingsplan for 2010-2014 blev
området dog udlagt som
kolonihaveområde.
Men
kun selve havelodderne og
altså ikke fællesarealet i
midten, der derfor stadig
er underlagt fredningens
bestemmelser. Derfor skal
der søges dispensation fra
fredningen, da plantningen
af en frugthave ændrer områdets karakter.
Ændringen er imidlertid
til det bedre. Det vurderer
i hvert fald Københavns
Kommune, der påpeger, at
der kun er tale om en græsplæne, og at der derfor ikke
går nogen biologisk værdi
tabt. Faktisk tværtimod.
Frugtplantagen kan med
tid blive både levesteder og
føde til forskellige dyr og
planter, så der er grund til
at tro, at projektet vil øge
områdets biodiversitet.

5

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter
H/F Sønderbros
kommende frugthave
afventer dispensation
fra områdets fredning.

BOLDKLUBBEN HEKLA

Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Midl. udbringning 11 - 21 ved bestilling over 100 kroner)

UDGIVELSESPLAN 2021
BRYGGEBLADET UDKOMMER TORSDAG
I NEDENSTÅENDE UGER.
UDGIVELSESDAGE

DEADLINES

NR.

UGE*

5

10

11. marts

4. marts

3. marts

6

12

25. marts

18. marts

17. marts

UDGIVELSESDATO

MATERIALEFRIST**

ORDREFRIST***

Påskeferie

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler
på Hekla Park, onsdag den 11. Marts 2021 kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Seniorformandens beretning
4. Børne- og Ungdomsformandens beretning –
5. Regnskab
6. Indkomne forslag (Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk)
7. Valg jf. § 6 stk. 1&2
8. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en
uge (4/3-21) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på
dagsordenen.
Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 2021 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er
stemmeberettiget.
Vel mødt.
Bestyrelsen
Husk at tjekke www.bkhekla.dk hver dag.
samt at følge os på Facebook bkhekla

7

15

15. april

8. april

7. april

8

17

29. april

22. april

21. april

9

19

13. maj

6. maj

5. maj

10

21

27. maj

20. maj

19. maj

11

23

10. juni

3. juni

2. juni

12

25

24. juni

17. juni

16. juni

Sommerferie
13

32

12. august

5. august

4. august

14

34

26. august

19. august

18. august

15

36

9. september

2. september

1. september

16

38

23. september

16. september

15. september

17

40

7. oktober

30. september

29. september

Efterårsferie
18

44

4. november

28. oktober

27. oktober

19

46

18. november

11. november

10. november

20

48

2. december

25. november

24. november

21

50

16. december

9. december

8. 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.

*** 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
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Den gamle hestedrochegrund skal begrønnes
Den tidligere hestedrochegrund på Kigkurren skal i de kommende tre år være en
grøn lunge på Islands Brygge med blandt andet plantekasser. Men på sigt kan det
også blive et sted, hvor bryggeboerne kan mødes på tværs af alder
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Der er plantekasser og bænke på vej til den lidt triste
gamle hestedrochegrund.
I en treårig periode har
Amager Vest Lokaludvalg
og Islands Brygges Lokalråd fået lov til at begrønne
og forskønne grunden. Og
det skal blandt andet ske
gennem plantekasser, en
byhave og muligheden for
at nyde grundens træer på
bænke- og bordesæt. Men
hos Jan Oster, der er formand for Islands Brygges
Lokalråd og en del af arbejdsgruppen bag projektet, er ambitionerne endnu
højere.
– Til at starte med vil vi
lave en byhave og sætte
plantekasser op, men på

sigt håber vi, at det kan
være arnestedet for flere
fællesskaber på tværs af
alder på Bryggen, siger Jan
Oster.
Han forventer, at de i løbet af marts kan begynde
at etablere brugergrupper,
der kan komme med deres
bud på, hvad grunden ellers
kan bruges til. Det kan for
eksempel være et sted, hvor
man kan dele værktøj eller
andre sociale tiltag.

Jan Oster, der er
formand for Islands
Brygges Lokalråd, ser
frem til at begrønne
den gamle grå hestedrochegrund til
foråret.

gelse og kommunikation,
og de sidste 20.000 kroner
skal bruges det, der kaldes
indledende fællesskabsdannende aktiviteter som for
eksempel plantekasserne
og bænkesættene.
Der skal søges om finansiering af leje af grunden i
Amager Vest Lokaludvalg
igen i 2022 og 2023, hvis
arbejdsgruppen fortsat ønsker at køre projektet videre.

Penge fra lokaludvalget
Arbejdsgruppen bag projektet har bedt Amager Vest
Lokaludvalg om 63.000 kroner til leje af grunden og til
at etablere det som et grønt
område. Ud af det beløb
skal 33.000 kroner bruges
på leje af grunden, 10.000
kroner på borgerinddra-

Anlægget af Skolehaven går i gang til maj
I de kommende måneder er opgaven med at anlægge Skolehaven Islands Brygge i udbud. Når der er
fundet en entreprenør, kan arbejdet gå i gang i maj. Driftsleder for skolehaven Johanna Lundell krydser
fingre for, at de første bryggebørn kan begynde at dyrke deres haver til april næste år
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Hele tidsplanen er ifølge
Johanna Lundell lidt ‘tight’,
og alene udarbejdelsen af
udbudsmaterialet er forsinket med to måneder.
– Aflevering fra entreprenør til Skolehaven Islands Brygge skulle være
sket i november i år, men
på grund af forsinkelsen
sker det først i februar eller
marts 2022. Så får vi travlt,
konstaterer hun og tilføjer:
Første etape
– Imens skal jeg anskaffe
alt materiel, redskaber og Skolehaven bliver opført
indretning i skolehaven. i to etaper, da en del af haJeg skal også planlægge al vens areal i de kommende
undervisning og alle akti- år skal bruges som en del af
viteter for de kommende år byggepladsen for det komsamt kickstarte alle vores mende plejecenter og den
samarbejder.
permanente version af BørJohanna Lundell under- nehuset Fælleden. Det betystreger, at jorden er det der også, at etableringen af
vigtigste, for at børnene havens hovedindgang, der
kan bruge haven. Men der- vender ind mod den grønne
til kommer et hav af andre kile mellem institutionerne
elementer.
og haven, må vente lidt.
– Der skal bygges man– I den første etape etabge funktionelle enheder i leres9 størstedelen af skole.01.1 med dyrkningshaver
1haven
skolehaven med start efter
g 202
in
n
g
sommerferien. reløbHalvtag,
til 8 skoleklasser, underig te
Fo komposter
redskabsskure,
visningspavillon og medarog drivhus, opremser hun bejderpavillon, væksthus,
og tilføjer:
tre bålpladser, halvtag og
– Og den store støjvold ud redskabsskure med mere.
Og så kommer alle planter
på plads – en herlig blanding af spiselige planter, fra
frugttræer og bærbuske,
klatreplanter, vild eng og
I første etape anlægges
spiselige stauder, til urtestørstedelen af skolehaven,
bede og rabarberbedet og
mens det nederste hjørne
skal bruges til byggeplads for så det vilde krat, hvor man
Situationsplan
kan gå på opdagelse i og
det kommende
plejecenter
og den permanente daginsti- være sig selv i legen, fortæller Johanna Lundell.
tution.
Tegningsnr.: I001459_K02_A6_C07_H1_N2
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mod Artillerivej som gør, at
vi kan høre, hvad hinanden
siger. Den bliver dækket
med flotte trælameller og
klatreplanter og får også
store vinduer til ind- og udsyn, så alle kan følge med.
Det bliver så fint.
Der vil også blive bygget
undervisningspavilloner og
en
medarbejderpavillon,
som er tegnet af Svendborg
Architects og BOGL. Bygningerne kommer også til
at indeholde toiletter og
handicaptoilet.

