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På med FRAK’en

Det socialøkonomiske 
virksomhed FRAK lærer unge 
fra udsatte boligområder 
at passe et arbejde. Blandt 
andet på Fælleden hvor de 
hjælper med naturplejen.

Bryggen vandt valget

Tre ud af fire bryggeboer 
stemte for at afskaffe for-
svarsforbeholdet. Bryggen 
har historisk været en smule 
mere EU-positive end resten 
af Danmark.

Havnebus efterlader 
passagerer

Movia har alene i maj regi-
streret 113 passagerer, der er 
blevet efterladt af havnebus-
sen på grund af pladsman-
gel. Antallet er formentlig 
højere.
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www.bryggebladet.dk 

find os på:

• Du får en fast behandler, som kender dig 
• Vi byder altid velkommen med et smil
• Moderne klinik med afslappende atmosfære
• Centralt på Bryggen - tæt på metro og bus

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S  
 islandsbrygge@tandlaegen.dk  
tandlaegen.dk/islandsbrygge

tandlægen.dk Islands Brygge - personlig service og nærvær 

70 400 597 INVITATION  
TIL DIG 

 
Vi vil gerne invitere dig indenfor til en snak om dine boligdrømme! 

 

Måske drømmer du om en villa i byen eller et lille hus på landet? 

En større lejlighed eller måske en mindre? 

 

Vi kan sælge din nuværende bolig om det er en ejerlejlighed,  
andelslejlighed eller villa/rækkehus. 

 

Kig ind og del dine drømme med os og 

lad os dele vores 27 års erfaring i bolig salg med dig. 

 

Skal vi gå mod nye boligdrømme sammen? 

 

Besøg os i butikken eller på vores hjemmeside sweet-homes.dk 

 

Kærlig hilsen 

Sweet-Homes v/ Maria Schlichting 

 

 

 

INVITATION
Sweet-Homes vil gerne invitere dig indenfor 

til en snak om dine boligdrømme!

Vi kan sælge din nuværende bolig, om det er en 
ejerlejlighed, andelslejlighed eller villa/rækkehus.

Kig ind og del dine drømme med os og lad os dele 
vores 27 års erfaring i bolig salg med dig.

Skal vi gå mod nye boligdrømme sammen?
Besøg os i butikken eller på vores hjemmeside sweet-homes.dk

Kærlig hilsen Sweet-Homes v/ Maria Schlichting

Sweet-Homes v/ Maria Schlichting – tlf 24 64 07 88 eller besøg os på sweet-homes.dk

Nybolig Islands Brygge
Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* Ifølge Boligsiden.dk d. 23-11-2020. Ejerlejligheder solgt i 2300 København S de seneste 12 måneder uden projektsalg

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

Skal vi også sælge din bolig?

Amagers rammemand 
      Professionel indramning
      på eget værksted 

35-års jubilæum
Få 20% rabat på alle  
indramninger, hvis du  
medbringer billede af  
denne annonce til butikken 
 

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

Grundlagt 1987

distortion satte 
ild i Langebro
Der var fest, forløsning og 
zero fucks, da festfestivalen 
Distortion ramte Langebro.
Side 10 og 11
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Leder: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Man kunne næsten høre et kollek-
tivt ‘suk’ fra vinduerne ud mod Hav-
neparken, da festfestivalen Distor-
tion i december meldte ud, at dette 
års arrangement ville lægge vejen 
forbi Islands Brygge. Hvorfor her? 
Hvorfor nu, hvor det efter lange og 
seje kampe mod den stadigt mere 
ustyrlige festkultur i Havneparken 
endelig var begyndt at lykkes at få 
politiets og politikernes opmærk-

somhed? Distortion, der er kendt for store bydelsga-
defester, der i mere end ti år har trukket et spor af af-
fald, tis og tømmermænd gennem Indre By, Nørrebro 
og Vesterbro, var det sidste, det i forvejen festplagede 
Islands Brygge havde brug for. Hverken pressefotos af 
langbordsmiddage og siddende klaverkoncerter eller 
forsikringer om nye, roligere og familievenlige kon-
cepter kunne dulme bekymringerne. Action-hygge; 
hvor dumme tror I, vi er? 

Ikke desto mindre viste sidste fredags havne- og 
action-hygge-arrangementer i blandt andet Havne-
parken, at Distortion faktisk er i stand til at skabe en 
hyggelig fest. Jovist, musikken var høj, og festglade 
mennesker larmer. Men stemningen var positiv og be-
hagelig, og forholdene var ordnede. Der var opsat både 
toiletvogne, tissetræer og de relativt nye pink pissoirer 
til kvinder for at undgå alt for meget tisseri i porte og 
gårde. Og ud over Distortions egne security-vagter var 
både kommunens natteværter, de guljakkede nattera-
vne og ikke mindst politiet talstærkt til stede. Der var 
sågar sat bevogtede hegn op hele vejen langs havne-
kajen for at forhindre, at folk skulle springe i vandet. 
Det må være første gang, at forbuddet mod badning 
uden for badezonerne er blevet håndhævet i så vid ud-
strækning. 

Hvis man som nabo til Havneparken er plaget af støj 
og er træt af at få ødelagt sin nattesøvn, så kommer det 
ud på et, om larmen kommer fra Distortion eller fra 
spontane soundboksfester. Men i modsætning til hvad 
man kan opleve i Havneparken på en almindelig som-
merfredag aften, føltes Distortions havnehyggearran-
gement både trygt, inkluderende og ja … hyggeligt.

LEDER

distortion bragte 
hyggen til havnen

Beboerhjørnet  
Leifsgade 7 · 2300 København S
Telefon: Telefon: 20 68 11 62 (hverdage mellem 9-16)
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk
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30 kilometer i timen på hele Bryggen
Fremover må der højest køres 30 kilometer i timen på hele Islands Brygge. 
Kun i Njalsgade og på dele af Artillerivej bliver det tilladt at køre 40 
kilometer i timen

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

Politikerne i Teknik- og 
Miljøudvalget besluttede 
i sidste uge at sænke fart-
begrænsningerne på stort 
set alle københavnske veje. 
Ikke mindst på Islands 
Brygge hvor det fremover 
kun bliver tilladt at køre 30 

kilometer i timen i stedet 
for den nuværende grænse 
på 50 kilometer i timen. 
Også på Christianshavn, i 
Indre By samt indre Vester-
bro, Østerbro og Nørrebro 
bliver grænsen sat ned til 30 
kilometer i timen, mens ha-
stighedsbegrænsningerne i 
resten af byen bliver sat ned 
til 40 kilometer i timen.

Kun på Njalsgade og 
dele af Artillerivej vil det 

fremover være tilladt at 
køre 40 kilometer i timen, 
hvor grænsen også tidlige-
re har været 50 kilometer 
i timen.

Udefra og ind
Ændringerne skal efter pla-
nen træde i kraft løbende 
frem mod 2025 og starter 
‘udefra’ i de bydele, der 
ligger op mod en kommu-

negrænse, og arbejder sig 
indad. Amager Vest, som er 
den bydel, Islands Brygge 
ligger i, er således nummer 
7 ud af 10 i rækkefølgen. Så 
der går lidt tid, førend bryg-
geboerne skal lette foden 
fra pedalen. 

