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Økoklipper

Frisørkæden ZENZ er rykket 
ind i A-huset med verdens-
mål og idealer om bæredyg-
tighed på hylderne.

Lerpølser

En opvækst på Gotland, hvor 
mors selv syede tøjet, lærte 
Lena Raimundo, at selvgjort 
er velgjort. I dag former hun 
flasker af lerpølser.

Hestehvisker

Healeren Fatina Zidsel Azem 
skiftede spor fra at behandle 
mennesker til at fokusere 
på heste. De stiller færre 
spørgsmål.

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

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID
- Blandt alle ejendomsmæglere 
beliggende på Islands Brygge*

Skal vi også sælge din bolig?

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

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

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 

Vi har over 25 års 
erfaring i salg og køb 
af boliger i København 
- kom ind og besøg os 
i butikken. Vi glæder 
os til at se jer.

Læs mere på  
sweet-homes.dk eller 
kontakt os på  
tlf. 2464 0788

Sweet-Homes • Njalsgade 20 • 2300 København S
tlf 2464 0788 • sweet-homes.dk

HosAmal.dk • Egilsgade 4 • 2300 kbh S 
Online tidsbestilling eller på tlf: 2084 3136 

Hudpleje & SkønHedSklinik
HosAmal.dk

• CND Shellac

• Ansigtsbehandlinger 

• Spa pedicure & manicure 

• Oxygen ansigtsbehandling 

• Diamant peeling 

• Voksbehandlinger 

• Brudeopsætning 

• Gavekort

Bryggen vælger Kommunal- og regionsrådsvalgkampen er gået ind i sin afgørende fase. De næste 
to uger gør ny og gamle kandidater sig lækre for københavnerne ved vælgermøder, 
med læserbreve i lokalaviserne og med en skilteskov af valgplakater.
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Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Set fra Islands Brygge kan den 
igangværende valgkamp føles som 
et deja-vu af kommunalvalget i 
2017. Dengang som nu er byggeriet 
på Amager Fælled det altoverskyg-
gende tema, og det er forventeligt, 
at en del vælgere kommer til at sæt-
te deres kryds den 16. november 
udelukkende med blik for, hvilke 
partier der vil modsætte sig bygge-
planerne. Pilen peger først og frem-

mest på Enhedslisten, der i enkelte målinger står til at 
blive det største parti i Borgerrepræsentationen. Det 
andet store parti i den såkaldte ‘grønne blok’, Alternati-
vet, har imidlertid været i frit fald de sidste to år. Dertil 
kommer en række mindre partier som Nye Borgerlige 
og Veganerpartiet samt et kludetæppe af borgerlister.

Men selvom Enhedslisten spiller med musklerne, og 
partiets nye spidskandidat Line Barfod ikke vil lave te 
til revolutionen, så skal der et mirakel til, hvis de par-
tier, der ønsker at standse byggeriet på Fælleden, skal 
opnå flertal. I den forbindelse er det værd at huske på, 
at selvom den ‘grønne blok’ samlet set gik frem ved 
det seneste kommunalvalg i 2017, så kan det primært 
tilskrives, at Alternativet slog flik-flak ind på rådhuset 
ved deres første kommunalvalg nogensinde. Alle an-
dre partier i den grønne blok, der dengang også talte 
Radikale og SF, gik tilbage, og den syngende vælger-
lussing til Socialdemokratiet udeblev.

For nogle fælledforkæmpere lader det til at gælde, 
at det er lige meget, om katten er sort eller hvid, så 
længe den fanger mus. Det gør gruppen sårbar over 
for populistiske tilnærmelser. Men det negligerer også 
de mange andre bevægelige dele, der udgør en storby 
som København. Kultur- og idrætslivet, det sociale 
område, beskæftigelsesområdet, skoler, institutioner 
og plejehjem. Valget handler om retningen for hele 
byen.

Så selvfølgelig skal man lade sin holdning til Ama-
ger Fælled informere sit valg i stemmeboksen den 16., 
hvis man brænder for dén sag. Så længe man husker 
på, at det meste af byen ligger uden for Fælleden. 
Godt valg!

LEDER

Byen er mere  
end Fælleden
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Valget er dit 
den 16. november 2021

Bryggens børn stemmer borgerligt
Det Konservative Folkeparti blev den store vinder på Skolen på Islands 
Brygge, da skolevalget blev afviklet på folkeskoler over hele landet

skoLen på  
isLAnds Brygge:

Rød blok:  50,3 %
Blå blok.  49,7 %

Det Konservative  
Folkeparti:  28,8 %
Socialdemokratiet:  18,3 %
Radikale Venstre:  15 %
Liberal Alliance:  13,7 %
Enhedslisten:  7,8 %
Socialistisk  
Folkeparti:  6,5 %
Venstre:  3,3 %
Veganerpartiet:  2,6 %
Nye Borgerlige:  2 %
Dansk Folkeparti:  1,3 %
Kristendemokraterne: 0,7 %
Alternativet:  0 %

Kilde: FT

kØBenHAvn:

Rød blok: 74 %
Blå blok.  26 %

Enhedslisten:  25,4 %
Radikale Venstre:  18 %
Socialdemokratiet:  14,8 %
Socialistisk  
Folkeparti: 11,7 %
Det Konservative  
Folkeparti:  8,5 %
Venstre:  6,8 %
Liberal Alliance:  6,5 %
Alternativet:  2,3 %
Nye Borgerlige:  1,9 %
Veganerpartiet:  1,7 %
Dansk Folkeparti:  1,4 %
Kristendemokraterne: 0,9%

Kilde: FT

skoLevALg:

n Skolevalg er en autentisk 
gennemført valghandling 
for 8., 9. og 10. klasser i 
hele landet. I omegnen af 
80.000 elever deltager.

n Valget blev afholdt 
torsdag den 14. oktober 
2021, hvor eleverne fik 
udleveret valgkort og 
stemmesedler, og der 
blev stillet stemmebokse 
og valgurner op på sko-
lerne. Det er de partier, 
der er opstillingsberet-
tigede til folketingsvalg 
senest den 1. juni, inden 
der afholdes Skole-
valg, som eleverne kan 
stemme på.

Kilde: FT

det konservative Fol-
keparti har godt greb i 

Bryggens unge. 

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

Mere end hver fjerde stem-
me på Skolen på Islands 
Brygge gik til det Konser-
vative Folkeparti, da skolen 
deltog i det landsdækkende 
skolevalg, der blev afholdt 
den 14. oktober. Selvom der 
var stort set dødt løb mel-
lem rød og blå blok, gjorde 
den konservative sejr og 
en flot resultat for Liberal 
Alliance Skolen på Islands 
Brygge til en af de skoler i 
København, hvor blå blok 
klarede sig bedst. Kun på to 
andre skoler havde blå blok 
mere medvind og lykke-
des med at få flertal. Sankt 
Annæ Skole hvor Liberal Al-
liance blev størst med 21,2 
procent af stemmerne, samt 
på Center for Udsatte og 
Kriminalitetstruede Unge 
hvor Liberal Alliance fik to 
ud af fire afgivne stemmer.

grøn-røde
Valgresultatet er markant 
set i lyset af det samlede re-
sultat for Københavns Kom-
mune, hvor rød blok fik 74 
procent af stemmerne, og 
Enhedslisten blev det su-
verænt største parti med 
25,4 procent. Så der er ikke 
noget at sige til, at landsfor-
mand for Konservativ Ung-
dom Magnus Von Dreiager 
er mere end tilfreds med 
resultatet på Bryggen.

– Vi har det traditionelt 
svært i København, hvor 
der typisk er meget "rødt", 
men jeg tror, at vi har lyk-
kedes med at kommunikere 
vores mærkesager klart ud 
til eleverne, som de har gi-
vet deres opbakning til ved 
at sætte deres kryds ud for 
os, siger han og fortsætter:

– Vi er super glade for at 
se den store opbakning til 
Konservative blandt ele-
verne på Islands Brygge. Vi 
har prøvet at kommunikere 
budskaberne klart ud, hvor 
vi har sat fokus på hårdere 
straffe for vold og over-
greb, større ambitioner for 
klimaet, en undervisning 
tilpasset den enkelte elev 
og lavere skatter. Det, tror 

jeg, er nogle ting, som flere 
unge kan spejle sig i samt 
se nødvendigheden og ret-
færdigheden i. 

På Skolen på Islands 
Brygge blev afgivet i alt 153 
stemmer, og hele 233 stem-
te ikke.
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find os på:

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.

FACEBLADET

Stem personligt - for en sund borgerlig politik

Følg os på

Andreas  
PETERSEN
Nr. 9 på liste C

• Ambitiøs klimapolitik

• Stop for kloak i Havnen 

• En værdig ældrepleje 

Kandidater til Borgerrepræsentationen

Medlemmer af Amager Vest Lokaludvalg 

Lasse Vogel 
ANDERSEN 
Nr. 8 på liste C

• Hjælp til socialt udsatte 

• En grøn hovedstad 

• København med plads til at leve 

Klinik for sundhed & forebyggelse 
www.slowmotion.dk

NYHED I SLOWMOTION  
LASERTERAPI 
TIL SKADESBEHANDLING & SMERTELINDRING

· Gigt 

· Sportsskader

· Lænde-, og nakkesmerter

· Iskiassmerter 

· Hælsporer 

· Inflammation

· Reduktion af væskeophobning 
   ved brystopererede
 
45 min 650 kr. (1. gang 325 kr.)
Eller tillæg til 60-90 minutters massage: 130 kr.

Få mere info på slowmotion.dk 
eller ring på 40556860. 
Vi glæder os til at se dig.

 

Bryggens børn stemmer borgerligt ny sauna i  
havneparken skal fjernes
Foreningen Zono Sauna har bygget en ny træsauna i 
Havneparken uden at have fået byggetilladelse. Derfor 
skal saunaen nu fjernes igen

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

I al ubemærkethed er en ny, 
stationær træsauna skudt 
op på havnefronten ud for 
badezonen Halfdansgade. 
Men saunaens dage er talte, 
allerede inden der er blevet 
tændt op i den for første gang. 
Der er nemlig ikke givet byg-
getilladelse til saunaen, og 
derfor skal den fjernes. Det 
oplyser Teknik- og Miljøfor-
valtningen i et skriftligt svar 
til Bryggebladet:

– Opsætning af saunaen 
kræver byggetilladelse. Vi 
har modtaget en byggean-
søgning om at opsætte en 
sauna den 14. september 
2021. Sagen er p.t. under 
behandling. Vi har skrevet 
til ejer med henblik på at 
afklare, hvem der har opsat 
saunaen, og sikre, at den 
bliver taget ned, indtil der 
eventuelt foreligger en til-
ladelse til opsætning. Hvis 
der opnås byggetilladelse, 
vil der ikke blive opkrævet 
leje for brug af arealet til op-
stilling af en sauna, da der 

er tale om et forsøg og en 
foreningsaktivitet.

Bag byggeriet står Zono 
Sauna, der på deres hjem-
meside skriver, at de starter 
popop-vinterbadningsklub i 
oktober måned. 

Bryggebladet har spurgt 
Zono Sauna, hvorfor de har 
opsat saunaen, inden der 
var opnået byggetilladelse, 
men trods adskillige hen-
vendelser er ingen vendt 
tilbage.

en ny flot 
træsauna er 

blevet opsat på 
havnefronten 

uden tilladelse 
fra kommunen.
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Den lille 
lokale fordel, 
der gør 
forskellen
Vi vil allerhelst være helt tæt på. Både når vi 
rådgiver dig, og når vi støtter lokale initiativer 
og projekter. Men vi vil også kunne levere den 
specialiserede service, du har brug for. 
Det er faktisk vores allerstørste styrke – at vi både 
er lokale og landsdækkende. 

Ring på 96 16 17 46 og hør hvad Peter, René 
eller en af deres kompetente kolleger kan 
gøre for dig og din økonomi.

NYHEDER

 

P
➜

PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00) Kr. 762,75 /md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) Kr. 1.372,94 /md.
  