E

AV

EH

RN

BØ

e
.
an
sist db
Ek i-bol
min

hu

Driv

n

dp

græ

Eng

Pla

Gla

bæ

Driv

nk

bæ

ræ

ed

Hav

940

8)

2)

af
al til g
Are varin r mv
be
op børe
trille m2
20

ur
øjm

i st

ti
spar

nke

rend

iste

Eks

8)
(1.9 )
9
(2.0

(2.0

Kla

(1.9

mur

støj

ti i
8)
spar
(1.8
Gla
s
9)
græ
Eng
(1.8
nt
me rence
2)
da
(1.9
nk
fun releve
bæ
kl. nghce
er
in
g
ra
g
in
by
lavn
jvæ lemve) Stø errh:e3
vag
3
S
h
g
(1.9
jvæ
byg
7) Stø
nk
(1.9
bæ
)
.98
v
nk
(1
rto
bæ
e fo

ke

Bus

ter

plan

tre

6)

(1.8

erre

gh

- by

4)

(2.0

3m

4)

(1.8

3m

g h:
jvæ
Stø
ter
plan

(1.9

tre

Kla

be

stub

Træ

trep

kur

Kig

j

ive

ller

Arti

ren

M

9)

(1.8

s

græ

Eng

1)

(1.9

4)

g

an

Kla

5)

(1.8

n

te
arks

Indg

Affa

g h:
jvæ

2)

(1.8

ilt

gssk

an
Indg v
ur
ldsk

-

nt

me
da
nce

ægn
inkl ra
sbelg
Grujvæ
leve
Stø hnceerre
ygre
lebve

gr

Eng

3)
(1.8Buske
5)
(1.8

(1

Bus

ing. fun

æs

Stø

(1

)
.77

ke

(1.8

v

rto

e fo

rend

iste

Eks

)
.80

e træ

rend

iste

Eks

2)

(1.9

Ting tager tid

s

græ

Eng

0)

30
38

Efter at have arbejdet frivilligt som projektleder på
Skolehaven Islands Brygge
i årevis er Johanna Lundell langt om længe blevet
fastansat i kommunen som
driftsleder for haven. Der er
stadig meget hårdt arbejde
forude, hun er så ivrig efter
at trække i arbejdstøjet, at
hun næsten ikke kan være i
sin egen krop.
– Det bliver et intenst år.
Jeg håber, at vi når i mål til
tiden tidligt på foråret 2022,
hvor Skolehaven Islands
Brygge endelig må sige
velkommen til alle de børn,
som skal erobre jorden og
skolehaven og gøre den til
deres egen. Det bliver magisk, og min lykke er gjort,
fortæller Johanna Lundell
med smittende entusiasme.
I skrivende stund bliver
sidste hånd lagt på udbudsmaterialet for selve anlægsopgaven. I de kommende
måneder skal så findes den
entreprenør, der kommer
til at lave skolehaven. Efter
planen går arbejdet i gang i
løbet af maj måned, og hvis
alt forløber planmæssigt,
kan de første børn begynde
at dyrke jorden til april næste år. Men der er ingen tid
at spilde.
– Vi krydser fingre for, at
entreprenøren går i gang
med det omfattende jordarbejde med afgravning,
jordflyt og pålægning af
store mængder jord, kompost, muld og til sidst hestegødning allerede inden og
under sommerferien. Det

ilt
gssk

redaktion@bryggebladet.dk

vi håber, at de bliver hurtigere færdige med jorden.

dig. Første plan var at så
med børnene allerede i september. Men nu ser jorden
ikke ud til at være klar før
oktober eller november, og
det er lidt sent for at få frø til
at spire og vokse godt. Men

børnene og jeg så grøngødning med planter, som
blomstrer og kan fiksere
kvælstof fra luften og har
dybtgående rødder. Men
det er afgørende, hvor sent
entreprenøren bliver fær-

er afgørende, hvis vi skal
nå at så grøngødning med
Brygge-børnene i efteråret,
forklarer Johanna Lundell
og fortsætter:
– Når entreprenør er færdig til efteråret, vil Brygge-

an
Indg

Tekst: Andreas Kirkeskov
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Byrum mod
luftforurening
Der er stadig større opmærksomhed
på luftforurening og især de skadelige
ultrafine partikler. Og det med god
grund – luftforureningen i København
medfører årligt hundredvis af for
tidlige dødsfald. Et nyt pilotprojekt
vil nu undersøge, om brug af
beplantning ved byrum og påvirkning
af rutevalg kan reducere borgernes
eksponering for luftforurening.
Islands Brygge er udvalgt som det
ene af to testområder
Tekst: Jørgen Østergaard
Illustration: Peter Conrad
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

Luftforurening dræber. Luftforurening består blandt andet af meget små fine partikler, som man ofte indånder
uden at bemærke det. Det
skader kroppen og kan føre
til en række sygdomme.
– Vores krop vil gerne
kæmpe imod partiklerne,
fordi det ikke er en naturlig
del af luften. Partiklerne
skader vores lunger, og
det skaber betændelsestilstand. Det kan i værste fald
udvikle sig til sygdomme
som KOL, astma, blodpropper i hjerte og hjernen,
diabetes, og lungekræft,
fortæller professor i miljøepidemiologi på Københavns
Universitet Zorana Jovanovic Andersen i en artikel på
dr.dk for nylig.
Når partiklerne indåndes,
tikker taxameteret. Ifølge
rapporten ”Helbredseffekter

og eksterne omkostninger af
luftforurening i Københavns
Kommune” ophobes skadevirkningerne af partikelforurening gennem hele livet
fra fødsel til død hos alle, der
er udsat for den. Udendørs
luftforurening er i rapporten
vurderet til at have medført
omkring 460 for tidlige dødsfald i 2017 – alene i Københavns Kommune.

Google hjælper til
Luftforureningen er generelt størst i store byer som
København, da meget af
forureningen stammer fra
vejtrafikken. Det er dog
langtfra ligegyldigt, hvor i
byen man bevæger sig. Luftkvaliteten varierer nemlig
ganske meget over selv helt
korte afstande ned til få
meter. I de senere år er datagrundlaget for luftforureningen på gadeniveau øget
markant – ikke mindst som
følge af Googles såkaldte
AirView-luftmålinger.

Forurening

Et ambitiøst pilotprojekt
vil nu – med brug af blandt
andet Googles luftmålinger – teste, om man kan
skærme
københavnerne
mod luftforurening. Dels
ved at etablere nye ruter der
leder væk fra veje med høj
partikelforurening, dels ved
at teste om man kan bruge
tæt begrønning som partikelbarriere for at holde en
del af den skadelige luftforurening ude, samtidig med
at man skaber attraktive opholdsrum.
Det er det kommunalt
finansierede
Miljøpunkt
Amager, der er tovholder
på projektet, der går under
navnet ’Thrive Zone Amager’.
– Vi fokuserer på to områder – Ørestad og Islands
Brygge. Vi vil gerne teste
afskærmning af et udvalgt
byrum og det at invitere folk
til at vælge bestemte ruter
gennem et område. Vi har
ikke lagt os fast på, hvad der
kommer til at ske på Islands
Brygge, for borgerinddragelse er et helt centralt
element i processen, siger
Dorte
Grastrup-Hansen,
centerleder for Miljøpunkt
Amager, og fortsætter:
– Vi inddrager de lokale
og spørger dem, hvordan de
godt kunne tænke sig, at deres byrum ser ud, samtidig
med at vi monitorerer, hvordan de konkret bruger byrummet. Vi håber, at mange
bryggeboer vil støtte op om
projektet og give os indsigt
i bevægelsesmønstre og
superlokal forurening ved
at bære særlige sensorer et
par timer. Vi begynder på
Amager, men bliver det en
succes, håber vi, at idéerne
kan udbredes til resten af
byen og på sigt også internationalt.
Det ambitiøse projekt
arbejder med data fra en
række kilder. Projektgruppen vil kombinere data fra
lokale hjælperes bevægelsesmønstre og personlige
forureningssensorer. Dette
skal supplere Googles AirView-luftmålinger med nye

25. februar 2021

målinger. Googles AirViewluftmålinger er foretaget af
StreetView bilen, når den
har været ude og fotografere de københavnske gader.
Mange især større gader
er ifølge Dorte GrastrupHansen blevet målt op mod
10 gange på forskellige tidspunkter for at sikre kvaliteten af målingerne, der er
foretaget hvert 2. sekund
under
gennemkørslerne.
Endvidere indhenter projektet data på mere antropologisk vis ved observationer
på udvalgte steder.

gør en forskel, når det kommer til at begrænse borgernes eksponering for luftforurening.
– Børnehaver kan tage
på udflugt klokken 10
fremfor klokken 9:30. Her
er
morgenmyldretiden
slut og forureningen derfor mindre. Cyklister og
fodgængere kan vælge
Lille Langebro i stedet
for Langebro, fortæller
hun. Et væsentlig formål
for Miljøpunkt Amager
er også at gøre borgerne