Projektet koster i omeg-
nen af 90 millioner kroner, 
som blandt andet skal bru-
ges på nye vejskilte og om-
bygning af veje.

i dag er det tilladt at køre 50 kilometer i timen på hele Islands 
Brygge med undtagelse af gaden Islands Brygge og en del af 
Artillerivej, hvor grænsen er 40 kilometer i timen. 

Når de nye regler træder i kraft, må man kun køre 30 kilo-
meter i timen på hele Bryggen. Kun i Njalsgade og på dele af 
Artillerivej vil det være tilladt at køre 40 kilometer i timen.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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Find din lokale ZENZ-salon på www.zenz.dk  I  Shop ZENZ Organic Products online på www.zenzshop.dk

ZENZ Islands Brygge 79F, 2300 Kbh S  I  Tlf. 32 96 43 43

LOOK GOOD · FEEL GOOD · DO GOOD

Hos ZENZ vil vi gøre tingene bedre 
og grønnere til gavn for vores 
kroppe, vores sanser og vores 

planet.

Naturlig skønhed og sundhed 
hænger uløseligt sammen, og 
derfor falder det os naturligt at 
tænke og agere bæredygtigt og 
vise respekt for naturen ved at 
vælge naturlige, veganske og 

økologiske ingredienser, i størst 
muligt omfang.

Læs mere om ZENZ og hvilke 
behandlinger vi tilbyder på  

www.zenz.dk

VI TAGER 
HENSYN

ZENZ ER 
CERTIFICERET 
GRØN SALON

N
O

R
DIC

 SWAN ECOLAB
E

L

Dine tænder fortjener omsorgsfuld  
og professionel behandling

Kigkurren 8G, 1. sal, København S  •  70 400 597

 islandsbrygge@tandlaegen.dk  •  tandlaegen.dk/islandsbryggeDIN TANDLÆGE PÅ BRYGGEN

Vores moderne og nyrenoverede klinik har en afslappende atmosfære, så du kan føle dig 
tryg. Vi byder altid velkommen med et smil og sørger for, at du får den rette tandbehandling 
i højeste kvalitet. Vi sætter ekstra tid af til dig, når du kommer som ny patient. 

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08:00 - 16:00
08:00 - 18:00
07:00 - 18:00
07:00 - 16:00
07:00 - 14:00

Åbningstider:
Klinikken har udvidet åbningstider,  
så du kan klare dit næste eftersyn,
når det passer dig.

Hos tandlægen.dk Islands Brygge ved vi,  
at den personlige service og nærvær er 

afgørende for at give dig en tryg oplevelse.
 

Derfor får du en fast behandler,  
så vi kan lære hinanden bedre at kende  
og sikre, at din behandling er tilpasset  

dig og dine behov. 

• Hos tandlægen.dk Islandsbrygge får du tryg og omsorgsfuld behandling
• Samarbejdet mellem vores dygtige tandlæger og tandplejere, er vores styrke
• Alsidig viden og bred erfaring sikrer dig den bedste tandbehandling
• Med digitale og teknologiske løsninger tilbyder vi de mest effektive behandlingsmetoder

Vi ser frem til at byde dig velkommen 

Rejsegilde for ny madskole
Det skrider fremad med udbygningen af Skolen på Islands Brygge, hvor der 
netop har været rejsegilde for den nye bygning, der blandt andet skal rumme 
basisskolens nye madskole

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: KK
redaktion@bryggebladet.dk

Der er blevet hamret og 
banket på Skolen på Islands 
Brygges basisskole, men nu 
begynder resultaterne af 
byggearbejdet også at vise 
sig. Således kunne skolen 
for nylig holde rejsegilde 
for den nye bygning, der 
fremover blandt andet kom-
mer til at rumme produkti-
onskøkken og kantine for 
eleverne fra 0. til 5. klasse. 
Basisskolen bliver dermed 
en del af Københavns Kom-
munes madskoler, som 
erstatter den nuværende 
EAT-madordning. I mad-
skolen bliver maden lavet 
fra bunden, og eleverne er 
med i køkkenet som en del 
af deres undervisning.

5. klasser i køkkenet
Skolens store elever, der går 
i udskolingen længere nede 
ad Artillerivej, har allerede 
madskole som en fast del 
af undervisningen. Her er 
det eleverne i 7. klasse, der 
har tjansen. Men med den 
nye bygning kommer turen 
også til eleverne i basissko-
len, hvor 5. klasseseleverne 

kommer til at stå for at plan-
lægge og lave maden. 

Efter planen bliver den 
nye madskole taget i brug i 
første kvartal af 2023.

skolen på islands Brygge bliver bygget om, så den passer 
til den nye elevsammensætning, efter at de store skolebørn 

er flyttet til den nye udskoling på Artillerivej 130. På basis-
skolen bliver der blandt andet bygget en ny madskole, hvor 

eleverne skal tilberede og spise sund skolemad.
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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

 

P
➜

PARKERING
Kommandantens 

Gaard i
Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00) Kr. 785,64 /md.
Døgnparkering (alle dage 0-24) Kr. 1.414,13 /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 1.1.2022

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

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. 

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,-)

Bryggemægler skal udleje 
boliger i Fælledby
Den lokale ejendomsmægler Sweet-Homes skal stå for udlejning og salg af 
boligerne i Fælledby, der går i gang allerede til næste år

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: PR
Illustration: Holscher 
Nordberg
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg er meget stolt over 
at få lov til at være med fra 
starten af denne unikke by, 
siger Maria Schlichting, 
der er indehaver af ejen-
d o m s m æ g l e r b u t i k k e n 
Sweet-Homes, der ligger 
i Njalsgade, og som netop 
har kunnet løfte sløret for, 
at hun har fået til opgave at 
stå for salg og udlejning af 
de mange nye boliger, der 
er på vej i Fælledby på Ama-
ger Fælled. 

De første boligprojekter 
på Amager Fælled er alle-
rede offentliggjort, og flere 
er på vej.

– Vi glæder os til at kom-
me i gang med udlejnin-
gen af den første bygning, 
som er tegnet af Holscher 
Nordberg. De har tegnet 
et virkelig flot projekt med 
naturtårne, som har nogle 
fantastiske fællesrum, for-
tæller Maria Schlichting og 
tilføjer:

– Derefter kommer byg-
gerierne løbende, og vi 
er allerede i gang med at 
kigge på de to næste pro-
jekter – blandt andet ONV 
Arkitekters karré med 103 
lejligheder. Samtidig arbej-
der vi også med de første 
ejerboliger og udformnin-
gen af disse. 

Lej eller ej
Langt størstedelen af boli-
gerne i Fælledby bliver le-
jeboliger, hvoraf 25 procent 
bliver almene. Men efter 
planen bliver 5-10 procent 
af boligerne udbudt som 
ejerboliger. Blandt andet i 
det allerede offentliggjorte 
projekt, hvor der ud over 73 
lejelejligheder også er plan-
lagt et mindre hus i gården 
med to til tre ejerlejligheder 
i to plan.

– Vi åbner officielt op for 
opskrivning til lejligheder-
ne i midten af 2023, men 
alle, der allerede nu ved, 

at det kunne være interes-
sant for dem, er mere end 
velkommen til at ringe eller 
skrive ind til os, så får vi no-
teret kunderne allerede nu, 
siger Maria Schlichting og 
tilføjer:

– Vi forventer på nuvæ-
rende tidspunkt, at de før-
ste beboere kan flytte ind i 
midten af 2024.