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

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

Man.- Fre.: 9.30-17.00. Lør.: 09.00-14.00.  
Leifsgade 17, 2300 København S. Telefon: 93 99 11 89

SLAGTERENS SMØRREBRØD 
OG DELIKATESSE TILBYDER 
MIDDAGSMENU 

Vores slagtere sørger for en 
lækker kvalitetsand med hjem-
melavet surt, hvide og brune 
kartofler og slagterens egen 
hjemmelavede andesovs. 

Pris per kuvert 179,-

Familiepakke til  
4-5 personer 600,-

MORTENS AFTEN
Den 10.-11. nov. 2021 
fra kl. 15:00-18:00

Bach gruppen A/s skal fjerne 
byggeaffald fra beskyttet fortidsminde
En stor bunke byggeaffald fra byggeriet på Bryggens Bastion har været 
deponeret ulovligt inden for beskyttelseslinjen omkring fortidsmindet. 
Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen krævet affaldet fjernet

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

Store bunker af grus, sten, 
murbrokker og andet 
byggaffald fra det igangvæ-
rende byggeri på Bryggens 
Bastion har den seneste 
måned været deponeret 
ved Faste Batteri helt op til 
indkørslen til Statens Se-
rum Institut. Men der må 
det ikke ligge uden en dis-
pensation fra Københavns 
Kommune. Området ligger 
nemlig inden for den så-
kaldte ‘fortidsmindebeskyt-
telseslinje’ omkring fortids-
mindet Faste Batteri. 

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen oplyser at: “Kom-
munen administrerer 
fortidsmindebeskyttelses-
linjen iht. naturbeskyt-
telseslovens § 18, mens 
Slots- og Kulturstyrelsen 
administrerer selve fortids-
mindet i henhold til muse-
umsloven. Forvaltningen 
har ikke været opmærk-
som på, at byggeaffaldet er 
placeret i grænseområdet 
mellem fortidsminde og 

beskyttelseslinje. Køben-
havns Kommune har ikke 
givet dispensation til at op-
bevare byggeaffald på for-
tidsmindebeskyttelseslin-
jen, vi tog derfor i fredags 
kontakt til Bach Gruppen 

og bad om, at affaldet blev 
fjernet. Bach Gruppen har 
oplyst, at de er gået i gang 
med at fjerne byggeaffaldet 
og forventer at være fær-
dige mandag den 1. novem-
ber”.

en stor bunke byggeaf-
fald skal fjernes, fordi 

det er blevet deponeret 
inden for beskyttelses-
linjen omkring fortids-

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

Offentligheden skal have 
adgang til udearealerne på 
taget af den nye udskolings-
bygning på Artillerivej. Det 
står sort på hvidt i lokalpla-
nen. Men hver dag klokken 
18:00 ruller gitterporten 
ned mellem den udvendige 
trappe og gårdrummet på 
taget og forhindrer adgang. 
Det samme gør sig gælden-
de i weekenderne.

Det er dog kun midlerti-
digt, og det vil på sigt blive 
muligt at benytte udearea-
lerne efter skoletid. Det for-
sikrer Teknik- og Miljøfor-
valtningen.

ro til rodfæstning
Det lukkede gitter skyldes, 
at den nye beplantning på 
taget skal have ro til at rod-
fæste sig samt, at der for 
tiden bliver arbejdet på ta-
get for at udbedre de utæt-
heder, der gør, at regnvand 
siver ned i flere af skolens 
lokaler.

NYHEDER

pure Tea Copenhagen - islands Brygge 63 A 3th - 2300 kBH S
www.puretea.dk - tlf. 51181262 - xydong@puretea.dk

Pure Tea e-butik
økologisk te af rene teblade uden tilsætning 
af aromastoffer importeret fra kina
Te-meditation alle hverdage mellem 12-13 
og gratis te-smagning første  og sidste 
fredag i måneden mellem 14-16 efter aftale. 

ER PRoFEssIoNEl INdE FoR  
sKAdEdyRsbEHANdlING

Har du skægkræ,  
kakerlakker, mus, rotte.
Ja alt inde for skadedyr.

så ER vI På PlEttEN.

tlf. 50 41 52 00 - jwskadedyr.dk - info@jwskadedyr.dk

Forskning viser, at jo mindre skole-
gård, desto mere mobning.  

I Amager Vest Lokaludvalgs kam-
pagne ’Plads til børneliv’ opfordrer 
vi politikerne i København til at finde 
mere plads til vores børn, når byens 
skoler skal udvides eller etableres. 
Se vores film ’Plads til børneliv’ via 
QR-koden og skriv til os om din op-
levelse af vores børns skoler på  
pladstilliv@kk.dk —  
så formidler vi videre til 
politikerne på rådhuset 

AMAGERVESTLOKALUDVALG.KK.DK /PLADSTILLIV@KK.DK

Unavngivet 4   1 19-10-2021   12:37:13

JEG ARBEJDER FOR BRYGGEN

KLAUS MYGIND
I BORGERREPRÆSENTATIONEN

 ❚ FOR DE MINDStE OG DE æLDStE
 ❚ FæLLES FOLKESKOLE
 ❚ GRøN KIGKURREN
 ❚ BRO OvER hAvNEN I BRYGGEN SYD
 ❚ NEJ tIL SOUNDBOxE

vI SKAL ALLE KUNNE væRE hER

ingen adgang på skolens tag foreløbig
Udearealerne på taget af den nye skole skal være 
tilgængelige for offentligheden efter skoletid. Men 
gitterporten bliver lukket og låst hver dag klokken 18:00

den nye udskolings udearealer skal på sigt være offentligt tilgængelige. Men på nuværende 
tidspunkt er de lukkede efter klokken 18:00 og i weekenderne. 
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Det er lidt specielt at føre 
valgkamp på så lang afstand. 
Men man skal jo passe sit ar-
bejde, griner Lasse Vogel, da 
Bryggebladet fanger ham på 
en forbløffende stabil FaceTi-
me-forbindelse fra farvandet 
ud for Ghanas kyst. 

Her sejler overstyrman-
den og den konservative 
kommunalvalgskandidat for 
tiden rundt på et tankskib 
fra Maersk. Hvorhen turen 
går herfra er endnu uvist, 
ligesom det er uvist, om 
Lasse Vogel kommer til at 
repræsentere Islands Bryg-
ge og Amager Vest i Borger-
repræsentationen, når han 
går i land i København igen 
omkring årsskiftet.

– Hvis jeg kommer ind, 
kan jeg bidrage med, at jeg 
er ude og se verden. De hav-
ne og byer, vi ser, er jo ikke 

ligefrem verdens bedste. 
Til sammenligning er Kø-
benhavns Havn ren og pæn 
og har ikke på samme måde 
sociale problemer, fortæller 
han, men skynder sig at til-
føje:

– Dermed ikke sagt at der 
ikke er steder nok at tage fat. 

Han peger på hjemløshed 
som et problem, han gerne 

så kommunen gå mere pro-
aktivt til.

– Vi får flere og flere hjem-
løse i vores hovedstad. Den 
tiltrækker hjemløse fra na-
bokommunerne og resten 
af landet. Det vil jeg gerne 
gøre en ihærdig indsats for, 
at vi får stoppet. Vi skal lave 
en mere præventiv indsats 
for at fange dem, der er i 

risiko for at falde igennem 
systemet, siger han og fort-
sætter:

– De fleste hjemløse er 

det ufrivilligt. Vi skal gøre 
en bedre indsats for at gri-
be dem, inden de ender på 
gaden. Og vi halter langt 
bagud i København på det 
punkt. I Canada arbejder 
man ud fra devicen ‘housi-
ng first’, hvor den hjemløse 
ud over at få en bolig også 
bliver hjulpet i job eller ud-
dannelse og får et behand-
lingstilbud. I København 
får man bare en bolig, siger 
han og indskyder:

– Den model er selvfølge-
lig meget dyrere, men der 
er god succes med det an-
dre steder i verden. 

Ifølge Københavns Kom-
mune er antallet af hjemlø-
se faldet både på landsplan 
og i Københavns Kommune 
fra 2017 til 2019. 

Lasse Vogel har siddet i 
Amager Vest Lokaludvalg i 
i årevis, hvor han blandt an-
det har siddet i arbejdsgrup-
pen for det sociale, omsorg, 
sundhed, integration og er-
hverv. Her har han blandt 
andet kæmpet for at få et 
fixerum på Sundholm. No-
get han håber på at kunne 
samarbejde med Sophie 
Hæstorp Andersen (S) om, 
hvis hun bliver overborgme-
ster efter kommunalvalget.

– Hun var foregangskvin-
de for H17 (red. et stofind-
tagelsesrum i kødbyen på 

Vesterbro), så det håber jeg, 
at vi kan gentage på Sund-
holm. Dog i mindre skala, 
siger Lasse Vogel og tilføjer:

– Vi skal ikke have folk, 
der ligger og dør alle mu-
lige steder. 

Mere ordentlighed
Som konservativ ligger lov 
og orden Lasse Vogel på 
sinde, og det plager ham at 
se, at bryggeboerne er ble-
vet fortrængt fra deres egen 
Havnepark.

– Havneparken er ikke, 
hvad den var engang. Den 
er druknet i sin egen suc-
ces. Tidligere kom der kun 
bryggeboer, men nu kom-
mer folk også ude fra for-
stadskommunerne med, 
hvad der følger med af druk 
og larm og stoffer. Jeg vil 
gerne have noget mere or-
dentlighed. Om sommeren 
ligner det en slagmark eller 
Roskilde Festival, siger han 
og fortsætter:

– Et ordenskorps kunne 
være en stor hjælp. Der 
mangler nogle midler til 
det, som desværre ikke 
kom med i budgettet. Det 
vil ikke løse problemerne 
hundrede procent, men det 
vil gøre en forskel. Det, at 
der er en ordensmyndig-
hed, plejer at hjælpe meget. 

KV21

Café Nöa’h åbner op 
for TAKE AWAY
både via Wolt med
udbringning eller 
selvafhentning fra 
caféen i tidsrummet 
12.00 til 20.30

ÅBEN FOR
TAKE AWAY

NYHED
Brunch

Take Away
kl. 12 til 16

Viggo Kampmanns Plads 5 • Kbh. S
+45 5365 4010 • Mail: info@nöah.dk
www.noeah.dk
Følg os på instagram eller facebook

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til torsdag 10:00-22:00 · Fredag & lørdag 10:00-24:00 · Søndag 10:00-22:00

Vi tilbyder alt fra brunch til aftensmad samt friskbrygget kaffe og  
friske smoothies. Alt laves fra bunden med sæsonens råvarer  

– hos os får du sunde retter med lækker smag!

CAFE NÖA’H 
– BRYGGENS HYGGESPOT

MULIGHED FOR  
TAKE-AWAY 
og få det leveret 
til virksomheden.

BOOK 
DIT BORD PÅ 
5365 4010

45 mm

BRUNCH TILBUD
7 forskellige ting inkl. et valgfrit shot.

Normalpris: 198 kr.

Din pris 111,-
Medbring annoncen for at få rabatten. Gælder kun t.o.m. oktober 2021.

 

 

Årsmøde & 
Borgermøde 
i Borgerforeningen/Lokalrådet  

torsdag den 18. november kl. 19:00 
i Kulturhuset Islands Brygge. 

 
Mødet er et kombineret Årsmøde og Borgermøde. 

Beretningen udsendes inden mødet, således at den formelle del 
af Årsmødet hurtigt kan gennemføres og vi får god tid til debat 

om de trafikale forhold på gaden Islands Brygge. 
Mere information på www.islandsbryggeslokalraad.dk 

 
Forslag til dagsorden til Årsmødet: 

1. Valg af dirigent  
2. Godkendelse af dagsorden  
3. Beretning 
4. Regnskab  
5. Valg 

Formand, sekretær, to repræsentanter, to 
suppleanter, en revisor, en revisorsuppleant 

6. Eventuelt 
 

Stemmeret på Årsmødet har medlemmer, der har betalt 
kontingent for 2021 senest den 30. september. 