Begejstret borgmester

Du kan bidrage:

Teknik- og miljøborgmester i København Ninna
Hedeager Olsen (EL) er
begejstret for initiativet:
– Det er helt afgørende,
at vi skaber en by, hvor det
ikke er skadeligt at trække vejret. Derfor er det super positivt, at et lokalt initiativ vil eksperimentere
med at skabe byrum, hvor
man kan minimere påvirkningen fra den alt for høje
luftforurening i København. Det er en god her og
nu-løsning, mens vi arbejder på højtryk politisk for
at få begrænset brugen af
fossildrevne køretøjer, der
står for en stor del af udledningen af de ultrafine
partikler, som forskere
peger på udgør en stor
trussel for københavnernes helbred, siger hun i en
pressemeddelelse.
Thrive Zone Amager
gennemføres i et samarbejde med Google, der – ud
over at stille data til rådighed – også bidrager økonomisk. Endvidere medvirker flere eksperter med
forskellige
fagligheder.
På baggrund af de store
mængder indsamlede data
udvikles de to konkrete pilotprojekter til lancering i
juni 2021. Herefter skal der
frem til udgangen af 2021
evalueres på, hvordan projekterne virker.
Dorte Grastrup-Hansen
peger på, at bittesmå greb

n Miljøpunkt Amager vil
gerne vide mere om
bryggeboernes synspunkter og oplevelser
med Islands Brygge
og Ørestad. Der er
flere muligheder for at
bidrage.
n – Svar på et onlinespørgeskema om din daglige
færdes på Islands Brygge
og i Ørestad, og fortæl
om, hvordan du bruger
og opfatter området.
Spørgeskemaet er
anonymt og tager cirka
10 minutter. Deadline er
torsdag den 28. februar
2021. Spørgeskemaet
kan findes på miljopunkt-amager.dk/
n – Alle, der til dagligt
færdes eller bor i et af de
to testområder Ørestad
City og området omkring
Islands Brygge metrostation, kan hjælpe med at
måle luftforureningen.
Miljøpunkt Amager giver
dig en måler, som du
skal tage med dig rundt
i én dag i uge 8. Kontakt
Miljøpunkt Amager, hvis
det var noget: maja@
miljopunkt-amager.dk
n Læs mere om projektet
på Miljøpunkt Amagers
hjemmeside, hvor du
også kan finde link til
spørgeskemaet og kan
tilmelde dig nyhedsbrevet og få løbende informationer om projektet.

mere bevidste om luftforureningen og mulighederne for at styre uden om
ultrafine partikler. Centerlederen forventer derfor
også, at Thrive Zone Amager munder ud i konkrete
guidelines til en renere tur
gennem byen.

FAKTA:
n ‘Thrive Zone Amager’projektet er finansieret
af ICLEI Action Fund og
kører året ud. Projektet
er forankret hos Miljøpunkt Amager, der er en
miljøorganisation, der
arbejder med at fremme
miljøhensyn og bæredygtig udvikling på lokalt
plan.
n Projektet bygger videre
på et samarbejde mellem Copenhagen Solutions Lab, Københavns
Kommune og Google,
hvor alle gader i København er blevet målt
for luftforurening – det
såkaldte Google Air-View
projekt.

n

n

n

n

n

Projektets har en lang
række partnere.:
Gehl Architects, en
design- og rådgivningsvirksomhed der med
udgangspunkt i menneskers behov og levede
liv arbejder for at skabe
sunde, bæredygtige og
retfærdige byer.
Konsulenthuset Backscatter hvor antropologi
møder datavidenskab i
analyser og rådgivning
inden for byudvikling og
borgerinddragelse.
Studio Profondo der ligeledes er et konsulenthus
med fokus på borgerinddragelse, designtænkning og dybdegående
antropologisk tilgang.
Københavns Kommune,
Copenhagen Solutions
Lab som er kommunens
Smart city enhed.
Utrecht Universitet (Holland).
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Københavns stemme mod
jyde-populismen
Han vil ikke spilde sine kommunale kræfter på
klimapolitik, og byen behøver ikke at summe af
biodiversitet. I stedet vil han sænke den høje
grundskyld i København og tale københavnernes sag i
den jyde-populistiske landspolitik. Folketingsmedlem
for Liberal Alliance og tidligere minister Ole Birk Olesen
er klar til at træde ind i den kommunalpolitiske arena
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det var egentlig posten som
transport-, bolig- og bygningsminister gennem tre
år, der fik 48-årige Ole Birk
Olesen til at interessere sig
mere for kommunalpolitik.
Han opdagede, at netop når
det kom til infrastruktur,
byudvikling og trafikale forhold, så havde kommunerne ret meget at skulle have
sagt. Og han ville gerne
være med til at påvirke den
store byudvikling, som København har været i gang
med de seneste år, og som
byen med stor sandsynlighed skal fortsætte med de
næste mange år.
– Jeg er begejstret for, at
der skyder så meget op i
København, og jeg vil gerne
være med til at påvirke den
udvikling, siger han.
Derudover ligger hjemmehjælp, folkeskolen og
grundskyld også højt på det
nuværende folketingsmedlem for Liberal Alliances
liste over emner, han gerne
vil arbejde med, hvis han
bliver valgt ind i Borgerrepræsentationen.

Biodiversitet ud af
byerne
Det er ikke tidligere lykkedes for Liberal Alliance
at få stemmer nok til at få
en borgmesterpost, og Ole
Birk Olesen har heller ingen forventning om, at det
bliver anderledes til dette
valg. Men hvis det alligevel
lykkes dem at få en fagborgmesterpost, så betyder det
ikke, at han melder sig ud af
Folketinget.
– Hvis vi får så flot et valg,
at vi kan få en borgmesterpost, så bliver det en anden i
partiet end mig, der påtager
sig posten. Men jeg ville sta-

»

Hvis vi får så flot et
valg, at vi kan få en
borgmesterpost, så
bliver det en anden i
partiet end mig, der
påtager sig posten. Men
jeg ville stadig være den
politiske leder.

»

Byen er ikke et sted,
hvor der skal være
biodiversitet. Det skal
man have ude på landet,
hvor der er mere plads.

dig være den politiske leder,
siger han.
Inden interviewet har
Bryggebladet udvalgt to
emner, som interviewet skal
handle om, og bedt Ole Birk
Olesen om at gøre det samme. Bryggebladet valgte
emnerne Fælledby (tidligere Vejlands Kvarter) og klima. Ole Birk Olesen valgte
grundskyld og København

i den landspolitiske debat
som sine to emner.
Når det kommer til det
kommende byggeri på Amager Fælled, så er Ole Birk
Olesen på samme side som
det nuværende flertal i Borgerrepræsentationen: Fælledby skal bygges der, hvor
der i dag ligger et vandrehjem. Og det er der ifølge
ham flere gode grunde til.

– Jeg går ind for, at vi giver
plads til flere københavnere, ellers kommer boligpriserne til at stige for meget.
Når det er sagt, så mener
jeg også, at en by skal laves
bedst muligt til dem, der
bor der, så de grønne områder er også vigtige. Der
skal bare være en balance
mellem mennesker og det
grønne, siger han.

Han ser derfor ikke, at
der er nogen grund til at
bygge yderligere på Amager Fælled, og nævner Refshaleøen og Lynetteholmen
som de mere oplagte steder
at fortsætte Københavns
byudvikling. Et af argumenterne, som modstanderne
af Fælledby bruger, er, at
byggeriet vil gå ud over
biodiversiteten på Amager
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Mød spidskandidaterne:
Denne gang med Ole Birk Olesen, Liberal Alliance

Fælled. Det argument giver
Ole Birk Olesen dog ikke
meget for.
– Byen er ikke et sted,
hvor der skal være biodiversitet. Det skal man have ude
på landet, hvor der er mere
plads, siger han og fortsætter:
– Lige ved siden af Amager Fælled har vi Kalvebod
Fælled, hvor biodiversiteten

er i en spændende udvikling. Blandt andet på grund
af at der netop er mere plads
til dyr og planter. Det ser
jeg mere som noget natur,
vi skal passe på.