Billige boliger?
Det er politisk bestemt, at 
minimum 25 procent at ny-
opførte boliger skal være 
almene boliger. Men der-
udover er det svært at sige 
noget om, hvad det kommer 
til at koste at slå sig ned i 
Fælledby.

– Vi har naturligvis la-
vet flere beregninger, men 
vi har ikke fastlagt noget 
konkret endnu, idet vi nøje 
følger udviklingen for bo-
ligmarkedet og dermed ta-
ger alle forhold med i vores 
vurdering, når vi sætter den 
endelige husleje. 

Fælledby har længe været 
et ret kontroversielt bygge-
projekt, som en del køben-
havnere helst så slet ikke 
blev opført på grund af by-
delens placering på Amager 
Fælled. Det anerkender Ma-
ria Schlichting, men føler 
sig samtidig forsikret om, 
at folkene bag byggeriet ta-

ger den særlige placering 
alvorligt.

– Min betragtning er nok 
lidt anderledes omkring den 
debat, der har været, idet 
jeg har samarbejdet med 
Fælledby i lang tid på denne 
mægleraftale og derfor har 
mærket, hvor meget Fæl-
ledby arbejder for et bedre 
og grønt København. Man 
kan være uenige med poli-
tikernes beslutning om at 
bygge på denne del af Fæl-
leden, og det er helt fair, at 
man har den holdning, men 
nøjagtigt derfor bør vi også 
have de allerbedste menne-
sker på den svære opgave, 
siger hun og fortsætter:

– Min erfaring er, at Fæl-
ledby-folkene, fra arkitekter 
til ingeniører og biologer, 
tager projektet og områdets 

beliggenhed meget alvor-
ligt. Så derfor vil jeg gerne 
være en del af dette team og 
præge beslutningerne, så 
vi netop får en bydel, hvor 
man har højt fokus på bæ-
redygtighed og integration 
med den omkringliggende 
bynatur.

Maria schlichting har 
arbejdet som ejendoms-

mægler i København 
i næsten 28 år. I 2018 

sprang hun ud som 
selvstændig, da hun åb-
nede sin egen forretning 

Sweet-Homes i Njals-
gade. I dag har butikken 

fem ansatte. 

det første boligprojekt 
er tegnet af Holscher 

Nordberg og er en 
U-formet karrébygning 

med 73 lejeboliger. I 
gården har Nordland 

Arkitekter tegnet et 
gårdhus med to til tre 

ejerlejligheder.

www.bryggebladet.dk 

find os på:

Ny badezone og sauna på Nokken
En ny badezone og en mobil flydende sauna kan være 
på vej i vandet ud for H/F Nokken

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Der har været fart på udvi-
delserne af bademulighe-
derne i Københavns Havn, 
og på rådhuset bliver der 
løbende arbejdet på at lave 
flere badezoner i havnelø-
bet. Der er for nylig åbnet 
en ny badezone i Teglværks-
havnen, og på den anden 
side af sommerferien bliver 
den velbesøgte badezone 

ved La Banchina på Refsha-
leøen udvidet til cirka dob-
belt størrelse. 

Derudover kan en helt ny 
badezone med en mobil fly-
dende sauna være på vej på 
Nokken sydvest for Islands 
Brygge. 

Kombinationssauna
På et møde i Kultur- og Fri-
tidsudvalget i sidste uge gav 
politikerne nemlig grønt lys 

til, at forvaltningen kan be-
stille to forskellige typer 
mobilsaunaer, der vil blive 
leveret i efteråret. Forvalt-
ningen har i den forbin-
delse peget på tre mulige 
egnede placeringer til de to 
nye saunaer. Ved Kalvebod 
Bølge og havnegade, hvor 
der allerede findes badezo-
ner, eller ved Nokken. Den 
ene af de to typer saunaer, 
som forvaltningen nu bestil-
ler, er et nyt koncept med 

en kombineret mobil sauna 
og badezone, som altså ville 
så to fluer med ét smæk ved 
Nokken. 

Før politikerne kan lægge 
sig fast på en endelig place-
ring af de nye saunaer og 
badezoner, skal der gives 
tilladelse af kajejer, By & 
Havn og Teknik- og Miljø-
forvaltningen med flere, 
hvilket forvaltningen går i 
gang med at arbejde på at 
skaffe.



Skal du først i køen? 
Skriv dig op, og bliv inviteret til det snarlige preshow

T E R RASS E R N E . D K

udlejning@norsepm.dk 
Bredgade 45A, 2. sal
1260 København K
tel: +45 - 33 33 13 33

Livsnydelse 

TIL LEJE Vil du have byens største terrasse?
35 eksklusive lejeboliger på kanten af havneliv og Fælledens vilde natur 

Skriv dig op til premieren på Københavns nye 
liebhaver-lejeboliger, hvor indeliv og udeliv 
smelter sammen, og udsigten er i en liga for sig. 
Det er lejeboliger for de kræsne, der stiller krav til 
bæredygtighed, lækre materialer og dansk design.

Unik blanding af familieboliger og penthouses
Badeture i havnebadet, sommerfester i orangeriet, 
legeplads, petanquebane, fitnessområde, privat 
parkeringskælder og en stor udsigtsterrasse med frit 
kig til Amager Fælled. Terrasserne ligger naturskønt 
på Islands Brygge i en perfekt kombination af byliv og 
fredet natur. 

Indvendigt får du arkitektegnet luksus med Designa 
køkken, brede egetræsgulve med gulvvarme, blødt-

vandsanlæg, sundt indeklima, energimærkning A2020, 
mulighed for flere badeværelser, walk-in og store 
skydedøre, der kan åbnes ud til en grøn udezone på 
helt op til 91 m2.

• 48-185 m² – 2-5 værelser
• Altan/terrasse på helt op til 91 m²
• Køkken-alrum med egetræsskuffer og quooker
• Brede egetræsgulve med gulvvarme
• Badeværelser med Vola, designerspots  

og kalkfrit vand
• Medfølgende havemøbler og plantekasser
• Orangeri, legeplads, fitnessområde, 

parkeringskælder
• Egen udgang til Fælleden
• Indflytning vinter 2022

PRESHOW  
I JUNI

Skriv dig op nu
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det er efterhånden en del 
måneder siden, at det nye 
drikkeskur på Artillerivej 
69 blev løftet på plads. Pavil-
lonen er blevet beklædt med 
træ, brugerne er så småt be-
gyndt at flytte inventar ind 
i deres nye værested, og i 
slutningen af januar kunne 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen så oplyse, at skuret var 
færdigetableret og klar til at 
tage i brug, så snart ibrug-
tagningstilladelsen var 
færdigbehandlet. Dengang 
var forventningen, at pavil-
lonen kunne overdrages til 
brugerne 1. marts.

Men nu i starten af juni 
sidder brugerne stadig i 
den gamle og faldefærdige 
røde skurvogn og tripper 
for at få lov til at flytte. Det 
har nemlig trukket ud med 
at få færdigbehandlet ibrug-
tagningstilladelsen til sku-
ret, som skal være på plads, 
før det kan overleveres.

Brandkrav
At sagen ikke kan lukkes 
skyldes ifølge Teknik- og 
Miljøforvaltningen, at man 

stadig afventer at modtage 
det sidste materiale i sagen. 
Blandt andet dokumenta-
tion for brandforhold. Så 
snart det er modtaget og 
godkendt, kan der udstedes 
ibrugtagningstilladelse.