 

Bryggens Borgerforening  
Islands Brygges Lokalråd  

 

”vi skal ikke have folk, der ligger og dør 
alle mulige steder”
Selv om Lasse Vogel har set afgrundsdyb fattigdom i fjerne lande, når han 
sejler på verdenshavene som overstyrmand for Maersk, er han ikke blind for 
de sociale problemer, der trods alt er i København. Han vil have et fixerum på 
Sundholm og ønsker en mere præventiv indsats mod hjemløshed i kommunen. 
Han stiller op for Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalget den 16.

Lasse vogel sejler 
på verdenshavene, 
men kalder Islands 

Brygge sin havn.



ZENZ er den første certificerede Grøn Salon 
i verden, og den største kæde af grønne 
frisørsaloner i Danmark. Hos ZENZ passer vi 
på dit hår, din sundhed og vores planet. 
Derfor undgår vi enhver form for potentiel 
skadelig kemi i alt fra shampoo, hårfarve, 
stylingprodukter til håndklæder, kaffe 
og rengøringsmidler. Når du sætter dig i 
frisørstolen hos ZENZ kan du være 100 % 
tryg. Glæd dig til sundt og lækkert hår. 

I salonerne bruger vi farver uden unødig kemi, 
der kan give allergi og hormonforstyrelser. Vo-
res egen serie af certificerede hår- og hudpro-
dukter sikrer dig som forbruger. ZENZ Organic 
Products er baseret på naturens fineste aktive 
råvarer som koldpresset økologisk avocado-
olie og oprenset aloe vera. Vores Pure serie er 
uden duft, og kan bruges af allergikere, gra-
vide og børn. Størstedelen af vores produkter 
er veganske og produceret i Danmark.

Hos ZENZ møder du et team af dygtige og 
passionerede frisører og stylister som er klar til 
at give dig en komplet wellness oplevelse, hvor 
resultatet altid er smukkere og sundere hår. Vi 
tilbyder professionelle behandlinger til hele 
familien; klip, styling og makeup, extensions, 
farve af hår, bryn og vipper, skønne hårkure og 
gratis rådgivning. Glæd dig til hovedbunds-
massage, fodbad og et delikat udvalg af 
økologisk kaffe/te/saft, mens dit hår farves.

GRØN 
FRISØR

SUNDE
PRODUKTER

EKSKLUSIVE
BEHANDLINGER

Bestil tid online på www.zenz.dk • Shop ZENZ Organic Products online på www.zenzshop.dk

Islands Brygge 79F, Kbh. S • Tlf. 32 96 43 43

ZENZ supports the Sustainable Development Goals

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

*Dette gavekort gælder til behandlinger hos ZENZ på Islands Brygge 79F t.o.m. 31/12/2021. Gavekortet kan ikke kombineres med andre 
tilbud eller rabatkort eller ombyttes til kontanter. Max 1 gavekort pr. kunde.

GAVEKORT TIL SALON FORKÆLELSE KR. 200,- 

GAVEKORT* 
TIL SALON FORKÆLELSE 

KR. 200,- 
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

D A N S K E  O S T E
O

P
A

T
E

R

Michala Eken
SLOWDIVE ring

Thorshavnsgade 12, 2300 København S 
Tlf: 8838 5981 – mail@formverk.dk
Tirs-fredag 11-17.30  Lørdag 10-14
www.formverk.dk

Kunsthåndværk på Bryggen 

Hver mandag og tirsdag
Stegt flæsk

m / persillesovs og kartofler ad libitum  140 kr

Bryggens Spisehus – Kulturhuset 
Islands Brygge 18 – 2300 København S

Ugens ret
3 til 7 november

Onsdag til søndag fra kl. 11:30

Wienerschnitzel 
m. stegte kartofler, ærter, skysovs og dreng 

140 ,- 

10 til 14 november
Onsdag til søndag fra kl. 11:30
I anledning af Mortens aften

Sprødstegt andebryst 
m. confiteret lår, syltet rødkål, kartofler og skysovs 

145 ,- 

Fællesmiddag på Bryggen
3. november kl. 18:00 og 
1. december  kl. 18:00
Dagens ret + vin: 110 kr. 
/ Kun mad: 80 kr.

Børn mellem 5 - 12 år 
spiser med til halv pris.
For tilmelding skriv til: 
bryggemiddag@gmail.com

Med alsidig holdtræning og fokus på styrke, udholdenhed, 
kondition, balance og mobilitet er YO dit nye træningshjem.  
Prøv mange forskellige former for fitness- , yoga-, barre- pilates 
og danseklasser samt graviditets- og efterfødselstræning. 

Scan QR-koden og kom i gang allerede i dag.  
Vi ses i YO!

Sturlasgade 14, M1, 1.sal 
infokbh@yostudios.dk - +4522283248

Prøv en måned i YO STUDIOS til -50%

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Hvis klagenævnene 
underkender vores 
beslutning om 
byggeri på Amager 
Fælled, står vi i en 
helt ny situation”
Hvis Planklagenævnet og Miljø- 
og Fødevareklagenævnet vender 
tommelfingeren nedad til, at 
byggeriet på Amager Fælled kan 
fortsætte, stiller det kommunen i 
en helt ny situation, hvor politikerne 
skal finde nye måder at afdrage 
to milliarder kroners metrogæld. 
I det tilfælde kan det være på sin 
plads at sende nye løsningsforslag 
til folkeafstemning. Det mener 
gruppeformand for SF Klaus Mygind, 
der genopstiller ved kommunalvalget 
den 16.

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

Der er stille på den sydlige 
del af Amager Fælled, der 
kaldes Lærkesletten, Cam-
pinggrunden eller Fælledby 
afhængig af, hvem man 
spørger. Motorlarmen fra 
det indhegnede byggefelt er 
forstummet, og en enorme 
kran på larvefødder er kørt 
hjem til Tyskland, hvor den 
kom fra. Det var for dyrt at 
have den holdende, mens 
selskabet Fælledby, udvik-
lingsselskabet By & Havn, 
Københavns Kommune og 
titusindvis af københavnere 
venter i åndeløs spænding 
på en udmelding fra Plan-
klagenævnet og Miljø- og 
Fødevareklagenævnet om, 
hvorvidt det standsede byg-
geri af Fælledby kan genop-
tages eller ej. En udmelding 
der skulle være lige på trap-
perne i skrivende stund.

– Hvis byggeriet bliver 
godkendt af nævnene, så 
er der sagt god for, at den 
miljømæssige del af byg-
geprojektet er i orden. Hvis 
de derimod ikke gør det, og 
nævnene underkender vo-
res beslutning om at bygge 
Fælledby, så står vi efter 
min mening i en helt ny si-
tuation, der kan ende med, 
at sagen må genåbnes, siger 
Klaus Mygind, der er grup-
peformand for SF på rådhu-
set og blandt andet har væ-
ret med til at indgå aftalen 
om byggeriet af Fælledby.

– Det kan selvfølgelig 
også være, at nævnene god-
kender byggeriet og samti-
dig påpeger nogle ting, der 
skal være bedre, tilføjer 
han. 

Uanset hvor stor en kæp 
klagenævnenes afgørelse 
måtte smide i hjulet på byg-
geplanerne, står stadig til-
bage, at der skal afdrages 
to milliarder kroner for byg-
geriet af de to første metro-
linjer. Skulle byggeplanerne 
på Fælleden falde helt fra 
hinanden, skal de penge til-
vejebringes på andre måder.

– Hvis vores beslutninger 
bliver underkendt af nævne-
ne, så må der være en ny po-
litisk forhandling. For vi er 
forpligtede til at finde pen-
gene, fastslår Klaus Mygind 
og åbner samtidig døren på 
klem for, at en eventuel ny 
løsning ville kunne sendes 
til folkeafstemning hos bor-
gerne i København.

– Hvis byggeriet bliver 
underkendt, og vi herefter 
når en ny politisk aftale, så 
bør vi spørge københavner-
ne, hvad de synes om den. 
Det er jeg positiv over for, 
siger han og tilføjer:

– På den måde ville en fol-
keafstemning være en del af 
den nye beslutningsproces 
og ikke noget, der kom på 
bagkant af aftalerne. 

Han understreger imid-
lertid, at det er i det hypote-
tiske tilfælde, at klagenæv-
nene sætter en stopper for 
de nuværende byggeplaner. 
Idéen om at udskrive en 
folkeafstemning om den nu-
værende aftale ser han ikke 
som en gangbar vej.

– Vi står i en situation nu, 
hvor vi har lavet en lokal-
plan, vi har givet nogle ret-
tigheder, og det har været 
en meget lang politisk pro-
ces. Det kan vi ikke tage en 
afstemning om, for vi har jo 
allerede truffet beslutnin-
gerne. Men jeg kan godt se 

for mig, at man kunne tage 
en folkeafstemning som en 
del af beslutningsproces-
sen, hvis byggeriet ender 
med at blive underkendt.

Flere muskler til 
lokaludvalg
Det er ikke kun i spørgs-
målet om Amager Fælled, 
at Klaus Mygind ønsker at 
bringe det politiske arbejde 
tættere på borgerne.

– Jeg ønsker principielt, 
at København bliver mere 
decentraliseret, og at der 
bliver lagt flere opgaver 
ud til lokaludvalgene. Der 
er selvfølgelig nogle ting i 
den kommunale drift, der 
kører automatisk, og som 
det giver bedst mening at 
styre centralt. Der er ingen 
grund til at gøre udbeta-
ling af pension til at lokalt 
spørgsmål. Men der er også 
masser af ting, som jeg me-
ner, at vi burde gøre mere 
borgernært, siger han og 
uddyber:

– Ting som dagtilbudsom-
rådet og de nære velfærds-
områder. Der, hvor borgere 
og medarbejdere mødes. 
De møder er afgørende for 
kommunens kvalitet.

Derfor ønsker han at give 
kommunens 12 lokaludvalg 
mere magt og flere beføjel-
ser, end de har i dag.

– Lokaludvalgene gør det 
rigtigt godt, og i Borger-
repræsentationen trækker 
vi rigtigt meget på dem og 
deres lokalkendskab. Jeg 
mener, at de skal have mere 
indflydelse og flere opgaver, 
siger Klaus Mygind og tilfø-
jer:

– Men hvis de får flere op-
gaver og skal administrere 
penge, så skal de også være 
direkte valgt. Det er fak-
tisk et krav i grundloven, at 
hvis man skal administrere 
driftsmidler, så skal man 
være valgt, og lige nu er 
lokaludvalgene forenings-
baserede.

grønne gader
Lokaludvalgenes forank-
ring i deres områder har 
Klaus Mygind blandt andet 
set manifesteret i det store 
arbejde, som Amager Vest 
Lokaludvalg og Islands 
Brygges Lokalråd har lagt i 

at gøre den øde og forblæste 
tomt, hvor hestedroschen 
engang lå, til en grøn og le-
vende minibydelspark. Han 
håber meget på, at indsjæ-
lene bag projektet griber 
den bold, han og de øvrige 
budgetpartier gav op, da de 
afsatte i omegnen af ti milli-
oner til at etablere ti grønne 
bydelsgader, så projektet på 
sigt kan brede sig ud over 
resten af Kigkurren.

– Puljen er tænkt sådan, 
at grupper lokalt sammen 
med miljøpunkterne kan 
sætte nogle initiativer i 
gang. Selvfølgelig havde 
det gået hurtigere, hvis 
kommunen bare var kom-
met ud og havde lavet det, 
men på denne her måde 
kommer der mere lokalt 
ejerskab over projektet. Det 
er vigtigt for et bykvarter. 

Han forestiller sig, at Kig-
kurren på sigt kan blive om-
dannet til en sammenhæn-
gende grøn plads.

– Hvis vi kunne få lavet en 
grøn kile over Kigkurren 
og ned mod vandet, ville det 
være fantastisk, siger han 
og fortsætter:

– Det ‘vildeste’ ville være, 
hvis hele den nordøstlige 
side ovre langs Fitness 
World kunne gøres til et 
grønt areal, og vi så fik tra-
fikken over til den modsatte 
side langs husene, tandkli-
nikken og snedkeriet og de 
andre virksomheder.

De store helhedsplaner 
må dog forblive på drøm-
mebasis for nu. I første om-
gang er der mulighed for at 
søge én million fra puljen til 
grønne bylivsgader.