Klima på et højere
niveau
I 2025 skal Københavns
Kommune være CO2-neu-

»

Klimapolitik fungerer
bedst på det højest
mulige niveau, som
for eksempel i form af
Parisaftalen, i EU og på
nationalt plan. Så det er
ikke der, jeg kommer til
at lægge mine kræfter i
Borgerrepræsentationen.

tral. Det er i hvert fald målet med kommunens egen
klimaplan. Og selv om Ole
Birk Olesen mener, at det er
vigtigt at tage hånd om klimaet, så mener han ikke, at
det er en kommunal opgave.
– Klimapolitik fungerer
bedst på det højest mulige
niveau som for eksempel i
form af Parisaftalen, i EU
og på nationalt plan. Så det
er ikke der, jeg kommer til
at lægge mine kræfter i Borgerrepræsentationen, siger
han.
Ole Birk Olesen mener, at
København skal tage deres
del af af Danmarks klimaambitioner om at reducere
udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030
i forhold til 1990, men ikke
mere end det. Til gengæld
har han større ambitioner
på det miljøpolitiske område, hvor han mener, at
NOX-gasser og forurenende
partikler skal reduceres til
fordel for københavnernes
sundhed. Blandt andet ved
at miljøzoner på sigt også
skal gælde for personbiler,

Ole Birk Olesen vil
danne bro mellem Christiansborg og rådhuset.
Derfor stiller folketingsmedlemmet op til
kommunalvalget som
spidskandidat for Liberal
Alliance.

og at man udfaser brugen
af gamle brændeovne og
erstatter dem med mere
moderne og miljørigtige af
slagsen.

Københavnerbashing
Ole Birk Olesen har ikke
kun planer om at arbejde for
København inden for kommunens grænser. Han vil
også gerne forsvare hovedstaden, når større partier
som Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet
taler provinsen op på bekostning af København.
– De store partier på Christiansborg ved godt, at det
er nemmere at få folk til at
skifte parti i provinsen, end
det er i hovedstaden. Derfor
lefler de mere for jyderne
end for københavnerne. Det
synes jeg, nogle bør råbe op
om, så derfor vil jeg gerne
bidrage til, at København
får en stemme i landspolitikken, siger Ole Birk Olesen.
Som eksempel nævner
han genåbningen i foråret,
hvor turister ikke måtte
overnatte i København,
men gerne i resten af landet. Det blev dog hurtigt
sløjfet, men ifølge Ole Birk
Olesen så gik reglen om, at
man minimum skulle have
seks overnatninger, mere
ud over København end resten af landet.
– Der er jo mange turister, der ikke har seks overnatninger i en storby. Men
når det kommer til sommerhuse ved Vesterhavet, så
har de fleste minimum seks
overnatninger alligevel, så
reglen kommer til at ramme
København hårdere end
provinsen, siger han.
Men du behøver vel ikke
være en del af Borgerrepræsentationen for at kunne
tale københavnernes sag på
landsplan?
– Nej, men jeg synes ikke,
overborgmesteren har været god nok til at hjælpe
københavnerne i blandt andet den her sag med genåbningen. Jeg synes, han har
lagt sig fladt ned, fordi det
også er en socialdemokrat,
der er statsminister. Så hvis
jeg er på rådhuset, så kan
jeg nemmere lægge pres på
overborgmesteren i de her
sager, siger han.

Skyhøje skatter
Det kommer vel ikke som
den store overraskelse, at

Ole Birk Olesen som liberal
gerne vil reducere skatter
og afgifter. Én af de skatter, som han særligt gerne
vil sænke, er den såkaldte
grundskyld, som er en ejendomsskat på værdien af den
jord, som ens bolig står på.
Den påvirker ikke kun folk,
der ejer deres eget hus eller
lejlighed, men også andelshavere – da andelsboligfor-

»

De store partier på
Christiansborg ved godt,
at det er nemmere at
få folk til at skifte parti
i provinsen, end det er
i hovedstaden. Derfor
lefler de mere for jyderne
end for københavnerne.
Det synes jeg, nogle
bør råbe op om, så
derfor vil jeg gerne
bidrage til, at København
får en stemme i
landspolitikken.

eningen også skal betale
skatten – og lejere, da skatten kan påvirke, hvor meget
de skal betale i leje til deres
udlejer.
I
København
ligger
grundskylden på 34 promille, hvilket er det højeste
i landet og det højeste niveau, som den må ligge på
efter national lov. Den vil
Ole Birk Olesen gerne have
ned på landsgennemsnittet,
der ligger på 26 promille.
– Lige nu er grundene under etagebyggeri i København stærkt undervurderede i forhold til deres reelle
værdi, men i løbet af 2021
og 2022 vil der komme nye
ejendomsvurderinger, der
vil få grundene og dermed
grundskylden til at stige, og
det vil komme til at koste for
mange københavnere, siger
han.
Og det er netop derfor,
at han foreslår at sænke
grundskylden, så det ikke
bliver så hårdt et slag for
københavnerne.

Om Ole Birk
Olesen:
n 48 år.
n Medlem af Folketinget
siden 2011 hvor han fra
2016 til 2019 var transport-, bolig- og bygningsminister.
n I 2007 startede han
netmediet 180grader.dk,
hvor han var aktiv frem
til og med 2015.
n Gift med fotograf Sif
Meincke og sammen har
de to børn.
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Bryggens
rullende
pizzabager
Mads Kristian Mikkelsen er glad for sin nye ladcykel. Den er helt
fra Bulgarien, og ikke mindst har den en indbygget pizzaovn.
Godt nok kan der kun være én pizza ad gangen i ovnen,
og gnisten driller lidt, når man tænder. Men den 49-årige
historiefortæller – og nu også pizza-iværksætter – giver den gas
med sit nye koncept "Baggårdspizza"
Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez

Diner transportable.
Pizza-cyklen er bygget i Bulgarien og
bakset til Bryggen
via Vallensbæk og en
syrende cykeltur til
Snorresgade.

redaktion@bryggebladet.dk

I en baggård tæt ved Hans
Tausens Kirke har Mads
Kristian Mikkelsen inviteret Bryggebladet til premiere. På programmet er en
prøvesmagning og en snak
om idéen bag Baggårdspizza.
“Når du nu ikke kan gå på
restaurant for tiden, kan restauranten da komme til din
bagdør", lyder det simple
budskab på facebooksiden
Baggårdspizza.

næste pizzagæst, en velklædt og høflig ung mand,
der har et godt tip med til
vores pizzabager. Det er
nemlig ikke sådan lige at
finde et godt sted på Bryggen til at parkere en ladcykel med indbygget ovn.
– Prøv at spørge i kirken.
Eller bilværkstedet i Snorresgade, foreslår den unge
mand, inden han finder
MobilePay frem og betaler
et selvvalgt beløb på 50 kroner.

Drøm om flydende
pizza
– Det kom bogstaveligt
talt til mig i en drøm, siger
Mads Kristian Mikkelsen.
Drømmen havde indbygget forretningsidé og gik
ud på at sælge pizza fra en
båd, der sejler rundt i København, lægger til kaj og
bager pizza til forbipasserende.
I vågen tilstand undersøgte han muligheden for at
sælge mad fra en båd. Den
viste sig desværre at være
vanskelig at realisere.
– Man skal åbenbart have
tilladelse fra den enkelte
bolværksejer for at lægge
til, forklarer Mads om den
våde drøm.

Familiens pizzabager
I første omgang bruger
Mads Kristian Mikkelsen
den lille ovn. Men han har
en større klar i kulissen.
– Den her fulgte med cyklen, fortæller Mads, mens
han med pizzaspaden hiver
den næste pizza ud, drejer den en halv omgang og
stanger den ind igen.
Noget andet, der fulgte
med cyklen, er klistermærker med den tidligere ejers
logo,
"Flammkuchen".
Mads har i dag kaldt sin
11-årige datter, Johanne,
til for at fjerne klistermærkerne.
– Jeg har udnævnt mig
selv til familiens pizzabager, oplyser Mads.
Johanne nikker anerkendende.