På spørgsmålet om, hvor-
for det har taget mere end 
fire måneder at få styr på 

dokumentationen, svarer 
forvaltningen, at man har 
været i løbende dialog med 
ansøger om materialet, 
fordi der har manglet nogle 
oplysninger; blandt andet 
dokumentation for brand-
forhold. Forvaltningen un-
derstreger, at den ikke kan 
udstede en ibrugtagnings-

tilladelse, før den har mod-
taget den nødvendige doku-
mentation fra ansøger.

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

I sidste måned modtog de 
tog Fælled-aktivister Frej 
Schmedes og Ida Nicolais-
en fra Extinction Rebellion 
og Arternes Ambassade et 
erstatningskrav på 1,8 mil-
lioner kroner, fordi de sid-
ste sommer trængte ind på 
byggepladsen på Amager 
Fælled og lænkede sig fast 
til en kran i flere timer, ind-
til de blev fjernet af politiet. 
Men det erstatningskrav 
bliver nu droppet. Det skri-
ver Politiken. 

Politiet har nedlagt på-
stand om erstatning til 
Fælledby, men da Politiken 
kontakter udviklingsselska-
bet, viser det sig, at der ikke 
har været fremsat et sådant 
krav. Fælledby har ganske 
vist oplyst til politiet, at det 
har kostet over 1,8 millioner 
at leje den pågældende kran 
over flere uger. Men altså 
ikke, at det har afstedkom-

met et milliontab, at kranen 
har været besat i et par ti-
mer. 

Herefter skriver Køben-
havns Politi i en mail til 
Politiken, at der “øjensyn-

ligt” er sket en “miskom-
munikation i dialogen med 
bygherren om erstatnings-
krav” samt at “hvis denne 
ikke ønsker erstatning fra 
de tiltalte i forbindelse med 
straffesagen, vil dette ikke 
blive medtaget i det nye an-
klageskrift”. 

Det bekræfter Fælledby 
i en mail fra kommunikati-
onsrådgiver Simon Madsen 
til Politiken:

“Vi er enige med politiet 
i, at der er sket en misfor-
ståelse her, og vi vil ikke på 
nuværende tidspunkt søge 
erstatning”. 

NYHEDER

drikkeskur har ventet på 
tilladelse i fire måneder
Det nye drikkeskur på Artillerivej 69 har været klar siden januar, og brugerne 
er i den grad klar til at tage det i brug. Men efter fire måneders ventetid er 
ibrugtagningstilladelsen endnu ikke behandlet færdig, fordi forvaltningen 
mangler at modtage dokumentation for blandt andet brandforhold

Alt godt kommer til den, 
der venter, og brugerne af 
drikkeskuret på Artillerivej 

har ventet på deres nye 
pavillon med en engels 

tålmodighed.

Mindst 113 passage-
rer efterladt af hav-
nebus
Siden 11. maj har Movia registreret 
i alt 113 passagerer, der er blevet 
efterladt af havnebussen, fordi den 
var fyldt. Men tallet er formentlig 
endnu højere

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Læserfoto
redaktion@bryggebladet.dk

Den 22. maj gik 12 passage-
rer forgæves ved havnebus-
sens stoppested ved Bryg-
gebroen. Bussen var fyldt, 
og operatøren måtte sejle vi-
dere og efterlade de 12 pas-
sagerer ved stoppestedet. 

Det er blot ét ud af flere 
tilfælde. Movia bad i begyn-
delsen af maj havnebussens 
operatører om at registrere, 
hver gang en havnebus må 
undlade at tage nye passa-
gerer ombord. Det skete på 
baggrund af et læserbrev i 
Bryggebladet, hvor en nabo 
til stoppestedet havde be-
mærket, at passagerer ofte 
blev efterladt i weekenden. 
Det fik Movia til at holde 
ekstra øje, og siden 11. maj 
har man altså registreret 
i alt 113 passagerer, der er 
blevet efterladt ved stoppe-
stedet.

Det oplyser Movias plan-
direktør Per Gellert i en 
mail til Bryggebladet:

– I Movia glæder vi os 
over havnebussernes suc-
ces, og vi følger løbende 
med i, om kapaciteten bli-
ver udfordret, så passage-
rer oplever at gå forgæves. 
De nye elhavnebusser har 
en maksimumkapacitet på 
80 passagerer, som både 
Movia og operatøren af sik-
kerhedsmæssige årsager er 
meget opmærksomme på 
at overholde. Siden 11. maj, 
hvor Bryggebladet gjorde 
opmærksom på efterladte 
passagerer ved Brygge-

broen, har vi frem til 31. 
maj modtaget indmelding 
fra operatøren af havnebus 
992 om, at man måtte efter-
lade 12 passagerer ved stop-
pestedet Islands Brygge/
Bryggebroen 22. maj i år 
ved afgang 15.48 i retning 
Teglholmen-Orientkaj. Mo-
via har siden 11. maj fået 
indmelding om, at sam-
menlagt 113 passagerer 
er blevet efterladt ved i alt 
seks forskellige stoppeste-
der, fordi havnebus 992 alle-
rede var fuld. Disse data vil 
indgå i den løbende dialog, 
som Movia har med Køben-
havns Kommune om havne-
busserne.

skyggetal
Men der er grund til at tro, 
at det tal er endnu højere. 
Bryggebladet har modtaget 
fotodokumentation fra en 
læser på ét andet tilfælde, 
hvor i omegnen af 20 pas-
sagerer bliver efterladt ved 
stoppestedet. Billederne er 
taget den 29. maj, og epi-
soden fremgår altså ikke af 
Movias registrering.

Bryggebladet har forholdt 
Movia billederne af episo-
den den 29. maj, men det 
har ikke været muligt at få 
en kommentar inden avi-
sens deadline.

Naboer til havnebus-
stoppestedet ved 

Bryggebroen oplever, 
at havnebussen ofte 

er for fyldt til at kunne 
medtage passagerer.

erstatningskrav på 1,8 millioner kroner til 
Fælled-aktivister var en misforståelse
Politiet dropper erstatningskrav på 1.8 millioner kroner mod de to Fælles-
aktivister Frej Schmedes og Ida Nicolaisen, fordi kravet aldrig har været 
fremsat af Fælledby

Aktivisterne Frej 
Schmedes og Ida 
Nicolaisen har fået 
et erstatningskrav på 
1,8 millioner kroner, 
fordi de sidste som-
mer lænkede sig til en 
kran på byggefeltet 
på Amager Fælled. 
Men det krav er nu 
bortfaldet. 



UDFLYTNINGSGARANTI ApS
FÅ DIT FULDE DEPOSITUM TILBAGE

Skal du til at fra�ytte din bolig?
Gør ligesom mange andre og brug Ud�ytningsgaranti til din istandsættelse.

Vi giver sikkerhed og garanti på vores arbejde, samt bisidder til dit �yttesyn - kvit og frit.

Det eneste du skal gøre er at overlevere din nøgle og så klarer vi resten!

Vi kan med sikkerhed sige at vi vil spare dig for penge ved brug af vores pakketilbud, i forhold til

hvad regningen ville lyde på fra din udlejer - Vi matcher alle priser fra konkurrenter eller udlejer

Kontakt os og få dit tilbud i dag.
Ganske uforpligtende. 