Hvor meget begrønning 
kan man egentlig få på Kig-
kurren for en million? 

– Man kan få meget, og 
man kan få meget på forskel-
lige måder. Et traditionelt 
bytræ, der skal graves ned 
i jorden, og der måske skal 
flyttes ledninger, det koster 
50.000. Så bliver der kun 
til 20 træer. Det går jo ikke. 
Derfor må det tage nogle an-
dre former, i første omgang 
med plantekasser med mere. 
Der er noget lidt mere mid-
lertidigt over det, men så kan 
vi til gengæld bare gå i gang 
og se, hvad der sker i stedet 
for det traditionelle projekt, 
hvor kommunen bare kom-
mer og laver det hele.

Hvis byggeplanerne på Amager Fælled falder fra hinanden, 
og der skal lave en ny politisk aftale, mener gruppeformand 
for SF Klaus Mygind, at den bør sendes til folkeafstemning 
hos københavnerne.
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Tekst: Philip Thinggaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Fatina Zidsel Azem Dam-
gaard husker ikke præcis, 
hvornår og hvordan hun 
skiftede fra at heale menne-
sker til at heale heste.

– En dag ude på det sted, 
hvor vi har heste, gik jeg 
bare over til nogle heste, der 
havde problemer, fortæller 
hun om karriereskiftet.

Når Fatina Zidsel Azem 
går hen til en hest, opstår 
det, hun betegner som et 
hvem fanden er du-øjeblik. 
Når hesten har set hende 
an, bliver hun som regel in-
viteret ind og får lov at mær-
ke, hvordan dyrets energier 
flyder. 

døren til hesten
Men hun tyder også tegn, 
man kunne kalde mere ob-
jektive. Hvis hesten hælder 
lidt til siden, eller hvis der 
er spændinger omkring 
rygsøjlen omkring det 
sted, hvor sadlen har sid-
det, er det dens forsøg på 
at kommunikere smerte. 
Fatina Zidsel Azem bruger 
billedet, at hesten åbner 
døren.

– Nogle gange får jeg kun 
lov til at komme ind i entre-
en og være der 10 minutter. 
Så er behandlingen slut for 
denne gang, og hesten har 
sagt ja tak for nu.

Her et års tid eller to ef-
ter skiftet fra mennesker til 
heste driver Fatina klinik 
på Artillerivej og behandler 
også heste rundt på Sjæl-
land.

– Det egentlige skub kom 
fra min søster. En dag sag-
de hun bare: ”Det dér skal 
du da lave!” 

I dag står søsteren for 
hjemmesiden bag Fatinas 
Zidsel Azem virksomhed 
Soulpeace Healing. Langt 
de fleste kunder kommer 

dog efter anbefaling fra an-
dre tilfredse hesteejere og 
-ridere. 

nytteløst at mose på
Fatina Zidsel Azem Damga-
ard betegner sine hænder 
som små sensorer.

– Grundlaget i min teknik 
er kraniosakralterapi, men 
jeg trækker også på qi gong 
og shamanistisk healing, si-
ger hun.

Hun er oprindeligt uddan-
net massør og bruger der-
for også konventionel mas-
sage på hestene.

– Hvis der er en stor bal-
demuskel i hesten, der er 
spændt, så er det jo bare om 
at finde albuen frem, siger 
Fatina.

– Men hvis jeg ved, at he-
sten har ondt på grund af 
overbelastning eller et trau-
me fra et gammelt uheld, så 
nytter det ikke noget bare 
at stå og mose på med mas-
sage.

Lad den rette  
komme ind
Fatina Zidsel Azem Dam-
gaard beder altid enten he-
stens ejer eller den person, 
der passer og rider den i 
det daglige, være til stede 
under behandlingen. Så 
kan vedkommende fortælle 
om, hvad hesten har givet 
udtryk for og ikke mindst, 
hvad den har været udsat 
for.

spejling
– Hvis der har været et trau-
me, det kan være et uheld 
eller en ulykke, så får jeg 
et billede inde i hovedet af, 
hvad dyret har oplevet, si-
ger Fatina Zidsel Azem.

Det danner grundlaget 
for en slags diagnose, hvor-
efter hun kan bruge sin 
teknik til at fjerne de bloke-
ringer, klumper og knuder, 

som den slags oplevelser 
kan efterlade i kroppen.

– Ofte er hesten blevet 
presset unødvendigt eller 
mobbet. Derfor er det godt, 
at dens primære omsorgs-
person er til stede. 

stillepunktet
Fatina Zidsel Azem Dam-
gaard elsker blandt andet 
at arbejde med heste, fordi 
de er enormt sensitive dyr. 
Det gør dem ifølge Fatina 
Zidsel Azem modtagelige 
over for kraniosakraltera-
pi, der går ud på at stille ind 
på modtageren af behand-
lingen og i Fatinas Zidsel 
Azem tilfælde om at finde 
frem til det såkaldte ”stil-
lepunkt”.

– Stillepunktet er dér, 
hvor den dybe afspænding 
af det centrale nervesystem 
finder sted, fordi kranieryt-
men bliver bremset. Når du 
ser folk holde en baby på 
numsen, så holder de på det 
punkt via korsbenet, forkla-
rer hun om det videnskabe-
lige aspekt af behandlings-
metoden.

pladespiller  
på inderste rille
Fatina Zidsel Azem Damga-
ard har også hestenes ejer 
eller rytter med i behandlin-
gen, fordi nøglen til lindring 
ofte kan ligge i relationen 
mellem de to. Hvis en hest 
har et traume, kan dens for-
bindelse til den dårlige op-
levelse neutraliseres, ifølge 
Fatina. Kroppens hukom-
melse om traumet udviskes, 
og der opstår fred. Men for 
at pejle sig helt ind på trau-
met og dets tilhørende blo-
kering i kroppen skal Fatina 
Zidsel Azem have et billede 
i sit hoved af hændelsen.

– Så spørger jeg måske 
ejeren eller rytteren, om 
hesten har været i et uheld 
eller lignende, og som regel 

passer det på, hvad jeg har 
mærket på dyret og set for 
min indre nethinde i form af 
forbigående flash, fortæller 
hun.

– Det kan eksempelvis 
være et stivnet ansigtsud-
tryk.

pladespiller  
på inderste rille
Fatina Zidsel Azem Damga-
ard bruger billedet med en 
pladespiller på inderste rille 
om den tilstand, der opstår 
i heste og mennesker, når 
hun har behandlet dem.

– Jeg fjerner ikke selve 
hændelsen, men forbindel-
sen til den. Så er traumet 
neutraliseret, men det er 
ikke væk. 

Grammofonpladen kører 
videre, men den kører rundt 
på inderste rille. Altså er 
der ingen støj længere.

ikke hunde og katte
Inden hun gik fra menne-
sker til heste, har Fatina ar-
bejdet lidt for sjov med ven-
ners hunde og katte. Der 
kunne sikkert være en stor 
kundekreds i at behandle 
dem, medgiver hun.

– Men de er sgu for uro-
lige. Hesten derimod står 
stille under behandlingen. 
Hvis der er nogen, der be-
væger sig, er det snarere de 
andre heste i stalden, der 
går frem og tilbage eller 
vender røven til, fordi jeg 
har fået deres nabohest til 
at gå i trance, griner Fatina 
Zidsel Azem.

dyr skal ikke analysere
Fatina savner ikke specielt 
meget at arbejde med men-
nesker frem for dyr. Nogle 
af hendes klienter dengang 
gik rundt med meget dystre 
og tungtvejende lidelser, 
som Fatina Zidsel Azem 
havde en tendens til at tage 
på sig og med sig hjem. 
Samtidig var det for nogle 
mennesker ikke nok ”bare” 
at blive healet. Fatina Zidsel 
Azem blev tit afkrævet en 
forklaring af, hvordan det 
dog kan virke.

– Fordelen ved dyr er, at 
de ikke skal til at analysere. 
Når noget er væk, så er det 
bare væk, siger Fatina Zid-
sel Azem Damgaard.

HEsTEHEALiNg

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Træff es døgnet 
rundt, alle dage
Tlf. 22 33 86 66

Kongelundsvej 308, 2770 Kastrup
www.drachmannbegravelser.dk

Islands Brygge 25 · 32 54 07 05 
bryggen@toftvin.dk 

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

FEST ?

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

2 fl. Ch. Cayx Rosé 198,- (Spar 40,-)

Vi har åbent som normalt, og leverer gerne vin
eller Påskeæg ud, gratis på Islands Brygge.
Flot syre, stringent og mineralsk. Lige som det 

skal forventes fra topproducenten Drouhin.

1 flaske klassisk Chablis 169,- (spar 40,-)

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)

Få din yndlingsret
leveret til døren

eller som takeaway

Levering 45 til 55 minutter
Afhentning 10 til 20 minutter

Hestehealer tager springet
Massør og hesteelsker Fatina Zidsel Azem Damgaard 
kan noget helt særligt med sine hænder. En dag for 
et års tid siden opdagede hun, at heste er mindst 
lige så modtagelige over for hendes behandling, som 
mennesker er. Og at de ikke behøver en forklaring

Ansigt til ansigt. 
Fatina Zidsel Azem 
har noget med 
heste.
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Tekst: Veronica Magaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

 
Lena Raimundo laver fla-
sker, krukker og andre 
genstande i ler ud fra for-
skellige teknikker, som 
hun med årene har forfinet 
og videreudviklet. Til en af 
hendes seneste udstillinger 
i Dragør med temaet ”ke-
ramiske flasker” har hun 
blandt andet benyttet sig af 
en teknik, hvor hun bruger 
små tynde lerpølser.

– Til denne udstilling har 
jeg koncentreret mig om 
flasker. Noget helt nyt, som 
jeg er startet på her under 
coronatiden, er at lave run-
de keramiske flasker af me-
get små og tynde lerpølser, 
som man måske kender fra 
børnehaven. Dem sætter 
jeg sammen til store og små 
krukker og flasker, forkla-
rer hun.

En helt enestående teknik 
som Lena Raimundo anven-
der til sine runde keramiske 
flasker er en teknik, hvor 
hun bruger balloner til at 
forme flasker.

– Til de runde flasker bru-
ger jeg en ballon. Så har jeg 
formen fra ballonen, og når 
så leret er tørret lidt og er 
stabilt, så tager jeg luften ud 
af ballonen, og så har jeg en 
rund flaske, beskriver hun.

Lena Raimundo har altid 
fundet glæde ved ler, og 
materialet har altid haft en 
meget særlig betydning for 
hende og for hendes lange 
rejse som keramiker.

– Jeg synes det er et fanta-
stisk og dejligt materiale at 
arbejde med. Det har altid 
fascineret mig, fordi jeg er 
født på Gotland i Sverige, 
hvor jorden er meget lerhol-
dig, siger hun og uddyber:

– Gotland er ligesom 
Bornholm. Der er masser 
af kunsthåndværk, og der 
har altid været tradition for 
keramik. Derfor har det in-
teresseret mig, helt siden at 
jeg var en lille pige.

Lena Raimundo har i sit 
liv altid været omgivet af 
kunst og keramik. I perio-
der af sit voksne liv har hun 
lagt keramikken bag sig, 
men i sidste ende altid vendt 
tilbage til keramikkunsten.

– Jeg begyndte allerede 
som barn at interessere mig 
for kunsten, og da jeg blev 
teenager, startede jeg til 
nogle kurser, men så kom 

jeg ligesom væk fra det ef-
terfølgende, forklarer hun 
og uddyber:

– I mine unge dage var der 
så meget andet. Der skulle 
man i byen og mange andre 
ting. Så i mange år havde 
jeg slet ikke noget med ler 
at gøre, men så begyndte 
jeg igen som voksen. Der 
fik jeg rigtig fat i det og be-
gyndte at synes, at det var 
rigtig spændende.

I ungdommen startede 

keramikken som en hobby 
for Lena Raimundo, men 
så tog livet fart, og hun be-
gyndte at udstille og sælge 
sin unikke og rustikke ke-
ramik. I dag udstiller og 
sælger hun sin keramik i 
forskellige gallerier og på 
sit værksted, hvor hun også 
lærer andre at gentage kun-
sten.