Pizza er timing
I første omgang måtte
Mads derfor ty til asfalt og
brosten under pizzaovnen i
stedet for vand.
I tider med forsamlingsloft må baggårdspizza ikke
udvikle sig til baggårdsfest.
Derfor har de frokostsultne
kunder i dag bestilt forud
og afhenter deres pizza en
ad gangen. Klokken 12:15
tager en appetitramt kunde
sin brandvarme kartoffelporrepizza med mascarponeost med sig op i lejligheden. Næst i rækken er to
kvinder, der har bestilt tre
pizzaer til klokken 12:30.
Med den lange pizzaspade slynger Mads pizzaerne
ned på de to kvinders medbragte tallerkener, som de i
koncentreret balancegang
får fragtet op i lejligheden.

Ladcykeltur fra
Vallensbæk
En god pizza bygges op
fra bunden, og det samme
gælder et godt forretningskoncept. Først fik Mads

Planer om burek

Kristian Mikkelsen idéen.
Så fandt han en brugt ladcykel med indbygget ovn via
nettet. Så hentede han den
i Vallensbæk og cyklede
den de 16 kilometer hjem til
Isafjordsgade.
– Det var hårdt, kan jeg
love dig, fortæller Mads om
den tre timer lange cykeltur.
– Til sidst fik jeg krampe
og måtte trække det sidste
stykke fra Bryggebroen.

Vandrehistorien
Indtil for otte år siden var
Mads Kristian Mikkelsen

skolelærer, blandt andet
i faget historie. Følgerne
af en slem hjernerystelse
satte en stopper for lærergerningen. Efter et kort,
men traumatisk møde med
jobcenter og sygedagpenge
besluttede Mads sig for, at
han nok ikke passede ind
i de fasttømrede kasser.
Heldigvis er der andre måder at formidle historie og
historier end ved at være
historielærer. Det kom der
en virksomhed ved navn
Vandrehistorien ud af.
– Det handlede om at
skabe et arbejdsliv, som jeg
kunne klare, være glad for

og være god til. Og det lykkedes faktisk, siger Mads
Kristian Mikkelsen og uddyber:
– I dag har Vandrehistorien over 5000 følgere og et
trofast stampublikum. Det
er ret tilfredsstillende.

Corona stopper
byvandringer
– Jeg har lavet byvandringer siden 2014, siger Mads
Kristian Mikkelsen, der
fra tid til anden bidrager til
nærværende Bryggebladet
med lokalhistoriske nedslag, senest om en gangster-

Parkering søges

Mens Baggårdspizza venter
på parkering, gadesalgstilladelse og andre formaliteter, er konceptet så småt
kørt i stilling. I første omgang står menuen på to vegetarpizzaer og to med kød.
– Og snart vil jeg præsentere bryggeboerne for burek, tilføjer Mads Kristian
Mikkelsen om den piroglignende specialitet fra det
sydøstlige Europa: butterdej med indbagt fyld.
Foreløbig står den på velsmagende pizzaer og historiefortælling omkring ladcyklen, som har taget den
lange vej fra Bulgarien til
Bryggen.

– Jeg skulle måske have haft
et spækbræt med? spørger

Læs mere på facebooksiden Baggårdspizza

bande i 1930'erne med base
i Halfdansgade.
Selv om folk går ture som
aldrig før, og selv om Vandrehistorien byder på 25-30
tematiserede
byvandringer, har det været svært for
Mads Kristian Mikkelsen at
holde gang i butikken.
– I coronatider oplever
jeg, at folk er ekstremt samfundssindede og holder
sig fra byvandringer, siger
Mads Kristian Mikkelsen.
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Grøn
lommepark på vej
Af Cecilia Lonning-Skovgaard
(V), beskæftigelses- og
integrationsborgmester,
Jens-Kristian Lütken
(V), medlem af
Borgerrepræsentationen
og Anders Bo Nielsen (V),
medlem af Amager Vest
Lokaludvalg
Efter at hestedrochen på
Kigkurren fraflyttede, har
området ligget øde hen.
Måske skal det bruges til
en daginstitution engang i
fremtiden.
I mellemtiden har Venstre
foreslået, at området bliver
til en lille lommepark, og
derfor bad vi allerede sidste
år kommunen om at lave et
notat på, hvordan det kunne
lade sig gøre. Samtidig har
lokale kræfter engageret
sig i sagen, så Amager Vest
Lokaludvalg arbejder nu

målrettet på at få lavet et
lille grønt område, som kan
bruges som en lille oase på
Bryggen.
Selvom Fælleden ligger
lige ved siden af, så kan
byen sagtens bruge mange
flere grønne lunger – store
som små. Og når de er
placeret midt i boligområderne, så giver de både luft
og plads til at nyde opholdet
udenfor – især i områder,
hvor lejlighederne ligger
tæt, og hvor mulighederne
for grønne oplevelser for
nogle indskrænker sig til
potteplanterne i vinduet.
Vi håber meget, at det lykkes at få lavet en lille grøn
lommepark på Kigkurren.
Venstre støtter i hvert fald
fuldt op omkring initiativet
og håber på mange flere af
den slags initiativer.

25. februar 2021

Parti-shopperen og
den politiske fiskeruse
Af Per Henriksen
Politiske forlig er en uformel institution i dansk
parlamentarisk
praksis.
Spillereglerne for hvordan
og hvornår en part/parti
ensidigt kan opsige - springe fra - en politisk aftale
er dermed også uformelle
(ikke reguleret ved lov).
Men Folketingspraksis er,
at et forlig kun kan opsiges
før et folketingsvalg – med
virkning efter valget. (Selvom der er undtagelser,
som da Dansk Folkeparti
sprang fra aftalen om børsnoteringen af DONG Energy, hvilket så ikke fik parlamentariske konsekvenser,
da Løkke-regeringen var
helt afhængig af Dansk Folkeparti. SF sprang ikke fra
aftalen - selv ikke efter at
partiet var udtrådt af SRSFregeringen i januar 2014,
hvilket viser hvor stærke
de uformelle forligsbindinger kan være).
Men gælder der de samme uformelle men i realiteten bindende regler i kommunalpolitik? Det ville SF
teste i Borgerrepræsentationen den 4. februar 2021.
Den 7. september 2018
indgik SF i København en
Budgetaftale. Af denne
fremgår det tydeligt af SF
har forpligtet sig til; at lokalplanlægningen af byggeriet på Amager Fælled
og Stejlepladsen skal være
gennemført inden for den
nuværende samling i Borgerrepræsentationen - altså
inden næste kommunevalg
den 16. november 2021.
Denne budgetaftale var et
klart brud på det valgløfte
som de Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet
gav hinanden håndslag på,
op til kommunevalget den
21. november 2017; om at
friholde hele Amager Fælled for bebyggelse. SF og de
Radikales begrundelse for
at springe fra deres klokkeklare valgløfte til københavnerne den 7. september
2018 var, at der ikke var
flertal for deres valgløfte
(der manglede et mandat).
Efterfølgende kritiserede
SF så Enhedslisten og Alternativet for ikke at gøre
det samme.
Den 2. februar 2021 kl.
21.52, skriver Borgmester
Sisse Marie Welling (SF)
så på facebook, at det aldrig
har været SF's politik, at
der skal bygges på Amager

Fælled og at hvis der ikke
er flertal udenom SF for at
bygge på Amager Fælled,
så stemmer SF ikke for lokalplanen.
Begrundelsen er angiveligt, at Peter Dits Christensen den 22. januar 2021 havde meldt sig ud af Venstre,
fordi han ikke ville stemme
for byggeriet på Amager
Fælled [4]. Dermed var der
måske ikke flertal for lokalplanen, hvis de Radikale
også sprang fra budgetaftalen. Men det var så ikke helt
tilfældet, for Kåre Traberg
Smidt, der var valgt for Alternativet på et klokkeklart
valgløfte om, ikke at ville
bebygge Amager Fælled,
havde skiftet holdning, efter at han havde meldt sig
ud af Alternativet. Hvorfor
har han ikke forklaret, men
han genopstiller nok heller
ikke. Kåre Traberg Smidt
var kun blevet indkaldt som
suppleant, da Jakob Gorm
Andreasen (ALT) trådte ud
af borgerrepræsentationen
den 19. april 2018.
Så selv hvis de Radikale
var sprunget fra budgetforliget den 4. februar 2021,
havde der ikke været flertal
for at forkaste lokalplanen.
Hvad er op og ned i hele
dette kaos?
Altså, hvis de Radikale og
SF ikke var løbet fra deres
valgløfte den 7. september
2018, var der teoretisk ikke
flertal for lokalplanen for
Amager Fælled den 4. februar 2021, hvis Peter Dits
Christensen havde stået
fast på det han klart havde
lovet inden kommunalvalget og som havde den konsekvens at han meldte sig
ud af Venstre den 22. januar
2021. Men det ville så nok
samtidig have forudsat, at
suppleanten og partishopperen Kåre Traberg Smidt
ikke var blevet indkaldt.
Under alle omstændigheder virkede Sisse Marie
Wellings facebook-opslag
temmelig panisk. SF endte
da også med at stemme for
lokalplanen – selvom SF
stadig er lodret imod byggeriet på Amager Fælled
– og hvem skal så nu ha'
skylden for dette løftebrud?
Løsgængeren og vikaren
Kåre Traberg Smidt, der i
en kort periode meldte sig
ind i Simon Emil Ammitzbøll-Bille nu nedlagte parti
FREMAD?
Den bagved liggende problemstilling var, at SF og de