FULD ISTANDSÆTTELSE AF
50 kvm. 14.999,-     I    80 kvm. 23.999,-     I    100 kvm. 23.999,-

VI TILBYDER

 FLYTNING AF INDBO

 FULD ISTANDSÆTTELSE

 ALLE HULLER I VÆGGE OG LOFTE LUKKES

 MALING AF VÆGGE & LOFTER

 GULVAFSLIBNING

 GULVLAKERING

 VINDUESPUDSNING

 TOTALRENGØRING
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UDFL YTNINGSGARANTI AP S
FULD T DEPOSITUM TIL BA GE

VED BRUG AF VORES YDELSE HAR 
DU ØKONOMISK SIKKERHED DA VORES 

GARANTIORDNING ALTID DÆKKER

TRUSTPILOT SIGER ”EXCELLENT”

SKRIV I3  I KOMMENTARFELTET 
OG FÅ 3% RABAT

Tlf: +45 71749567   I    I  



8 BRYGGEBLADET   9. juni 2022TouR DE FRaNcE

Cyklen som 
livsopgave
Tour de France kommer ikke forbi Bryggen i 
år. Men feltet er kun et lille kædehop væk, når 
enkeltstartsrytterne suser forbi lige ovre på den anden 
side af Langebro. Men hvordan skal vi forstå det hele, 
myterne, historien og de store linjer, man altid hører 
om? I en foredragsrække i kulturhuset tager Tour-kender 
Joakim Jakobsen dig med på bagagebæreren

Tekst: Philip Thingaard
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

I ugerne op til Tour de 
France kan du blive klædt 
godt på til løbet af Joakim 
Jakobsen. Han er journalist 
og forfatter til bogen ”Tour 
de France”. Mastodont-
værket vejer seks kilo og er 
fyldt med vilde anekdoter 
og dybe perspektiver på 
det sagnomspundne cykel-
løb. Over tre aftener midt 
i juni deler Jakobsen ud af 
sin vægtige viden om lø-
bet. Han formidler den let 
og med den velkendte sans 
for de store linjer, som både 
franskmænd og danskere 
forbinder med Tour de 
France.

– Løbet har helt fra sin 
start i 1903 fanget franske 
digtere og journalisters in-
teresse. Så da Jørgen Leth 
kom ind på TV2 i halv-
femserne og begyndte at 
dække løbet som journalist 
og digter, blev den tilgang 
også til en dansk tradition, 
forklarer Joakim Jakobsen.

Han tilføjer, at danskerne 
faktisk er den mest Tour de 
France-gale nation af alle, 
målt på seertal per indbyg-
ger.

den uberegnelige bro
I år svinger det traditions-
tunge cykelløb med de let-
benede ryttere forbi vores 
hovedstad, det vindblæste 
Vestsjælland samt det både 
bakkede og flade Sønder-
jylland. Men højdepunktet 
i Tour de Danmark-delen 
bliver uden tvivl en komplet 
nyskabelse i det lange og 
gamle løb, nemlig den kom-
plet uforudsigelige kryds-
ning af Storebæltsbroen.

– Det bliver jo helt sinds-
sygt på Storebælt, især hvis 
det blæser den dag, siger Jo-
akim Jakobsen om løbets 2. 
etape, der starter i Roskilde 
og ender i Nyborg med det 
stridsomme ridt hen over 
Storebæltsbroen.

Man er hverken rytter 
eller tilrettelægger på et 
cykelhold til Touren uden 
at være detaljeorienteret, 
pertentlig og arg modstan-
der af ubehagelige overra-
skelser. Det giver grå hår i 
hovedet hos Tour-holdene.

– Vi taler om krampag-
tige perfektionister, både 
dem der kører, og dem der 
styrer de her hold. Så de er 
forståeligt nok frustrerede, 
for de kan ikke forberede 
sig på Storebæltsbroen og 
vindforholdene på dagen. 

Det skaber neuroser hos 
den slags perfektionister.

Byløb i din 
yndlingsgade
Men det hele begynder da-
gen før, her i København 
med enkeltstart ved Søerne, 
omkring Fælledparken, via 
Frederiksstaden med slut 
på Rådhuspladsen. Så det er 
om at finde sin yndlingsga-
de frem blandt udvalget på 
ruten og tage plads, i god tid 
og gerne med picnic-kurv 
og rosévin.

– Der går timevis med ka-
ravane og reklamebiler, der 
kører forbi. Det er ret tarve-
ligt faktisk, men en del af 
løbet, siger Jakobsen, inden 
han straks vender tilbage til 
Storebæltsbroen.

– Det bliver vanvittigt. 
Man har aldrig i Tourens hi-
storie prøvet at køre over så 
lang en bro.

Fredensbro og Dronning 
Louises Bro ligner derimod 
kendt pensum for de top-
professionelle cykelryttere 
og ikke mindst deres stab 
af pertentlige taktikere. I 
ugerne og månederne op 

til det københavnske Grand 
Départ kan de sagtens måle 
gadehjørner og svingkurver 
op lige så tosset de vil med 
deres nålepræcise udstyr. 
Men på Storebæltsbroen, 
gentager Joakim Jakobsen, 
der kan alt ske. Trafikmyn-
dighederne lukker ligesom 
ikke broen af mere end én 
dag og lammer sommertra-
fikken. Så den strækning 
kan ikke forberedes andet 
end på tegnebrættet. Det 
skaber særlig spænding på 
2. etape, foruden flotte TV-
billeder, hvis vejret arter sig 
på dagen.

Brofascination
Det med vinden er en af-
gørende faktor, som tilmed 
er uforudsigelig. Tour de 
France er født af teknologi-
fascination i årene omkring 
1900 med det nyopførte Eif-
feltårnet og det stolte, fran-
ske teknologi og biler på 
Verdensudstillingen i Paris. 
Derfor er det på ingen måde 
tilfældigt, og helt i tråd med 
løbets logik og historie, at 
Tour-lederne har kastet de-
res hede sommerblikke på 

vores imposante og tv-ven-
lige Storebæltsbro.

– Touren er helt fra sin 
begyndelse blevet brugt 
til at vise teknologi frem. 
Her har vi en stor bro, der 
er smuk. Lad os sende ryt-
terne derud, siger Joakim 

Jakobsen og forestiller sig 
løbsledelsens tanker bag 
netop Danmark som scene 
for åbningsetaperne i Tour 
de France 2022.

Tourens europæiske 
intuition
Onde tunger vil mene, at 
Tour de France bør holdes 
i Frankrig. At de mange 
hjul bør bevare tæt og eks-
klusiv kontakt til asfalten 
på Champs Elysées og 
Alpe d’Huez. At den bør 
holde sig langt fra Frede-
riksberg Allé og bakkerne 
omkring Tølløse. Men det 
er misforståelse, at Touren 
skulle være begrænset til 
Frankrig, minder Joakim 
Jakobsen os om. Han finder 
straks opbakning i sin bog.

– Traditionen med at flyt-
te Grand Départ og de tid-
lige etaper ud af landet går 
tilbage til 1954.

Nederlandene var få år 
før med til at danne i Kul- og 
Stålunionen. Det var derfor 
en oplagt gestus fra Tourens 
side at rykke hele cirkusset 
til Amsterdam. Allerede i 
1958 var der afgang fra bel-
giske Bruxelles, et andet 
cykelbesat medlem af unio-
nen.