– Det startede jo bare 
som en hobby for mig, og 
så begyndte jeg at sælge 

og udstille, og nu er jeg her, 
fortæller hun.

indiansk inspiration og 
svensk sytøj
Inspirationen har Lena 
Raimundo hentet mange 
steder fra. Hun har blandt 
andet boet i Brasilien i man-
ge år, hvor hun blev stærkt 
betaget af den indianske ke-
ramik, som blev solgt på de 
mange markeder.

– I Brasilien fik jeg in-
spirationen til at komme i 
gang igen. Jeg synes, den 
indianske keramik var utro-
lig smuk, og da jeg flyttede 
hjem fra Brasilien, begynd-
te jeg igen at lave keramik, 
fortæller Lena Raimundo.

 Opvæksten på Gotland 
har også sat sit præg på 
hendes kunstneriske jeg. 
Inspirationen kommer også 
fra hendes barndomshjem, 
hvor moderen strikkede, 
hæklede, lavede håndarbej-
de og syede tøj til hende og 
broderen, men tiden tillod 
hende ikke at udleve drøm-
men. I sin mors fodspor 
kunne Lena Raimundo nu 
udleve den.

– Min mor, hun kunne 
godt lide at strikke og bro-
dere ting til vores hjem og 
tøj til min bror og jeg. Sådan 
noget gør man jo ikke i dag, 
fortæller Lena Raimundo 
og uddyber:

– Jeg ved, at min mor talte 
meget om, at hun så gerne 
ville have uddannet sig som 
håndarbejdslærer, men det 
var jo en anden generation 
dengang. Kvinder fik jo 
ikke så tit en uddannelse. 
Hun blev gift og fik børn, 
og så blev det ikke til noget. 
Men hun har også altid haft 
det kreative i sig, og det har 
jeg lært rigtig meget af. 
Hvis jeg ikke var blevet ke-
ramiker, havde jeg nok lavet 
noget andet kreativt.

 Lena Raimundo er også 
inspireret af andre kera-
mikere, som laver samme 
rustikke og skæve keramik 
som hende selv, men også 
keramikere hun anser som 
dygtigere end hende selv.

– Når jeg ser keramikere, 
som arbejder i den rustikke 
stil, som jeg godt kan lide, så 
kan jeg næsten blive helt mis-
undelig. Jeg tænker: Så dyg-
tig vil jeg også gerne være.

kontrast til hverdagen
I løbet af sit liv har Lena 
Raimundo beskæftiget sig 

med meget andet ud over 
keramikken. Hun har været 
stewardesse, turistguide og 
er uddannet som klinikassi-
stent. Keramikken har stået 
i stor kontrast til hendes 
ellers travle hverdag i ser-
vicebranchen.

– Jeg har altid lavet en 
masse forskellige ting i lø-
bet af mit liv. Det arbejde, 
jeg har haft, har været ser-
vicearbejde. I servicebran-
chen har man en masse 
mennesker omkring sig 
hele tiden, og du skal altid 
gå rundt og smile og være 
sød og venlig, siger Lena 
Raimundo og uddyber:

– Jeg har altid kunnet gå 
ned helt alene på mit værk-
sted med mit ler og bare 
slappe af. Når jeg sidder 
og arbejde med ler, så er er 
det en slags meditation for 
mig, især når jeg sidder og 
arbejder i havnen. Keramik 
det tager tid, og alt i mit ar-
bejdsliv skulle gå hurtigt, 
men når jeg sidder med 
leret, er jeg nødt til at tage 
mig den tid, det tager. Jeg 
stresser af.

keramikrenæssance
Drømme og planer for frem-
tiden er talrige. En udstil-
ling er undervejs, og kurser 
for de mange keramik inte-
resserede er lige rundt om 
hjørnet.

– Jeg udvikler mig selv 
og teknikken hele tiden 
og laver nye ting hele ti-
den. Jeg skal holde en ju-
leudstilling på mit eget 
værksted sammen med to 
andre kunstnere her til jul, 
fortæller Lena Raimundo 
og uddyber:

– Jeg holder også selv 
kurser på mit værksted ved 
Amagercentret, og jeg sy-
nes, at det er ret spændende 
at lære fra sig. 

 Efter mange år har kera-
mikken oplevet en renæs-
sance, og derfor har Lena 
Raimundo nu fået en plads 
i solen.

– Keramik er jo blevet mo-
derne igen, og især den ke-
ramik som er håndlavet og 
lidt skæv. Den keramik som 
ikke er så fin, og den slags 
keramik laver jeg jo. Det si-
ger mig ingenting at sidde 
med en drejeskive og lave 
fin keramik. Det skal være 
sådan lidt skævt og råt. Så 
nu er jeg jo pludselig blevet 
moderne igen.

KuNsTHåNDVæRK

opvæksten på 
gotland lærte 
Lena at forme 
flasker af lerpølser
75-årige Lena Raimundo voksede op på øen Gotland 
i Sverige, hvor hendes rejse som keramiker begyndte. 
Klædt i morens hjemmesyede tøj fik hun inspiration til at 
lave rustik og skæv keramik, som hun siden da har brugt 
som sin helt egen form for meditation. En meditation 
som stod i stærk kontrast til hendes ellers travle hverdag 
i servicebranchen

Lena 
raimundo 
laver kander 
efter egen 
lerpølseop-
skrift. 
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Tekst: Victoria Bloch Blytt 
Sandstad
Foto: Ricardo Ramirez og 
Jonas Jensen
redaktion@bryggebladet.dk

ZENZ opstod ud fra et be-
hov og ønske om en frisør-
verden, der var sund for 
både krop og miljø. Anne-
Sophie Skjødt Villumsen 
havde selv arbejdet som fri-
sør i flere år, da hun fik kon-
stateret allergi mod flere af 
de kemiske indholdsstoffer 
i mange kosmetikproduk-
ter, hvilket førte til hendes 
medvirken i oprettelsen af 
en grøn salon sammen med 
Københavns Kommune.

– I 2005 fik den første 
grønne certificering af 
Københavns Kommune, 
hvilket blandt andet fortæl-
ler, at vores produkter ikke 
indeholder hormonforstyr-
rende stoffer og allergene 
hårfarveingredienser og 
samtidig forholder sig til 
vores affaldshåndtering og 
energiforbrug, altså meget 
holistisk, fortæller Anne-
Sophie Skjødt Villumsen.

Fn’s verdensmål 
Ved vedtagelsen af FN’s 17 
verdensmål i 2017 gav det 
god mening for ZENZ at ar-
bejde direkte med at inkor-
porere dem.

– Vi arbejder meget be-
vidst med, hvordan vi kan 
bidrage til de enkelte del-
mål. Ligeledes tænker vi 
alle led af vores arbejde 
igennem i forhold til, hvor 
og hvordan vi kan gøre en 
forskel, siger Jørgen Skjødt, 
der er CEO i frisørkæden 
ZENZ.

Eksempelvis giver ZENZ 
støtte til PlanBørnefon-
dens frisørskole i Kampala 
i Uganda, der skal hjælpe 
unge kvinder til større 
frihed og mulighed for at 
forsørge sig selv med en 
frisøruddannelse. Andre 
løsninger er tryk kun på 
svanemærket papir og gen-
anvendelse af papbokse 
fremfor at producere egne 
med logo.

– Vores produkter er nu 
30 procent mere drøje, og vi 
får vores økologiske blom-
ster leveret fra Brede Ki-
osk, som er en socialøkono-
misk virksomhed, nævner 
Jørgen Skjødt. Derudover 
er vi ved at få en aftale med 
et cykelbudfirma om leve-
ring af vores produkter i kø-
benhavnsområdet fremfor 
med bil.

Med hensyn til emballage 

har Teknologisk Institut 
undersøgt og konstateret 
en 50 procent-reduktion af 
CO2-udledningen fra em-
ballagen fra vores nye pro-
dukter.

– Selv anvender vi mest 
muligt genanvendt plastik, 
genopfylder ZENZ-pro-
dukter i vores saloner og 
har både affaldssortering 
og indfører snart returord-
ning. Samtidig har vi et an-
svar for oprydning som en 
industri, der benytter pla-
stikemballage, især når in-
gen regeringer handler, og 
vi alle er vidne til massive 
øer af plastaffald, forklarer 
Anne-Sophie Skjødt Vil-
lumsen og Jørgen Skjødt. 
Derfor samarbejder vi med 
ReSea og Ocean Waste Pla-
stic om at forbedre miljøet i 
verdenshave og floder.

Frisørens hverdag
Sofie Frederikke Frimodt-
Larsen har været en del af 
ZENZ siden februar 2018 og 
er med to uger tilbage som 
frisørelev for nyligt blevet 
bestyrer for salonen på Is-
lands Brygge efter at have 
arbejdet i filialerne i Lyngby 
og på Vesterbrogade.

– Jeg er enormt ydmyg, 
beæret og stolt, siger Sofie 

Frederikke Frimodt-Lar-
sen.

– Jeg havde ikke troet, 
at det allerede skulle ske, 
men indtil videre nyder jeg 
udfordringen. Det svære, 
men også spændende ved 
åbningen er at skabe et nyt 

team, som kender hinanden 
og ZENZ.

Samarbejde, fællesskab 
og netværk er vigtigt både i 
den enkelte salon, men også 
på tværs af alle virksomhe-
dens afdelinger.

– Anne-Sophie Skjødt Vil-
lumsen kommer stadig ud 
i de forskellige saloner og 
arbejder flere dage om ugen 
i salonerne, hvilket vedlige-
holder kontakten og giver 
en anerkendelse. I øvrigt 
er hun god til at involvere 
os medarbejdere i udviklin-
gen af nye produkter, kon-
staterer Sofie Frederikke 
Frimodt-Larsen. På den 
måde oplever jeg, at vi er 
gode til at sparre med hin-
anden blandt kollegaer og 
på tværs af niveauer. 

Bæredygtighed og 
bevidsthed
I ZENZ’ eksistenstid, især 

de seneste to-tre år, er der 
sket en udvikling mod et 
langt større fokus på bære-
dygtighed og livsstil.

– Ligeledes har vi aldrig 
svært ved at rekruttere nye 
frisører, fordi mange ak-
tivt søger det grønne, især 
unge, der jo står for bære-
dygtighedsdagsordenen. Vi 
får også mange, der søger 
væk fra andre saloner efter 
flere år i faget, ofte grundet 
allergi og udfordringer med 
de skrappe kemiske pro-
dukter, siger Anne-Sophie 
Skjødt Villumsen.

Hos ZENZ bliver der 
arbejdet ud fra viden om, 
hvordan produkt og arbejde 
påvirker miljø og sundhed.

– Et konkret eksempel er, 
at traditionelle saloner med 
kemiske indholdsstoffer i 
sine produkter er nødt til 
at have punktudsugning for 
at overholde arbejdsmiljø-
lovgivning. Det behøver vi 
ikke, hvilket gør en mærk-
bar forskel for de ansatte og 
kunderne, forklarer Anne-
Sophie Skjødt Villumsen og 
Jørgen Skjødt.

Bevægelse og barrierer
– Vi anser os selv som first 
movers på området og vil 
gerne være med til at skabe 
en større bevægelse, ”en 
grøn omstilling i branchen”, 
beskriver Anne-Sophie 
Skjødt Villumsen og Jørgen 
Skjødt.

Hvad er de største udfor-
dringer?

– For det første går det alt 
for langsomt med lovgivnin-
gen, der burde være stram-
mere. Eksempelvis har EU 
vedtaget, at de om fem år vil 
implementere lovgivning, 
der ulovliggør flere poten-
tielt sundhedsskadelige 
indholdsstoffer, konstaterer 
Jørgen Skjødt.

– For det andet er der be-
hov for langt bedre hånd-
hævelse fra myndigheder 
af markedsføringsloven, 
nævner han og forklarer, 
at greenwashing er et stort 
problem, som gør det svært 
for forbrugeren at overskue, 
hvilke virksomheder og 
hvilke produkter der reelt 
set er bæredygtige. 