Radikale aldrig skulle ha'
accepteret overborgmester
Frank Jensens ultimatum
tilbage i efteråret 2018.
SF og de Radikale burde
have stået fast på, at Københavns Kommune burde
have frikøbt byggegrunden
på Amager Fælled. Ikke til
den pris som Transportminister Ole Birk Olsen (LA)
forlangte, men ud fra en
uafhængig vurdering af By
& Havns reelle regnskabsmæssige nettotab. Det var
bestemt en mulighed og
det store spørgsmål er – om
ikke Frank Jensen havde
valgt denne udgang, hvis et
stort mindretal i Borgerrepræsentationen (27 mandater) havde stået fast på det?
Det der taler imod er, at
Frank Jensen og Lars Løkke Rasmussen var ved at udarbejde en tophemmelig aftale om en ny kunstig halvø
ude i Øresund – Lynetteholmen. Ole Birk Olsen kendte
disse planer og derfor skrev
han i et åbent brev til Frank
Jensen at;
“Hvis der ikke findes en
tilfredsstillende løsning på
denne problemstilling, hvor
præmisserne for den oprindelige aftale mellem staten
og Københavns Kommune
honoreres på den ene eller
den anden måde, kan det
ikke undgå at påvirke statens og Københavns Kommunes samarbejde om den
videre udvikling af hovedstadens infrastruktur negativt.”
Ingen vidste på det tidspunkt, hvad den videre
udvikling af hovedstadens
infrastruktur betød. Men et
frikøb af Amager Fælled var
også efter Ole Birk Olsen
en tilfredsstillende løsning.
Og i øvrigt en langt bedre
løsning end at bebygge en
gammel stærkt forurenet
losseplads.
SF har selvfølgelig et
problem. Kan man stole
på nye valgløfter fra SF og
tør man tro på at SF spiller
sine kort rigtig, eller ender
SF bare med at stemme for
alt det partiet tidligere var
imod, f.eks. en havnetunnel? Altså med den be-

grundelse, at når der ikke
er flertal for SF politik, kan
man ligeså godt stemme
for det stik modsatte, for
at sidde med ved bordet
og få marginal indflydelse
på udformningen af losseplads-bebyggelsen.
Hvad det er for en stor
gevinst SF har fået ud af at
bebygge en gammel forurenet losseplads, har jeg måske lidt vanskeligt ved at få
øje på. SF ved end ikke hvor
forurenet
byggegrunden
er – og forventningen er, at
By & Havn må give store
prisnedslag, når udgifterne
til oprensning og afværgeforanstaltninger løber op i
flere hundrede millioner kr.
Alt tyder på, at det ville have
været langt billigere og bedre for alle, hvis Københavns
Kommune havde dækket
By & Havns nettotab, ved
ikke at bebygge Strandengen på Amager Fælled.
SF er nu også bundet op
på den politiske aftalen om
Lynetteholmen (havnetunnel, flytning af renseanlægget Lynetten osv.), senest
med budgetaftalen for 2021.
Dette forlig løber i mindst
50 år.
Det er således lykkedes
Frank Jensen at lave en
bindende forligspraktisk
i København, der betyder
at det kun er de partier
der tilslutter sig disse meget store langvarige forlig,
som kan få indflydelse på
næste års budget. Men kan
SF og de Radikale leve med
denne 'revolver-politik', eller opdager de først hvad
de har aftalt når de befinder sig i det sidste kammer
i Frank Jensens 'politiske
fiskeruse'?

Nyheder
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Vandrehjemmet på Fælleden er gået konkurs
Lasse og Malou Uldahl Borch er gået konkurs med deres vandrehjem Danhostel, der ligger på Amager Fælled. Det
er coronanedlukningen og de kommende planer om bydelen Fælledby, der er årsagerne til, at de drejer nøglen om.
Det skriver Ugeavisen Ama’rLIV
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet

Vandrehjemmet på Amager Fælleds dage er talte. I
starten af december sidste
år indgav forpagterparret
Lasse og Malou Uldahl Borch egenbegæring om konkurs på Danhostel Copenhagen Amager. Det skriver
Ugeavisen Ama’rLIV. Vandrehjemmet ligger på den
grund, hvor der er planer
om, at den kommende bydel Fælledby – tidligere
Vejlands Kvarter – skal
bygges. Af den årsag var
det uundgåeligt, at vandrehjemmet skulle lukke, da
de ikke havde råd til at fortsætte vandrehjemmet som
en del af det nye kvarter. Og
derudover gav coronanedlukningen det sidste stik,
der fik forpagterparret til
at erklære vandrehjemmet
konkurs.
– Det gav ikke mening at
proppe penge i for at overleve, for vores forpagtningsaftale med Københavns Kommune udløb jo alligevel 31.
december på grund af den
nye bydel. Vi kunne måske
have fået en kassekredit,

men det tror jeg heller ikke,
nogen ville give os, for det
ville jo ikke give nogen mening, når vi skulle lukke firmaet alligevel, siger Lasse
Uldahl Borch til Ugeavisen
Ama’rLIV.
Han peger blandt andet
på, at reglerne om minimum seks overnatninger
var med til at gøre sommeren hård, samtidig med at
både foråret og efteråret
blev ramt af deciderede
nedlukninger.

været en mærkelig tid her
efter nytåret med børnene
i hjemmeskole og flytning
samtidig og nedlukning af
vandrehjemmet. Så jeg ved
ikke, hvor vi lander henne,
siger han til Ugeavisen
Ama’rLIV.
Han har dog en forventning om, at de fortsat skal
arbejde indenfor hotelbranchen, når landet engang åbner op igen.

Et helt nyt liv
Lasse og Malou Uldahl Borch har ikke kun mistet deres virksomhed og arbejde,
de har også mistet hjemmet
for deres to drenge. Et hjem
der også var Lasse Uldahl
Borchs barndomshjem.
– I forhold til vores arbejdssituation så er vi to arbejdsløse mennesker, som
er ved at finde ud af, om vi
skal ud og have nogle jobs
nogle steder eller starte noget nyt op som selvstændige. Vi er stadig ved at lande
her på den anden side. Vi er
ved at flytte ud af den bolig, vi havde ude på stedet.
Som for alle andre har det

Lasse Ulddahl Borch
og hans hustru Malou er gået konkurs
med vandrehjemmet
Danhostel, der ligger
på Amager Fælled.

MIN EJENDOMSMÆGLER

VI TILBYDER EN GRATIS OG UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING

Spørg aldrig kun én
ejendomsmægler, men spørg
ALTID Estate Islands Brygge

3321 0004

Martin Roland Eldrup
Indehaver,
Ejendomsmægler, MDE
& køberrådgiver med
tryghedsmærke

Christian Bast
Indehaver

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast
EJENDOMSMÆGLER MDE

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

Martin Eldrup
Indehaver, køberrådgiver, ejendomsmægler MDE

Christian Bast
Indehaver, vurderingskonsulent for Totalkredit
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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

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

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

Dyreartikler

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

HPReptiles 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
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.dk
Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse.
Egilsgade 34 kld.
www.tigertræning.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

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

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

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

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

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

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

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
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

Gulvservice

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
og Anne-Grete Kruse
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

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

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
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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.