– Løbsledelsen har altid 
haft en intuition og fornem-

melse af, hvad der rører 
sig i det europæiske. Det 
samme med 1987, hvor man 
startede i Vestberlin. Kort 
tid efter faldt muren som 
bekendt, siger Joakim Ja-
kobsen.

sure, skidetrængende 
mænd
Under titlen ”Tourens Riva-
ler” tager Joakim Jakobsen 
imod første gang den 14. 
juni til en snak om rivalise-
ring. Det mentale aspekt af 
cykelsporten er måske den 
del, der skaber de allerstør-
ste af de mange helte, som 
er løbets raison d’etre. For 
hvis det ikke var for histo-
rierne, var det jo blot tynde 
mænd i spraglede trøjer, 
der alle skal det samme 
sted hen.

– Det er jo bare en flok 
sure, skidetrængende 
mænd på en cykel, så hvad 
skal vi se det for? spørger 
Jakobsen retorisk og giver 
selv svaret.

– Det er, fordi de har en 
opgave. Og den opgave af-
spejler på mange måder de 
liv, vi lever, og som begyn-
der at gå op for én som teen-
ager. Det er også derfor, 
mange kommer ret sent til 
sporten, typisk i 12-årsalde-
ren. En 7-årig vil hellere se 
en cykelrytter kæmpe mod 
en hest eller en helikopter.

Feltets helte. Den 
16. juni tager Joa-
kim Jakobsen fat 
på løbets mange 

hjælperyttere.

den 14. juni er 
emnet Tourens 
rivaler. Her Pou-
lidor vs Anquetil 
tilbage i de tid-
lige 1960'ere.
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selvom der var både toiletvogne, tissetræer og urinaler på de fleste af hegnene om pladsen, 
kneb det for nogle med at ramme rigtigt.

selvom havnehyggen flere steder var højlydt, kunne man høre en knappenål falde til jorden ved 
betonmuren, hvor folk i alle aldre dansede til vidt forskellig musik i deres hørebøffer.
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Vi gir’ ik’ en fuck!
Distortion åbnede sluserne på 
vid gab og slap to års indestængt 
vildskab løs ved Langebro

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

Fem minutter før startskud-
det skulle gå til det første Di-
stortion-arrangement efter 
to års coronapause, åbnede 
himlen sig, og et nærmest 
bibelsk skybrud skyllede 
over Bryggen. Regnvandet 
fossede gennem gaderne 
og gav regnvandsristene 
kamp til stregen. En næsten 
tragikomisk åbning på fest-
festivalen, som så mange 
primært unge mennesker 
havde set så meget frem til, 
at størstedelen af betalings-
arrangementerne ved Råd-
huspladsen, på Vesterbro, 
ved Langebro og den store 
finale på Refshaleøen alle 
kunne melde enten udsolgt 
eller få billetter. 

Det store regnskyl var 
heldigvis relativt hurtigt 
overstået, og gæsterne be-
gyndte at myldre til festival-
området på havnefronten 
mellem lille og store Lange-
bro. I takt med at området 
blev fyldt mere og mere op, 
og vandpytterne begyndte 
at blande sig med tis fra de 
deltagere, der så stort på, at 
der faktisk var kørt en del 
forskellige toiletmulighe-
der ind, steg også intensite-
ten i musikken.

Hey shorty
Katos entré på scenen mar-
kerede overgangen fra før-
fest til fest-fest, og energien 
og varmen foran scenen 
steg et par grader. Særligt 
det monotont gentagende 
vokal sample ‘jeg gir’ ik’ 
en fuck, jeg gir’ ik’ en fuck’ 
ræsonnerede kraftigt i pub-
likum, der svarede med 
moshpit, basarm og bar 
kasse. Da Kato rundede sit 
set af med det 13 år gamle 

hit ‘Hey Shorty’ skrålede 
crowded med på både vers 
og omkvæd og kylede vand 
og fadøl op i luften. 

Få timer inde i eventet, da 
musikprofilen skiftede fra 
live-musik til DJ’s og mere 
elektronisk musik, kunne 
det interimistiske billetkon-
tor ved Lille Langebro sæt-
te ‘udsolgt-skilte’ i ruderne. 
En lang række mennesker 
havde taget stilling på Lan-
gebro, hvor de gennem et 
opstillet hegn kunne tage 
del i festen på afstand og 
uden billet. 

På en græsplet ind mod 
Christianshavns vold sad en 
ung pige i skrædderstilling 
og spyttede ned i en pøl af 
hendes eget bræk. Hendes 
veninde fik hjulpet hende 
på benene og trak hende af-
sted mod det nærmeste toi-
let, men standsede i stedet 
for at stille sig i kø til baren. 
Lidt længere nede ad Lange-
brogade forsøgte en gruppe 
unge mænd at klemme sig 
igennem hegnet og løb ind 
på pladsen, men havnede 
direkte i favnen på en af fe-
stivalens blåvestede vagter, 
der bestemt eskorterede 
dem ud fra området igen. 

Hyg-ohøj
Anderledes rolige var fre-
dagens Distortion-arrange-
menter, der under de noget 
tvetydige betegnelser ‘acti-
on-hygge’ og ‘havne-hygge’ 
indtog hele den kommunale 
del af Havneparken. Men 
‘hygge’ skulle vise sig at 
være det rette ord til at be-
skrive dagen, der mest af 
alt mindede om en udvidet 
havefest. Der var ingen de-
ciderede scener, men kun 
plasticpavilloner fordelt på 
plænerne, hvorfra forskel-
lige DJ’s spillede forskellige 
former for dub og downbeat 
elektronisk musik. Kun un-
der Langebro, hvor Bas Un-
der Buen, der er kendt fra 
de årlige bas-raves under 
Bispeengbuen, var intensi-
teten skruet i vejret. Des-
værre virkede set-uppet en 
lille smule forkølet, og set 
på afstand kunne man for-
vildes til at tro, at publikum 
stod og ventede på bussen. 

Alt i alt mindede Distor-
tions arrangement i Hav-
neparken mere om Kultur-
havn end om de gaderaves, 
festivalen ellers er kendt 
for. Musikken var ganske 
vist høj. Men den var også 
kurateret, og den stoppede 
klokken 22:00.

Kato satte ild til fe-
sten med hittet ‘Hey 
Shorty’ fra 2009.

Natteravnene havde indkaldt forstærkning og var synlige overalt i 
Havneparken.

Man må arbejde for den flydende føde.
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Stemmefordeling på 
Skolen på Islands 

Brygge
Ja: 75,3 %

Nej: 24,7 %

Stemmeprocent: 65,96 %

Stemmefordeling på 
landsplan

Ja: 66,90 %
Nej: 33,10 %

Stemmeprocent: 65,8 %

20% 40% 60% 80% 100%

stort ja på Bryggen til afskaffelse af forsvarsforbeholdet
Tre ud af fire 

bryggeboer satte 
kryds ved ‘ja’ til 

at afskaffe for-
svarsforbeholdet 
ved folkeafstem-

ningen i sidste 
uge

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

Hvis folkeafstemningen om 
forsvarsforbeholdet gav en 
markant sejr til ja-siden, så 
var der tale om et regulært 
jordskred på Islands Bryg-
ge. Hele 75,3 procent af de 
vælgere, der stemte på Sko-
len på Islands Brygge, satte 
kryds ved ‘ja’, og kun 24,7 
procent stemte nej. Ja-siden 
stod altså markant stærkere 
på Bryggen end i resten af 
landet, hvor et – stadig sig-

nifikant – flertal på 66,9 pro-
cent stemte for at afskaffe 
forsvarsforbeholdet. 