Faktisk findes de bære-
dygtige løsninger allerede 
indenfor skønhedsindustri-
en, så det er et spørgsmål 
om vilje og ikke muligheder. 
Eksempelvis har det danske 
økologisk tøjmærke (di)vi-
sion for nyligt brugt ZENZ 
som stylister og makeupar-
tister til sit fashion show.

– Med den fashion vink-
ling vil vi gerne markere, 
at det kan ske grønt uden at 
være en barriere for krea-
tiviteten. Siden 2017 har vi 
udviklet os betydeligt og 
samtidig kunnet fastholde 
vores prisniveau. For os er 
det vigtigt at være transpa-
rente. På den måde synlig-
gør vi vores tiltag og er åbne 
for inputs, så vi konstant ud-
vikler os, konkluderer An-
ne-Sophie Skjødt Villumsen 
og Jørgen Skjødt.

sKøNHED

verdensmål og 
centimetermål
ZENZ slog dørene op på Islands Brygge i A-huset i 
sensommeren, da Sofie Frederikke Frimodt-Larsen, 
manager og hairdresser, inviterede til klipning og styling. 
Faktisk stiftede Anne-Sophie Skjødt Villumsen verdens 
første grønne frisør med den første ZENZ-salon på 
Rosenborggade tilbage i 1999. Siden da er Jørgen Skjødt 
kommet til som partner for ZENZ-koncernen i 2008, og 
den bæredygtige udvikling i branchen har taget fart

sofie Frederikke 
Frimodt-Larsen 
glæder sig over 
den varme vel-
komst af ZENZ-
salonen på 
Islands Brygge.

Jørgen skjødt 
og Anne-sophie 
skjødt villumsen 
driver sammen 
ZENZ-koncernen 
og leder frisørbran-
chen an i den bæ-
redygtige retning.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Går du med en evangelist i 
maven? Nu har du chancen 
for at træde ind i det gamle 
og nye testamente, påtage 
dig rollen som apostlen 
Peter eller Pontius Pilatus. 
Over 7 højhellige søndage 
underviser Torben Stig 
Hansen i improteater med 
udgangspunkt i bibelens 
fortællinger.

– Tanken er, at vi leger 
med de historier og karak-
terer, som findes i bibelen. 
Det handler ikke nøvendig-
vis om, at vi skal lave sjov 
og ballade med dem, men 
om at udforske dem og give 
dem mening i en nutidig 
kontekst, forklarer Torben 
Stig Hansen, der står bag 
undevisningsrækken og til-
føjer: 

– Vi kommer ikke nød-
vendigvis frem til noget 
kristent budskab. Vi skal 
udforske de menneskelige 
egenskaber, der findes i hi-
storierne og karaktererne. 

Fri fantasi og  
styrket spontanitet
Han har selv en baggrund 

i litteraturvidenskab og 
moderne kultur og kultur-
formidling, men for fem år 
siden tog han sit første kur-
sus i improteater på Impro-
skolen KBH og forelskede 
sig i den spontane udtryks-
form.

– Som navnet siger, er det 
improviseret teater. En flok 
mennesker går på scenen 
og improviserer scener og 

sommetider hele forestillin-
ger uden at have aftalt noget 
på forhånd, forklarer han og 
uddyber:

– Det handler om, hvor-
dan vi kan lave noget ud af 
ingenting, og hvordan vi 
kan gøre det sammen? Kan 
vi sætte hinandens fantasi 
fri, så vi kan skabe noget 
meningsfuldt sammen. 

Det lyder jo umiddelbart 

som noget, der kræver, at 
man har viden om teater 
eller som minimum er sce-
nevant. Men det er ikke til-
fældet. Ifølge Torben Stig 
Hansen går vi allesammen 
rundt med masser er histo-
rier og erfaringer, der bare 
skal hjælpes på vej.

– Mange er nervøse for 
at gå ind på en scene uden 
manuskript, fordi de føler 

sig tomme. Men vi har jo al-
lesammen levet et liv. Vi har 
oplevet, tænkt, følt, set og 
hørt. Vi er fyldt med mate-
riale. Vi skal bare have hul 
igennem, så vi kan bruge 
det, siger han og fortsætter:

– Det handler meget om 
at turde. Så det skal foregå 
i et trygt miljø, hvor man 
hjælper hinanden. I stedet 
for at føle at man skal præ-
stere, så skal man tænke 
på, hvordan man kan hjælpe 
sine medspillere til at kom-
me videre og bidrage med 
noget.

– Er det nervepirrende at 
stå på en scene uden at ma-
nuskript eller forberedelse?

– Jo! Men for at kunne 
være spontan og sætte sin 
fantasi fri og jamme sam-
men, så er man også nødt til 
at kunne sige, at det er fint, 
hvis det går galt en gang 
imellem. Ellers ville vi ikke 
kunne gøre det. For man må 
acceptere, at man ikke har 
total kontrol, siger han og 
tilføjer:

– Så har man jo nogle 
tricks i baglommen.

Ja, og

Det grundlæggende princip 
inden for improteater er ‘Ja, 
og …’, som betyder, at uan-
set hvilken bold ens med-
spillere kaster op, så spiller 
man videre med den.

– Hver spiller kommer 
med et ‘bud’, og det ac-
cepterer de andre spillere. 
Alt, hvad der bliver sagt og 
gjort, bliver accepteret og 
bygget videre på. Hvis alle 
gør det, så får man meget 
hurtigt opbygget et fantasi-
univers.

TEATER

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

Christian Bast
Indehaver

Sælgeranbefaling
9,9 ud af 10

Kilde: Boligsiden.dk - sælgers anbefalinger 02.09.2021

 
 

 

Skal vi også 

sælge din bolig? 

Bestil en GRATIS 

salgsvurdering!

3321 0004

Vurderingskonsulent for Totalkredit

DIN LOKALE ESTATE EJENDOMSMÆGLER, SELV BOSIDDENDE PÅ BRYGGEN                                                                                                      MIN EJENDOMSMÆGLER

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

E J E N D O M S M Æ G L E R  M D E

Estate Islands Brygge - Eldrup & Bast

  facebook.com/estateislandsbrygge

semper in 
presente

Hvad ville Jesus gøre?
Biblens fortællinger får frit spil, når der over syv 
søndage bliver øvet og spillet improteater i Hans 
Tausens Kirke med guddommeligt tema

iMproteAter  
i kirken:

n 7 søndage kl. 19-21 (7. 
nov.-19. dec.) i Hans 
Tausens Kirke, Halfdans-
gade 4. Det koster 150 
kr. for alle 7 søndage 
(uanset hvor mange søn-
dage du kan). Tilmelding 
sker ved indbetaling af 
150 kr. via MobilePay til 
Torben på 40 54 47 05. 
Spørgsmål kan rettes til 
Torben Stig Hansen på 
40 54 47 05.
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Vor kære mor
Sognepræst

Randi Fabritius Petersen
*19. maj 1944

er stille sovet ind den 20. oktober 2021

Tak for alt
Rebekka, Pernille, Anna og Johannes

Begravelsen finder sted fra Høje Taastrup Kirke
lørdag den 6. november kl. 13.00

FAgREgisTER

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

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Thorshavnsgade 28· 32 95 63 61
Mandag og tirsdag kl 9.30-17.30
Onsdag kl 9.30-18.00
Torsdag og fredag kl 9.30-17.30
Lørdag kl 9.30-13.30

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

Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

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

Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

Børneaktiviteter
Cphdans
Njalsgade 23D ·50 15 60 00
www.cphdans.dk · info@cphdans.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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

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

ejendomsmæglere
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
Hos Amal
Egilsgade 4
20843136 - www.HosAmal.dk

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

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

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

tandlæger
Tandklinik på Islands Brygge
v/ Søren Nielsen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

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

vvs

Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

Islands Brygge Vand og Varme ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

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

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

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Opslag 

på siden er gratis for private. Dog koster boligannoncer 30 

kroner i frimærker, der sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og 

præcist til redaktion@bryggebladet.dk. Redaktionen forbehol-

der sig ret til at redigere opslagene.



damecykel, Ebsen, Arbatax, 50 cm 

stel, 3 gear, helt ny damecykel. Aldrig 

brugt og opbevaret indendøre. 

Sælges på grund af fejlkøb. Nypris: 

5000 kr. Salgspris: 2500 kr.
Henvendelse: 23882265

Andels- el. lejelejlighed på min. 4V/95 

m2 søges til bytte for nyistandsat villa 

på 147 m2 i det gl. Snekkersten. Stort 

køkken-alrum med store terrassedøre 

ud mod have og 85 m2 træterrasse. 

3 v på 1. sal samt fuld kælder med 

teenageafdeling. 2 min. fra strand, 

skov og stationen. Tog 40 min. til kbh

Midlertidig bytte på min. et år med 

mulighed for køb er også interessant. 

Kontakt srheilberg@gmail.com





Min kære mand, børnenes elskede far, 
børnebørnenes elskede farfar og svigerfar er sovet 

stille ind den 25. oktober efter kort tids sygdom. 

Lindah, Benjamin, Tobias, Simon, Valdemar, 
Sebastian, Alexander, Zanne, Pia og Cecilie.

Klavs Henrik Lund
19. marts 1948 - 25. oktober 2021.

Bisættelsen finder sted i Hans Tavsens Kirke 
onsdag d. 3 november kl. 14.
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Bedre rengøring på skoler og i 
børnehaver – og så er det gratis
Af: Dennis Schnell-
Lauritzen, kandidat for 
Socialdemokratiet ved 
kommunalvalget

En af de ting, der fik mig op 
af stolen i coronaåret 2020, 
havde slet ikke noget med 
corona at gøre. Det havde 
noget med skoler, rengø-
ring og mine egne børn at 
gøre. Vores lokalavis, Bryg-
gebladet, skrev sidste forår 
om nedskæringer på rengø-
ringen på Skolen på Islands 
Brygge. Resultatet var og er 
beskidte lokaler, ulækre toi-
letter, fyrede og nedslidte 
medarbejdere.

Københavns Kommune 
ville såmænd spare hele 
11 procent på rengøring af 
børnehaver og skoler. 46,5 
millioner kroner skulle 
spares. Men det ville ikke 
gøre noget, forsikrede kom-
munen om. Man havde fra 
skrivebordet set, at rengø-
ringsmedarbejderne havde 
”for meget” tid til at gøre 
rent. Det skulle svare til 2 
millioner kroner. Resten af 
de mange penge skulle spa-
res ved at indføre et nyt sy-
stem, hvor de enkelte med-
arbejdere fik mindre tid at 
gøre rent i, men samtidig 
fik ansvaret for at prioritere 
mellem, hvad der var mest 
beskidt og derfor skulle 
gøres rent. Systemet hed-
der ”INSTA 800” og bruges 
over hele landet til at skære 

rengøring ned, især i for-
bindelse med udlicitering 
af rengøring. Det hele med-
førte, at 40 medarbejdere 
ud af cirka 500 blev fyret og 
mange andre sat ned i tid. 

Hvordan gik det så? Ja, 
hvis jeg spørger mine egne 
børn, er skolens rengøring 
ikke god. Især toiletter og 
gangarealer er alt for be-
skidte. Her skal man have 
med, at der er tale om en 
skole med over 1000 elever, 
og at mange af lokalerne bli-
ver brugt alle fem hverdage 
af små aktive mennesker 
fra klokken 8.00 til 17.00, 
fordi fritidshjem jo er blevet 
nedlagt og flyttet ind på sko-
lerne. 

Det samme hører jeg 
fra andre forældre, jeg ta-
ler med. Det gælder både 
her på Islands Brygge og i 
mange andre dele af byen. 
Og selv om der har været 
ekstra rengøring på grund 
af coronaen, er der al mulig 
god grund til at fokusere på 
bedre rengøring fremover. 