Test din viden om
Islands Brygge
1. Ved indgangen til Simcorp og
VP Securities glasbygning i
Weidekampsgade finder man tre
skulpturer. Hvem er kunstneren?
a. Den norske kunstner Nico
Wiederberg
b. Den svenske kunstner Christian
Eriksson
c. Den finske kunstner Wäinö Aaltonen
2. Ved indgangen til HK bygningen i
Weidekampsgasde finder man syv
skulpturer af en kendt dansk kunstner.
Hvem?
a. Freddy Fraek
b. Tal R
c. Husk Mit Navn

(se svarene på side 19)

3. Ved den blå pakhus, bag SuperBrugsen
i Njalsgade, finder man en 1,5 meter høj
monolith med teksten: ”Play that funky
music white boy”. Hvem egentlig står
bag hittet fra 1973?
a. Tower of Power
b. Boney M
c. Wild Cherry
4. I den sydlige del af Havneparken finder
man to store møllesten holdt sammen af
et stålstykke: En kollergang. Den blev
brugt i 1909 til at presse madolie ud af
sojabønner på Dansk Sojakagefabrik.
Kollergangen blev desuden brugt til
indvielsen af Havnestaden. Hvornår?
a. 22. juni 1979
b. 22. juni 1989
c. 22. juni 1999

THE
SANDWICH
LONDON • COPENHAGEN • PARIS

Friskt håndlavet
sprødt fuldkornsbrød
Københavns ældste sandwichbar siden 1996

75,65,-

Under stjernerne på himlen
Tunmousse, avocado, oliven, tomat pesto
Lugter lidt af fisk

65,75,-

Kvinde min

Ingen som dig

65,59,-

65,65,-

Under stjernerne på himlen

65,-

Lugter lidt af fisk

Røget laks, krabbesalat, rejer, grøn pesto,

Den
jeg elsker elsker jeg
drueagurk og basilikum
Tunmousse, æg, oliven, tomat pesto
og frisk chili

Midt om naten
Kylling, hummus, avocado og peberfrugt

Hummus, kartofler, peberfrugt, grillet artiskok,
basilikum, oliven, avocado, frisk chili og friske tomater

Tunmousse, avocado, oliven, tomat pesto
og peberfrugt

og peberfrugt
Røget laks, krabbesalat, rejer, grøn pesto,
drueagurk og basilikum

Roastbeef, pickles salat, drueagurk,
Midt om naten
frisk basilikum, dijonsennep og ristet løg
Kylling, hummus, avocado og peberfrugt

Vi er blandt de 5 bedste
sandwich i København
ifølge urbanguide.dk.
Uddrag fra artikel: "The
Sandwich er Islands
Brygges mest kendte
sandwichbar, og igennem
årene har den lille
sandwichbar i Njalsgade
serviceret et utal af
strandnymfer og -løver."

Udover at være Bryggens
mest kendte sandwichbar,
er vi også Københavns
ældste sandwichbar, hvor
vi har serveret sandwich
siden 1996.
GRATIS LEVERING HELE
MARTS!

Levering: Vi leverer for 40 kr. ved minimumskøb på 500 kr. mandag-søndag kl 09.00-19.00
Telefon: 32959997 • Åbningstider: mandag-søndag 10.00-20.00
Kvinde min
Njalsgade 10, 2300 København S. www.thesandwich.nu.
Roastbeef, pickles salat, drueagurk,
frisk basilikum, dijonsennep og ristet løg

65,-
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Søndag den 28. februar kl. 11
Andagt ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen

Hvem var Hans Tausen?
Du kender din lokale kirke. Men
ved du, hvem den har fået navn
efter?

Hans Tausen var en vigtig mand for
reformationen i Danmark. Han er
blevet kaldt ’den danske Luther’.
Studier i teologi bragte ham mange

steder hen i Europa, deriblandt til
Wittenberg i Tyskland i 1523-24.
På det tidspunkt var Wittenberg
centrum for reformationen, og den

var ikke længere til at standse.
Martin Luther var kort tid forinden
vendt tilbage til byen fra et
sikkerhedsophold i Wartburg. Med
sig havde han en splinterny udgave
af Det Nye Testamente, som han
havde brugt sin tid i eksil på at
oversætte til tysk. En vigtig del af
reformationens succes var nemlig
at lade evangeliet tale direkte til
mennesker på deres egne sprog
i stedet for hokus pokus-sproget
latin, som kun ganske få forstod.
Hans Tausen blev grebet af
bevægelsen, og da han vendte
tilbage til Danmark, prædikede
han rendyrket lutheransk tro.
Danskerne fik f.eks. at høre, at
menneskets frelse ligger i troen
alene, ikke i alle mulige gode
gerninger. Og så giftede han sig.
Det var i 1527, kun to år efter
Luthers opgør med det katolske
krav om cølibat for præster, og
ni år før Danmarks officielle
reformation. Det vakte opsigt
og gav opmærksomhed om hans
person og budskab, og i 1529
kaldte kong Frederik 1. ham fra
Viborg til København.

Søndag den 7. marts kl. 11
Gudstjeneste ved sognepræst
Inger Lundager
Søndag den 14. marts kl. 11
Gudstjeneste ved sognepræst
Ghita Katz Olsen
Søndag den 21. marts kl. 11
Gudstjeneste ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Søndag den 28. marts kl. 11
Gudstjeneste ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Torsdag den 1. april kl. 11
Skærtorsdags-gudstjeneste
ved sognepræst Inger Lundager
Fredag den 2. april kl. 11
Langfredags-gudstjeneste
ved sognepræst
Lars Ahlmann Olesen
Søndag den 4. april kl. 11
Påskedags-gudstjeneste
ved sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Mandag den 5. april kl. 11
Påskedags-gudstjeneste ved
sognepræst Ghita Katz Olsen

I hovedstaden opstod straks en
protestantisk vækkelse omkring
ham, og selv om forsvarerne
af katolicismen forsøgte et
come-back med forskellige
retssager mod ham om injurier,
vranglære og ulovlig brug af
kirker, fortsatte Danmarks
kurs mod en reformation af
kirken i protestantisk retning.
Reformationen i Danmark blev
gennemført i 1536.
Hans Tausen døde som biskop over
Ribe Stift i 1561. Som et symbol på
den betydning for reformationen,
hans prædikener fik, ligger han
begravet i Ribe Domkirke lige ved
det sted, hvor kirken dengang
havde sin prædikestol.
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
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

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

www.burchhardt.dk

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

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

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

BegravelseBisættelse
Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

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

find os på:

www.bryggebladet.dk
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Green Island vil være permanent
Efter tre år på en midlertidig tilladelse har den flydende café
Green Islands ny søgt om lov til at blive liggende permanent
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Træﬀes døgnet
rundt, alle dage

redaktion@bryggebladet.dk

For tre år siden lagde den
flydende café Green Islands til kajs ud for Kalvebod Brygge. Siden er det
kun gået én vej for caféen,
der har oplevet en stigning
i både besøgende, ansatte
og indtjening. Alt det er
naturligvis sat på pause
på grund af corona, men
idémand og indehaver
Rasmus Heinesen ser optimistisk på fremtiden og
ønsker derfor at fortsætte
med cafédrift på den lille
oaseø.
– Jeg kan bekræfte, at vi
har sendt en ansøgning til
kommunen med henblik
på at kunne fortsætte med
Green Island, oplyser han.

Fra Islands Brygge til
Kalvebod Brygge
Green Islands var oprindeligt tiltænkt en placering ud
for Havneparken på Islands
Brygge. Men Teknik- og
Miljøforvaltningen gav rødt
lys til den grønne ø, fordi
forvaltningen vurderede,
at projektet var i modstrid
med lokalplanen, der blandt
andet siger, at vandarealet
skal opretholdes og ikke
må optages af faste instal-

Tlf. 22 33 86 66
Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.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:

lationer som husbåde eller
bygninger.
Derfor blev caféøen sejlet tværs over havnen til
Kalvebod Bølge, hvor den
har skvulpet i vandet siden
2018.
– Vi er taknemmelige
over at være blevet taget så
godt imod, og vi kan se, at
idéen om en grøn storbyhave på vand med plads til
alle typer og aldersgrupper,
har ræsonneret med køben-

havnernes ønsker til brugen af byens vandarealer,
fortæller Rasmus Heinesen
og tilføjer:
– Vi får også mange positive tilkendegivelser fra
beboere fra Islands Brygge,
der søger over til vores stille
oase, fordi de synes, at det er
blevet for vildt og støjende
på den anden side af havnen.
Vi synes derfor, at det ville
være ærgerligt, hvis projektet ikke skal fortsætte.