Ud af i alt 10.607 stemme-
berettigede i valgkredsen 
dukkede 6.900 vælgere op 
og satte deres kryds. Der-
med ligger valgdeltagelsen 
på Islands Brygge på 65,9 
procent, hvilket er nogen-
lunde på niveau med valg-
deltagelsen på landsplan, 
som var på 65,8 procent.

Kilde: KMDvalg
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Bryggen stemmer for og stemmer mere
Hvis det stod til bryggeboerne, 
havde vi afskaffet både rets- og 

forsvarsforbeholdet. Euroen skulle vi 
dog ikke bede om på Bryggen, hvor 

valgdeltagelsen historisk ligger en 
anelse højere end i resten af landet, 

når vi stemmer om EU

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Jens Burau
redaktion@bryggebladet.dk

Et markant flertal på hele 
75 procent af vælgerne på 
Bryggen stemte i sidste uge 
‘ja’ til at afskaffe forsvars-
forbeholdet. Men det er 
ikke første gang, at Bryg-
gen har stemt for afskaf-
felsen af et EU-forbehold. 
Da der i 2015 blev afholdt 
folkeafstemning om retsfor-
beholdet, stemte 58 procent 
af vælgerne, der stemte på 
Skolen på Islands Brygge, 
for en afskaffelse, men blev 
altså underkendt af resten 
af landet, hvor 53 procent af 
vælgerne ønskede at bevare 
forbeholdet. 

Også den fælles patent-
domstol, der var til folkeaf-

stemning i 2014 på samme 
dag som valget til Europa-
parlamentet, var en vinder-
sag på Bryggen. 64 procent 
af bryggeboerne stemte 
for, men denne gang med 
opbakning fra det omkring-
liggende Danmark, hvor 62 
procent stemte for. 

Ved begge disse valg har 
valgdeltagelsen på Bryggen 
ligget en smule højere end 
landsgennemsnittet. En 
tendens der gentog sig ved 
sidste uges folkeafstem-
ning, omend kun på margi-
nalerne.

Nej tak til euroen
Sidst valgdeltagelsen var 
lavere på Islands Brygge 
end i resten af Danmark 
var ved valget om, hvor-

vidt Danmark skulle til-
slutte sig eurosamarbejdet 
i 2000. Dengang gik hele 
87 procent af danskerne til 
stemmeurnerne, men kun 
79 procent af vælgerne, der 
stemte på Skolen på Islands 
Brygge. Dog stadig en 
svimlende valgdeltagelse 
sammenlignet med sidste 
uges stemmeprocent på 
kun 65 procent.

Euroafstemningen var 
også sidste gang, Bryg-
gen viste sig fra sin EU-
skeptiske side. Og det 
faktisk i højere grad end 
resten af Danmark. Hele 
64 procent af vælgerne på 
Bryggen sagde nej tak til 
at træde ind i eurosamar-
bejdet, hvor det samlede 
flertal for et nej kun var på 
53 procent.

20% 40% 60% 80% 100%

Stemmefordeling på 
Skolen på  

Islands Brygge
Ja: 64,34 %
Nej: 35,6 %

Stemmeprocent: 61,71 %

Valgresultat på  
landsplan
Ja: 62,5 %

Nej: 37,5 %

Stemmeprocent: 55,9 %

Folkeafstemning om den fælles patentdomstol  
(25. maj 2014 – samtidig med EP-valg)

Kilde: KMDvalg

Stemmefordeling på 
Skolen på Islands 

Brygge
For: 35,4 %

Imod: 64,6 %

Stemmeprocent: 79,40 %

Valgresultat på  
landsplan 

For: 46,8 %
Imod: 53,2 %

Stemmeprocent: 87,6

Folkeafstemning om Danmarks deltagelse i den fælles 
valuta (28. september 2000)

20% 40% 60% 80% 100%

Stemmefordeling på  
Skolen på Islands 

Brygge
Ja: 58 %

Nej: 42 %

Stemmeprocent: 74,06 %

Valgresultat på  
landsplan
Ja: 46,9 %
Nej: 53,1 %

Stemmeprocent: 72 %

Folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet  
3. december 2015

20% 40% 60% 80% 100%
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Tekst: Philip Thingaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Mudi Jarkass fik i 2013 øje 
på et hul i vores danske 
arbejdsmarked. Unge fra 
udsatte boligområder, som 
ham selv, blev sjældent an-
set som en nyttig ressour-
ce. Han startede organisa-
tionen FRAK, der hjælper 
unge fra udsatte boligom-
råder med at finde arbejds-
opgaver rundt i samfundet. 
Det kan eksempelvis være 
praktiske opgaver i forbin-
delse events, affaldshåndte-
ring eller naturpleje.

– Formålet er ikke bare, at 
de kommer væk fra gaden 
og lærer at arbejde, fortæl-
ler Nis Hjortkjær Ekelund, 
der er projektkordinator i 
FRAK og fortsætter:

– De afgørende er, at de 
oplever, at nogen tager dem 
alvorligt.

Her små ti år senere er 
FRAK en blomstrende so-
cialøkonomisk virksomhed. 
Så blomstrende at den ek-
sempelvis har indgået en 
aftale med Teknik- og Miljø-
forvaltningen i Københavns 
Kommune om at rydde in-
vasive planter på Amager 
Fælled.

socialpædagog spiller 
Playstation
Det samme kan man ifølge 
Nis Hjortkjær Ekelund ikke 
altid sige om andre tilbud, 
som de unge fra udsatte bo-
ligområder har til rådighed.

– Jeg har eksempelvis 
hørt om socialpædagoger, 
som sidder og spiller Play-
station med den unge. Vi 
går en anden vej ved skaffe 
dem rigtige opgaver med 
rigtig løn. Ikke mindst stil-
ler vi krav til dem.

I FRAK-regi er de unge 
fra udsatte boligområder 
delt ind i to grupper alt ef-
ter deres arbejdsevne. Den 
første gruppe er unge, som 
er vokset op i boligområder, 
hvor de er udsat for en so-
cial arv, der normaliserer 
kriminalitet og hvor de om-
gås folk, med et løsere for-
hold til arbejdsmarkedet. 

– FRAK giver dem ikke 
bare arbejde, men sæt-
ter dem også i forbindelse 
med andre, med stærkere 
tilknytning til arbejdsmar-

kedet. Samtidig  bliver de 
også selv gode eksempler 
for andre unge i deres bolig-
område, fortæller Nis Hjort-
kjær Ekelund.

De unge ved godt, at det 
er deres fremtid, der er på 
spil og er villige til at påtage 
sig de arbejdsopgaver, som 
FRAK stiller til rådighed.

– Det er en gruppe, der 
har relativt let ved at lære at 
arbejde, komme til tiden og 
løse de opgaver, vi stiller. 

Ét af succeskriterierne 
hos FRAK er, at de unge 
kommer videre ud på ar-
bejdsmarkedet. Sidste år 
var der over 60 af FRAK’er-
ne der kom videre i job.

ekstra svær opvækst
Den anden gruppe er unge, 
der har haft ekstra svære 
vilkår i livet. Nogle er flyg-
tet fra krig, nogle er kom-
met uledsaget til landet og 
flere døjer med PTSD eller 
andre diagnoser. Det er en 
gruppe, der kan have svært 

ved bare at komme ud af 
sengen om morgenen.