Men hvordan får vi or-
dentlig rengøring? Hele 
tiden hører vi jo om ned-
skæringer snart sagt alle 
steder i den offentlige sek-
tor. Kommunerne er jo lagt 
i en økonomisk spændetrøje 
af partierne på Christians-
borg, og inden man får set 
sig om, handler diskussio-
nen om regneark, budget-
lov, skattestop og andet, der 

kan slå en død mand ihjel. 
Men der er faktisk tre 

helt konkrete ting, som vi 
allerede nu kan opfordre vo-
res politikere til at gøre, og 
som ikke kræver store be-
villinger. Kun politisk vilje. 
For det første kan kommu-
nerne beslutte, at ufaglærte 
rengøringsmedarbejdere 
skal uddannes til faglærte. 
I dag er over 90 procent af 
alle rengøringsmedarbej-
dere ufaglærte, og især de 
private rengøringsvirksom-
heder prioriterer slet ikke 
uddannelse. Det er dybt 
problematisk. For undersø-
gelser foretaget af firmaet 
Implement viser, at mere 
uddannelse sikrer bedre 
rengøring og mindre ned-
slidning af medarbejderne. 

Men er uddannelse ikke 
dyrt og besværligt? Fak-
tisk ikke. Der er mulighed 
for, at medarbejderne kan 
uddanne sig sideløbende 
med arbejdet, og overens-
komsterne sikrer, at der er 
opsparet penge til at betale 
kursusudgifter og løn un-
der uddannelsen. Desværre 
tøver arbejdsgiverne al-
ligevel med at få uddannet 
medarbejderne. Derfor må 
kommunerne træde til og 
kræve, at rengøringen skal 
udføres af faglærte, hvis 
der laves udbud, ligesom 
kommunerne må gøre det 
samme, hvor de selv udfø-
rer rengøringen. For det 

andet bør kommunerne al-
tid stille klare krav om, at 
personalet skal sikres bedst 
muligt efter reglerne om 
virksomhedsoverdragelse, 
hvis en kommune vælger at 
udlicitere rengøringsopga-
ver. For eksempel er det jo 
klart, at når medarbejdere 
er blevet uddannet, så skal 
de ikke fyres eller presses 
ud i forbindelse med en ud-
licitering, som det ofte sker. 
For det tredje – og måske 
allervigtigst – skal kom-
munerne sikre sig, at ren-
gøringsarbejdet sker som 
fuldtidsarbejde i dagtimer-
ne. Det kalder man ”synlig 
rengøring”. Og det bety-
der simpelthen, at elever, 
lærere og forældre bliver 
opmærksomme på, at der 
faktisk sker et godt stykke 
arbejde med rengøringen. 
Det motiverer til, at bruger-
ne selv rydder lidt ekstra op 
og ikke smider bananskræl-
ler på skolegangen.

riv hegnet ned straks
Af: Gorm Anker Gunnarsen, 
MB og kandidat til BR for 
Enhedslisten

Riv hegnet ned, og lad Lær-
kesletten og Tornsanger-
land blive en del af et forår 
med fuglesang på Fælleden 
i 2022.

Det forslag stiller En-
hedslisten på Københavns 
Rådhus.

Der hersker en sandsyn-
lighed for, at lokalplanen for 
byggeriet på Amager Fæl-
led, som er forberedt i By & 
Havn og det af By & Havn 
indstiftede partnerskab 
Fælledby, vil blive under-
kendt.

Lokalplanens underlig-
gende miljøundersøgelse 
og de planlagte miljøfor-
anstaltninger er for ringe. 
En ny lokalplanproces vil 

kræve mange måneder at 
bringe til afslutning, og i 
mellemtiden må hensynet 
til Fælledens mangfoldige 
fauna sættes i højsædet.

Så straks en endegyldig 
underkendelse af lokalpla-
nen kommer fra klagenæv-
nene, er det afgørende, at 
der handles hurtigt for at 
sikre, at lærker, nattergale, 
tornsangere, græshoppe-
sangere og andre fugle, 
der i 2021 blev forstyrret 
af byggeforberedende ar-
bejde, ikke bliver forstyrret 
af et hegn eller nedrivning 
af dette hegn i 2022. Tråd-
hegnet om Tornsangerland 
bør fjernes som det første 
og inden fjernelsen af det 
grønmalede plankeværk. 
Når trådhegnet er væk, vil 
nattergale, tornsangere, 
løvsangere, græshoppesan-

gere og andre sangere etab-
lere reder i fred, umiddel-
bart når de ankommer fra 
vinterkvartererne i tropisk 
Afrika. 

Også det grønmalede 
plankeværk skal helst være 
væk allerede før midten af 
marts 2022, hvorefter lær-
ker som de først ankomne 
kan have den fornødne 
plads og den fornødne ro, 
for at de kan trives i de store 
lysåbne områder. Samtidig 
kan det sikre et lysåbent 
areal til københavns eneste 
skovhornugler, og at pad-
der, der er i bevægelse fra 
rasteplads til yngleplads, 
ikke skades eller mister li-
vet under en forsinket ned-
rivningsaktivitet.

Området bør derefter i 
videst muligt omfang frihol-
des fra yderligere grave- og 

byggearbejde i resten af 
2022. Det er vigtigt for bio-
topen, at der ikke tilføres 
næringsrig muld til toplaget 
på Lærkesletten i det kom-
mende år.

Med hurtig udførelse af 
disse midlertidige foran-
staltninger kan den nyvalg-
te Borgerrepræsentation 
tage sig god tid til at tage 
en beslutning om områ-
dets fremtid. Enhedslisten 
ønsker på længere sigt, at 
området skal indgå som en 
del af Amager Fælled og 
Naturpark Amager, som 
skal sikres en fremtid som 
et sammenhængende na-
turområde med adgang for 
alle. Vi håber, at vi i Liste Ø 
kan være med til at sikre et 
flertal bag dette ønske efter 
valget.

Hvordan sætter 
vi stopper for de 
evige problemer? 
Af Katarina Ammitzbøll, MF, 
Det Konservative Folkeparti

Røveri, hærværk, vold, ty-
veri, og en stribe andre lov-
brud.

Listen over kriminelle 
gerninger, som er sket på 
eller omkring Islands Bryg-
ge, er lang. Rigtig lang.

Man kunne også tage fat i 
den evige bas, som pumper 
løs, når solen titter frem, og 
temperaturen er over de 20 
grader. Eller den enorme 
mængde affald, som bebo-
ere på Islands Brygge hver 
morgen vågner op til i som-
mermånederne, hvis de 
altså ellers har kunnet sove.

Problemerne er mange og 
velkendte af alle Bryggens 
brugere og borgere, men 
alligevel gentager det sig 
sommer efter sommer. Poli-
tiet har ikke ressourcer nok 
til at være til stede konstant, 
og hvad er løsningen så? 

Mit forslag er lokale tryg-
hedsvagter, som kan patrul-
jere på Islands Brygge og 
opretholde den ro og orden, 
som beboerne fortjener. 

Derfor foreslog vi i de-
cember sidste år kommu-
nale vagtværn i politiforli-
get. Et forlig vi indgik med 
regeringen, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre, SF, 

Enhedslisten og Nye Bor-
gerlige. 

Konkret består et kom-
munalt vagtværn af civile 
vagter, som er ansat af kom-
munen. De kan have for-
skellige magtbeføjelser og 
være med til at sikre ro og 
tryghed. 

Med et sådant vagtværn 
får kommunerne selv mu-
lighed for at råde over nogle 
vagter, som kan sendes ud 
til uroramte steder som for 
eksempel Islands Brygge. 
Ikke i stedet for politiet, 
men som et supplement, 
der kan hjælpe og være til 
stede, når politiet ikke har 
ressourcerne. 

Jeg synes, det er vigtigt, 
at alle byens borgere skal 
kunne bruge Islands Bryg-
ge, for det er et fantastisk 
sted i København, men det 
skal ske på en måde, hvor 
alle er tilfredse – specielt 
de, som bor her. 

Som konservativt folke-
tingsmedlem valgt her i ho-
vedstaden ser jeg det som 
min opgave at hjælpe til at 
finde en løsning på proble-
met, og jeg tror på, at lokale 
vagter kan være en stor del 
af løsningen.

Hvor er du, bro?
Af Cecilia Lonning-Skovgaard 
(V), beskæftigelses- og 
integrationsborgmester, 
Københavns Kommune 

Sådan lød Bros store hit fra 
2016 – og sådan kan bebo-
erne på Enghave Brygge og 
Islands Brygge desværre 
fortsat nynne …

Sydhavnsmetroen og den 
kommende metrostation 
ved Enghave Brygge for-
ventes at åbne i 2024. På 
Islands Brygge og nærmere 
bestemt Artillerivej Syd-
området ligger et stort bo-
ligområde, der med en bro 
over havnen vil gøres be-
tydelig mere stationsnært, 
end det i dag er tilfældet 
med metrostationen DR 
Byen som nærmeste sta-
tion.

Derfor har Venstre længe 
kæmpet for en cykel- og 
gangbro over havnen mel-
lem Enghave Brygge og Is-
lands Brygge. En cykel- og 
gangbro her vil skabe et 
større opland til metrosta-
tionen Enghave Brygge og 
medføre en markant forbed-
ring af metrobetjeningen af 
den sydlige del af Islands 

Brygge. 
Nu prøver vi igen – nem-

lig med et forslag om, at 
Økonomiforvaltningen går 
i gang med de indledende 
analyser og inddrager Me-
troselskabet heri i forhold 
til passagertal, trafikmøn-
stre med videre. Vi håber, 
at det kan sparke liv i sagen, 
så beboerne ikke længere 
skal spejde forgæves efter 
deres “bro”.

vi må prioritere badevand uden kloak
Af: Andreas Petersen 
og Lasse Vogel 
Andersen, kandidater til 
Borgerrepræsentationen for 
Det Konservative Folkeparti

Københavns Kommune øn-
sker at udvide muligheder-
ne for maritime aktiviteter i 
havnen og langs kysten. Så-
dan står der i et nyt "idéka-
talog" for liv og udfoldelse 
på vandet.

Det lyder tillokkende, 

for efterspørgslen efter at 
bade, svømme og bruge 
vandet er enorm. Der er 
dog en lille forhindring for 
fuld udnyttelse af de mari-
time muligheder, nemlig 
kloakvandet.

Sidste år vakte en planlagt 
udledning af 290.000 kubik-
meter urenset spildevand 
i Øresund et ramaskrig. 
Senere viste TV2-Lorrys 
undersøgelser, at denne for-
urening var en dråbe i havet 

sammenlignet med de ufat-
telige mængder spildevand, 
der udledes hvert år.

Det har betydning for 
havmiljøet, men selvfølge-
lig også for badevandet i 
København.

Årsagen er tit heftige 
regnskyl, som gør, at klo-
akken løber over og ender 
som kloakoverløb i havnen 
eller Øresund. Udlednin-
gerne resulterer i røde flag, 
fordi badevand iblandet 

kloak kan være sundheds-
skadeligt.

Foreningen Rent Øresund 
har sat fokus på problemet, 
men vi Konservative mener 
ikke, at der sker nok. Derfor 
fremsatte vi i april et forslag 
om, at der ikke tillades ud-
ledning af spildevand til 
havnen eller Øresund, men 
at dette renses inden. For-
slaget blev desværre ned-
stemt.
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HANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

Søndag d. 7. november kl. 11
Allehelgensgudstjeneste 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Søndag d. 14. november kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Inger Lundager

Søndag d. 21. november kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 28. november kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen                          
                                     

GUDSTJENESTER

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

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

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

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

www.bryggebladet.dk 

find os på:

BABYSALmESANg
Mandag den 15. nOVeMbeR
Forældre kommer med deres små børn, synger med dem og bliver 
hjemmevante i kirkens musik og rum.
Nye hold begynder mandag den 15. november.  
Læs mere om tilmelding på islandsbryggessogn.dk

ImpROTEATER
Søndag den 7. Og Søndag  
den 14. nOVeMbeR kl. 19.00
Over 8 søndage i efteråret spiller vi improteater i Hans Tausens Kirke, hvor 
vi improviserer over Bibelens fortællinger og personer.
Læs mere på kirkens hjemmeside islandsbryggessogn.dk

TIRSDAgS fæLLESSKAB
TiRSdag den 9. nOVeMbeR kl. 13.30
Kom forbi Hans Tausens Kirke og nyd efteråret i hyggelige rammer.
Vi vil drikke kaffe, spise kage og spille banko med små præmier.
Plader til alle spil koster 10 kr. der betales kontant og tilmelding er ikke 
nødvendig.

mORgENSANg fOR ALLE
OnSdag den 10. nOVeMbeR kl. 10.00 
Vi mødes i kirken og synger og bruger både højskolesangbog og salmebog.