Green Islands har vinterog coronalukket, men
manden bag øen håber
på at kunne holde åbent
igen allerede til foråret.

Københavns Kommune
kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvornår der bliver truffet afgørelse om sagen.

Nyt fra bryggenet
Gratis hjælp til
optimering a dit
WiFi-signal
De hyppigste problemer
Bryggenets brugere oplever,
er relateret til brugernes
eget udstyr, specielt Wi-Fi.
Bryggenet tilbyder derfor
i en forsøgsperiode gratis
hjælp fra en teknikker, som
hjælper med at optimere
din Wi-Fi oplevelse.
Teknikeren vil først forsøge
at afhjælpe udfordringen
med Wi-Fi, ved at guide dig
igennem de mest almindelige løsninger og problemstillinger. Hvis dette ikke
hjælper på Wi-Fi signalet,
så vil teknikeren vurdere
om der er grundlag for et
hjemmebesøg.
Ved et hjemmebesøg foretager teknikere en gennemgang af din nuværende WiFi løsning, med det formål
at finde frem til årsagen for
udfordringerne. Som en del
af gennemgangen vil teknikeren også sikre, at din
trådløse router er indstillet
korrekt for at få den bedst
mulige oplevelse.

Teknikeren vil som afslutning på sit besøg komme
med en anbefaling til, hvad
der yderligere kan foretages
for at få det bedste ud af
dit Wi-Fi signal. Her kunne
mulige optimeringsforslag
være en bedre placering
af den trådløse router,
udskiftning af den trådløse
router eller udbygning af
det nuværende signal.
Bryggenet dækker omkostningen til teknikerbesøget,
og hvis du ønsker at tage
imod et optimeringsforslag,
så vil du få oplyst prisen
for dette inden arbejdet
startes.
Den gratis forsøgsperiode
med hjemmebesøg dækker
de første 100 medlemmer
af Bryggenet, hvor der
er behov for at sende en
tekniker ud til at fejlsøge på
Wi-Fi signalet.
For at få hjælp til dit Wi-Fi
signal skal du blot ringe
til Kundeservice på 7174
2300, hvor BOLIG∙NET sidder klar til at hjælpe dig.

Har du ikke
Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er
det højst sandsynligt fordi
du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge,
der endnu ikke er med i
Bryggenet. Du kan forhøre
dig hos din bestyrelse om
din boligforening allerede
er med i Bryggenet eller de
evt. er i dialog om at blive
tilsluttet.
Hvis din ejendom ikke er
med i Bryggenet endnu,
så har I stadig mulighed
for det. Send os en mail
på info@bryggenet.dk om
hvem, hvor og hvor mange,
I er, så tager vi gerne en
snak med jer om, hvad der
skal til for at netop I kan få
Bryggenet.
Du kan også læse mere
om, hvordan din ejendom
kan få Bryggenet på vores
hjemmeside: http://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.

Test din viden - svar
1. (a) Den norske kunstner Nico
Wiederberg.
2. (a). Freddy Fraek.
3. (c). Wild Cherry.
4. (c). 22. juni 1999. Indskriften
på stenen er ”Havnetaden”,
logoet, og teksten ”Navngivet

af Overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen 22. juni 1999”. Logoet
symbolisere Havnestadens
elementer: Den grønne kile (et
park-element), boulevarden (et
urbant element) og den blå kile
(et maritimt element).

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

Er der noget galt?

Kundeservice

Bryggenets priser

Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl
på Bryggenet, bør du gøre
følgende:
1. Se, om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside eller i Bolig:nets app.
2. Undersøg, om dine naboer har oplevet samme fejl.
Det kunne jo være, at det
f.eks. blot er dit fjernsyn,
din router eller dit kabel,
der er i stykker.
3. Hvis du oplever internetproblemer så genstart din
router.
4. Kontakt Kundeservice.
Du kan kontakte Kundeservice pr. e-mail eller telefonisk.

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: 167 kr./md.
Mellempakke: 372 kr./md.
Mellempakke med Bland
Selv: 372 kr./md.
Fuldpakke: 500 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv:
500 kr./md.
Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

00
0
1
0/
0
0
1
it/s

Mb md.
r./
k
5
6

Læs mere på
bryggenet.dk
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Flora og fauna forever
Mange dyr og planter er kommet til den danske natur med hjælp fra
mennesker. Desværre findes der ikke en delete eller den gode Ctrl Z
Microsoft, hvor man fjerne sin sidste handling eller foregående. Det er der
grædt mange tårer over i Danmark og resten af verden
Tekst: Thomas Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

En gruppe faktaresistente,
følsomme, men mest frygt-

somme mænd i Jylland
bruger megen tid på at opspore og ulovligt skyde de
få ufarlige ulve. Ulvene lever skjult og så langt fra os

mennesker som muligt. De
har været her snart 10 år og
sikkert længere og har ikke
været en reel trussel mod et
eneste menneske.
Invasive arter defineres
som dyr og planter, vi mennesker bevidst har indført
eller har fået hjælp til at
komme. Ballasttanke i
store skibe har forskellige
organismer med, blandt
andet ribbegople eller dræbergople, som vi har og får
megen ”glæde” af efterfølgende. Ulve har selv fundet
vej og er derfor juridisk arter, der skal beskyttes. Som
grævlingen,
hornuglen,
marsvinet og andre dyr der
sammen med os mennesker
har været her siden stenalderen.

Beskidte bladede
banditter
Vi har mange planter, der
ikke oprindelig hører til i

Vinterskæg i
træ og busk

Danmark. Nogle er stærk
problematiske som bjørneklo, gyldenris og japansk
pileurt. Tror ikke at bjørneklo længere er på Fælleden
grundet grundigt arbejde.
Men de andre er fast arbejde fremover for mennesker
og græssende dyr.
Klematis eller skovranke
er uvelkommen, men ikke
blandt de mest beskidte
bladede banditter. Da klematis heller ikke forsvinder
eller udryddes, så kan vi
også lære den at kende. Her
i vinterlandskabet møder
man den let over det meste
af Fælleden. Klematis kommer nok fra vores haver og
har spredt sig til naturen.
Deres frø er tydelige nu,
da støvfanget sidder på og
virker som en svæveanordning. Det giver en effektiv
spredning med vinden. De
kaldes også gammel mands
skæg med det grå buskede
udseende; tæt på er de meget smukke, elveragtige
og fotogene. Klematis kan
vokse flere meter om året.
Den snor sig som en lian
rundt om buske, hække og

træer. Dens blomster er
hvide, med megen nektar
til glæde for mange bestøvere. I blandt andet Sydeuropa brugte man veddet
til at flette kurve, ruser og
som reb. Mus er ikke interesseret i veddet, og derfor
kunne man flette musesikre
kurve til mad. Dog skal flettet være tæt, da en fingerregel er, at en sprække på
størrelse med en blyant (
7 millimeter) er nok plads
til en mus. I Frankrig blev
den også kaldt tiggerens
urt – da hvis man gnubbede
bladene mod huden, ville
man få udslet og måske få
lidt ekstra medlidenhed og
medvind i tiggeriet. Derfor
er klematis heller ikke en
god idé til sommerens sanketur på Fælleden.

Fjeldhilsner
I sne og høj sol var sønnen og jeg på ski i skovene
på Midtsjælland i forrige
uge. Her mødte vi mange
andre skimotionister. Som
på fjeldet hilste alle på hinanden, med god afstand

Neumanns
Natur
naturligvis. På Fælleden
møder man jo ikke én, man
kender, og hilsner naturligvis ikke; der er lidt strøget
over det, specielt i weekenderne. Men hundelufterne
hilser og snakker, når hundene viser følelser over for
hinanden og skal igennem
lugteritualerne. Men alle
andre
frisklufttrækkere,
gangmotionister, naturnydere med flere kunne måske udvikle en hilseteknik.
At man hilser på alle med
en blå hue, vandrestøvler,
uden halstørklæde eller lignende. Undersøgelser viser,
at vi både skatter stilheden
og ensomheden i naturen,
men rent faktisk også at
møde andre mennesker. Så
en hilsen i ny og næ kan
give naturturen en ekstra
dimension af fælles forbundenhed. Ja, snart behøver vi
ikke at løfte huen til hilsen
mere, da varmen er på vej,
og vi kan så kigge op på fugletræk nordover.