RUm TIL RO
OnSdag den 10. nOVeMbeR kl. 17.00
Læg vejen forbi til en kort gudstjeneste inden dagen går helt på hæld.

JULEHJæLp 2021
Islands Brygges Sogns Menighedspleje yder også i år julehjælp til beboere i 
sognet, der har brug for lidt opmuntring og hjælp i julen. Hjælpen udbetales 
som et gavekort. De, der ønsker at give et bidrag til Menighedsplejens 
julehjælp kan lægge deres bidrag i indsamlingsbøssen i en af sognets kirker.

Ønsker man at søge julehjælp, kan ansøgningsskema fås på kirkekontoret 
eller hos sognets kirketjenere fra den 5. november. For at komme i 
betragtning, skal skemaet afleveres til kirkekontoret eller lægges i 
kontorets postkasse senest fredag den 19. november kl. 12.
Kirkekontorets adresse: Kigkurren 8 C, 2. sal th., 2300 København S.
Islands Brygges Sogns Menighedspleje
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Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 71 74 23 00 · kundeservice@bryggenet.dk

Læs mere på 
bryggenet.dk

Ændringer i tv-
pakker til nytår
Som sædvanlig sker der 
ændringer i tv-pakkerne 
ved årsskiftet.
I grundpakken tilføjes 
kanalerne TV2 News og 
3Puls. Til gengæld udgår 
Paramount Network des-
værre, da kanalen lukker.
De tre børnekanaler Nicke-
lodeon, Nicktoons og Nick 
Jr. kommer ind i Mellem-
pakken.

Fuldpakken bliver udvidet 
med streamingtjenesten 
Viaplay og to nye kana-
ler, Paramount+ Movies 
og Paramount+ Series. 
Til gengæld udgår de 
fire CMore-kanaler og 
streamingtjenesten Cmore.
Som de fleste tidligere år 
vil der også komme pris-
stigninger på tv-pakkerne, 
men det er endnu ikke en-
deligt fastlagt, hvor meget, 
Bryggenet bliver tvunget 
til at hæve priserne. Det 
bliver fastlagt og oplyst i 
løbet af november.

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

Hvis din ejendom ikke er 
med i Bryggenet endnu, 
så har I stadig mulighed 
for det. Send os en mail 
på info@bryggenet.dk om 
hvem, hvor og hvor mange, 
I er, så tager vi gerne en 
snak med jer om, hvad der 
skal til for at netop I kan få 
Bryggenet.
Du kan også læse mere 
om, hvordan din ejendom 
kan få Bryggenet på vores 
hjemmeside: http://bryg-
genet.dk/ombryggenet/
indmelding/. 

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen 
(7174 2300) ydes der  
personlig betjening 
mandag og tirsdag kl. 
09:00-17:00
onsdag kl. 09:00-19:00
torsdag og fredag kl. 
09:00-17:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

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

Tv
Grundpakke: 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.

1000/1000 

Mbit/s 

65 kr./md.

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

opskriFt:

svampe a la creme
Et klassisk tilbehør til 
kotelet, kylling eller pasta. 
Men der, hvor jeg synes, at 
det er allerbedst, er på et 
stykke smørristet toast eller 
rugbrød.

n 2-3 håndfulde blandede 
svampe
n 1 skalotteløg
n 1 klat smør
n 2 dl piskefløde
n Saften fra ½ citron
n Salt og peber
n Purløg

Fremgangsmåde:
De rensede svampe steges 
i smør sammen med hak-
ket løg. Tilsæt fløde og lad 
koge ind. Smag til med salt, 
peber og citron, anret på 
ristet brød og drys generøse 
mængder hakket purløg. 
Velbekomme!

svampejagt
Med efterårets bemeldte ankomst 
er det om at være selektiv med 
udendørsaktiviteterne. Koldt, 
vådt, mørkt og korte dage er ikke 
favoritter. Til gengæld er et af 
lyspunkterne i denne periode, at det 
er højsæson for at gå i skoven og 
lede efter svampe

lighederne at kende på de 
arter, som du jager. På den 
måde bliver man med tiden 
god til at skille skidt fra ka-
nel. Benyt dig af, så vidt det 
er muligt, flere forskellige 
metoder til at verificere dit 
fund. Svampebog, svampe-
kyndige mennesker, guidet 
ture eller diverse svampe-
grupper på Facebook. Der 
findes over 6000 arter i kon-
geriget, af dem er der cirka 
100 arter, der er spiselige, 
og af de 100 arter er der om-
trent 40-50 arter, som er at-
traktive for samlere og har 
en kulinarisk værdi.

Findes der en app?
Når så alle formaningerne 
er sagt højt, så findes der 
fantastiske spisesvampe 
derude, og som grøntsagen 
der er dyrket selv, fisken 
der selv er bragt hjem, så 
smager svampen, man selv 
har fundet i skoven, også 
lidt bedre end gennemsnit-

tet. Svampe er inddelt i to 
hovedgrupper, rørhatte og 
lamelsvampe. Rørhattene 
er uden tvivl de nemmeste 
at identificere, og i denne 
gruppe finder vi blandt an-
det Karl Johan, brunstok-
ket rørhat, birkerørhat, og 
støvbold. Hvorimod i grup-
pen af lamelsvampe findes 
der almindelig kantarel, 
tragtkantarel, sort trompet-
svamp og østershat. Men 
det er også blandt lamel-
svampene, at vi finder flere 
giftige arter og forvekslin-
ger. Blandt andet de beryg-
tede fluesvampe!

Appen Svampeatlas, som 
blandt andet er udviklet i 
samarbejde med Køben-
havns Universitet, er et glim-
rende værktøj til at identifi-
cere arter. Appen er baseret 
på 600.000 svampefund og 
har blandt andet en funktion, 
hvor man kan tage et billede 
af svampen, og så kommer 
der forslag med beskrivelse 
af svampen og dens økologi. 

Tekst og foto: Stephan 
Øhlers Brooker 
redaktion@bryggebladet.dk

Man kan finde svampe året 
rundt i Danmark, men i pe-
rioden fra august til okto-
ber/november er der flest. 
Under de mest optimale 
forhold vil der have været 
en fugtig sensommer, som 
har givet svamperodnettet 
(myselium) de bedste betin-
gelser for at kunne udvikle 
frugtlegmerne, som viser 
sig i den fugtige skovbund. 
Der findes masser af gode 
spisesvampe i skoven, men 
der findes også lige så man-
ge, der er giftige. Og som 
man siger i svampekredse: 
”Man kan spise alle svam-
pe, men nogle kun én gang.” 

i kan godt slå os ihjel

For at undgå at blive slået 
ihjel af ens egne fund kom-
mer her et par retningslinjer 
som jeg selv benytter mig 
af, når jeg er i skoven. Og, 
ja, der er hvert år folk, der 
kommer galt afsted. Mellem 
10-25 personer bliver hvert 
år indlagt med symptomer 
på svampeforgiftning. Gift-
linjen modtager hvert år 
mellem 200 – 700 opkald fra 
bekymrede borgere. 

Så spis kun svampe, som 
du er 100 procent sikker på. 
Der er masser af forveks-
lingsmuligheder. Når man 
er i skoven, så vær målrettet 
og gå efter specifikke arter 
og ikke bare tage, hvad man 
finder. Lær forvekslingsmu-

Det er en god app, hvis man 
ønsker at blive bedre til at na-
vigere i svampeuniverset.

Høsten i hus
Personligt tager jeg altid 
ud af byen, når jeg skal på 
svampejagt, dette skyldes 
at mine spots er placeret 

længere nordpå, og at jeg 
ikke succesfuldt har fundet 
svampe på Amager Fælled. 
Jeg ved, at der er samlere, 
der finder svampe derude, 
og når de gør, så er det ofte 
på de åbne områder og ikke 
i tæt underskov og gerne, 
hvor der har gået større 
dyr.

Når høsten er hjembragt, 
kan der opstå et dilemma? 
Hvordan opbevarer man 
bedst sine fund? Enten kan 
man stege svampene for 
dernæst at fryse dem ned i 
mindre portioner. En anden 
mulighed er at tørre dem i 
ovnen eller i en dehydrator. 
En tredje mulighed er at 
stege dem og spise dem, til 
der ikke er flere! 

Så afsted i skoven og led 
efter de bløde frugtlegmer 
inden mørketiden for alvor 
får fat, og sæsonen går på 
hæld. Vær dog fornuftig, da 
det er en hobby med indbyg-
get faremomenter og spæn-
ding!
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NeUMANNS 
NATUR

Banksy eller vedbend
Efteråret er tid til nydelse i nuet 
og planlægning for gårdmænd og 
grønne bestyrelser for foråret

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Grundlæggende er man ty-
pen, der ser efteråret som 
porten ind til mørke, kulde 
og afsavn af udeliv. Eller 
man ser flotte fugletræk på 
den blå himmel, farverige 
bær og blade i blandede far-
ver.

Det ligger naturligvis i 
vores væsen, om man ser 
glasset halv det ene eller 
det andet. Darwin, den ul-
timative videnskabsmand, 
hvis kone sikkert fiksede 
ALT omkring ham, var også 
interesseret i slyngplanter. 
Han undersøgte, hvorfor 
og hvordan de greb fat og 
voksede op ad andre træer. 
En af hans evner var at lade 
uløselige og måske ligegyl-
dige problemstillinger lig-
ge. Hvorfor snor 93 procent 
af alle planter højre om, 
hvorfor er 80-90 procent af 
alle mennesker højrehån-
dede og de fleste snegles 
sneglehuse højredrejet og 
så videre. DNA-spiralen er 
også højredrejet – så må-
ske derfor og en af naturens 
tilfældigheder. Betyder 

det noget for vores livsver-
den? Englænderne med 
flere kører i venstre side, og 
det går jo lige godt, og de 
har da produceret mange 
gode mennesker som John 
Cleese, Paul McCartney, 
Shakespeare og Agatha 
Christie med flere.

Fælledens gekko
Men noget, Darwin ville 
have elsket, var et elektron-
mikroskop – det kom dog 
først i 1939. Heri kan man 
se, at den gode klatreplante 
vedbend, nogle kalder den 
efeu, producerer nogle mi-
kroskopiske væsker. De er 
i nanostørrelse, og hver af 
dem hæfter/låser med over-
fladen, om det er et træ el-
ler en mur. Det er små, små 
kræfter i hver, men samlet 
sidder hele planten virke-
ligt fast på overfladen. Lidt 
i samme båd som gekkoen 
der er det største dyr, der 
kan bevæge sig over lodret-
te og vandrette flader, også 
på hovedet. 

På mange husfacader i 
Bryggens gamle afdeling 
er der plantet blandt an-
det rådhusvin, der klatrer 

smukt op ad husmurene. 
Lige nu er de virkelig smuk-
ke, hvor bladene har mange 
farver. Et godt råd til alle 
foreninger, om det er ejer, 
leje eller andele: Plant ikke 
kun for Guds skyld, men 
for naturen vedbend. Den 
har kun fordele, og hold 
nu fast: Den er stedsegrøn, 
hvilket alle gårdmænd og 
varmemestre er glade for, 
så skal de ikke feje blade 
op. Det grønne om vinteren 
er godt for vores psyke, når 
alt andet er trist. Vedbend 
er levested for mange dyr, 
og den blomstrer sent i sep-
tember og oktober til glæ-
de for en række insekter. 
Desuden skader den ikke 
murværket, som man tidli-
gere mente, og den holder 
faktisk facaden tør og kan 
spare op mod 10 procent af 
varmeudgifterne, da den 
isolerer. Næst efter ved-
bend ville Banksy, den bri-
tiske inkognito street art-
troldmand, virkelig være 
kærkommen her og der på 
Bryggen.