– Dem går vi til på en an-
den måde. Nogle gange kan 
du ringe til dem i en uende-
lighed og møde op på deres 
dørtærskel, men de er sta-
dig svære at få i gang. Men 
de får også markant læn-
gere snor og hvis de er for 
svære at komme i kontakt 
med, inddrager vi deres for-
ældre. 

Den udfordring stiller 
så krav den anden vej, til 
FRAK, om at organisatio-
nens medarbejdere er tål-
modige og villige til at ryk-
ke ud og rykke rundt med 
kort varsel.

– Vi er nødt til at være 
hamrende agile, for at det 
kan lykkes, fortæller Nis 
Hjortkjær Ekelund.

ejerskab til et hegn
FRAK står for at finde de 
opgaver, der kan matche 
det arbejdsudbud, der er 
til rådighed. Her forsøger 

de at gøre det så lokalt som 
muligt, eksempelvis har de 
unge fra Urbanplanen sat 
hegn op i nærområdet.

– Vi forsøger at finde op-
gaver til dem så tæt som 
muligt på deres boligom-
råde. Det giver dem nemlig 
ejerskab over det stykke 
arbejde, de har lavet, forkla-
rer Nis Hjortkjær Ekelund.

– Hvis de så ser nogen, 
der er ved at ødelægge heg-
net, så kan de sige ‘Hey, det 
dér er faktisk et hegn, vi har 
sat op’. Det giver dem en 
status og et ansvar i lokal-
området, som er guld værd 
for deres videre forløb.

Armensk brømbær
Nis Hjortkjær Ekelund er 
landskabsarkitekt og gart-
ner med speciale i urban 
biodiversitet og har ansvar 
for anlæg- og vedligeholds-
opgaver i FRAK. De unge 
fra Urbanplanen har hele 
foråret haft en vigtig opgave 
på Amager Fælled. De skul-

le rydde ud i invasive arter 
som eksempelvis armensk 
brombær. De har også slå-
et rør og siv ned med le til 
gavn for padder, der så kan 
gemme sig for fugle og vind 
og vejr og også få noget lys, 
som deres æg har brug for 
til at modnes. 

Nis Hjortkær Ekelund 
understreger, at naturpleje 
faktisk er en nødvendighed, 
hvis man ønsker at bevare 
biodiversiteten.

– Hvis man bare lod stå 
til, så ville Amager Fælled 
før eller siden blive til bø-
geskov, hvilket absolut ikke 
ville gavne biodiversiteten, 
siger han og tilføjer:

– Sund natur udelukker 
ikke naturplejer.

Unge er bonus
De unge FRAKeres arbejde 
gavner ikke blot dem selv 
og de opdragsgivere, som 
Nis Hjortkjær Ekelund og 
hans kolleger finder til dem. 
Det gavner samfundet og 

dermed os alle. Ud over at 
holde de unge væk fra pro-
blematiske miljøer, bliver 
deres senere tilknytning til 
arbejdsmarkedet en gevinst 
for alle. FRAK sikrer sig 
desuden at undgå udnyt-
telse af unge mennesker på 
kanten. De unges løn er af-
stemt med 3F og de sikres 
ordentlige arbejdsvilkår.

FRAK hjælper 
unge fra udsatte 
boligområder på vej
Der tales meget om de ældre 
som en utappet ressource for 
arbejdsmarkedet. Der tales mindre 
om, at unge fra udsatte boligområder 
kan gøre mere gavn. Den 
socialøkonomiske virksomhed FRAK 
gør noget ved sagen ved at matche 
de unge med arbejdsopgaver, blandt 
andet på Amager Fælled

den socialøkono-
miske virksomhed 

FRAK træner unge i 
at passe et arbejde 

og luger samtidig ud 
i de invasive plan-
tearter på Amager 

Fælled.
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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-fredag: kl. 9.00 – 18.00
Lørdag: kl. 10.00 – 14.00

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

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

ejendomsservice
EMS-Ejendomsservice 
www.ems.dk - Tlf: 36 95 94 02
E-mail: info@ems.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

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

Handyman
Personlig assistance 
Bryggens altmuligmand v. René M. Hansen
Tlf. 28993925, Nolde25@gmail.com

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
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

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
TANDLÆGEN.DK
v/ Søren Nielsen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
Islandsbrygge@tandlaegen.dk
www.tandlaegen.dk/koebenhavn-s/
islandsbrygge/

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.

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

Test din viden om 
islands Brygge

1. Til det andet Copenhagen Marathon i 1981  
skete der noget bemærkelsesværdigt. 
Hvad?

 a. Løbet blev vundet af bryggebo Ole 
Bøtker Larsen

 b. Den amerikanske kvinde Jytte 
Fruchtmann kom først i mål

 c. Langebro gik op to gange, hvor løberne 
måtte stå og vente 5-10 minutter, før de 
kunne komme videre

2. Beboerne i 18 boligforeninger på Bryggen 
kunne komme på Danmarks dengang 
største private bredbåndsnetværk, 
Bryggenet. Hvilket år startede Bryggenet 
leverancen af telefoni, tv og internet?

 a. 1998
 b. 2003 
 c. 2008

3. Hvad skete der på Bryggen den 27. januar 
1945?

 a. Langebro blev sprængt i luften af 
modstandsbevægelsen

 b. Bryggen blev ved et uheld bombet af 
engelske fly

 c. Der var en større brand i Balonparken

4. Militæret havde et større tilstedværelse 
på Ny Tøjhusgrunden (området mellem 
Amager Boulevard, Artillerivej, 
Myggenæsgade/Klaksvigsgade og 
Thorshavnsgade) frem til hvilket år?

 a. 1953
 b. 1973
 c. 1993 

(se svarene på side 19)

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 forbeholder sig ret til at 

redigere opslagene.

Her kan din annonce stå!



www.bryggebladet.dk 

find os på:
Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt
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Larm og skrald i fokus på Bryggen
Af: Julie Stokholm

Bryggen har mange udfor-
dringer om sommeren, hvor 
bydelen forandres. Larm og 
skrald er bare nogle af tin-
gene. De er ikke bare med 
til at genere dem, der bor 
her hele året, men er også 
med til at forstyrre det ro-
lige Bryggen og tiltrække 
andre typer samt skabe 
utryghed og medfører an-
dre udfordringer. 

Vi ville jo ønske, alle bare 
kunne opføre sig ordent-
ligt, ikke når man bare er 
i sit eget hjem, men også i 
offentlige rum. Vi ved godt, 
vi ikke kan ændre alles ad-
færd og opdragelse. Men 
efter corona og generelt 
at byens rum bliver brugt 
mere, mener vi, der er brug 
for en indsats for at skabe 
en bevidsthed om brugen af 
offentlige rum og forståel-
sen af at passe på hinanden, 
tage hensyn til hinanden og 
miljøet.

Hvem vi er
Vi er en arbejdsgruppe, der 
er udsprunget af en større 
samarbejdsgruppe mellem 
professionelle og beboere 
fra Islands Brygge, som 
hedder Dialogforum på 
Islands Brygge, som arbej-
der på at skabe tryghed på 
Islands Brygge. Der arbej-
des på at forebygge proble-
matikker, som kan opstå 
hovedsageligt over som-
mermånederne, og hvilke 
udfordringer området har 
det kommende år.

Vores gruppe består på 
nuværende tidspunkt af tre 
personer:

Anne-Marie, medlem af 
Facebook-gruppen "Nej tak 
til Soundboks-støj på Is-
lands Brygge" og beboer på 
Islands Brygge.

Julie, formand for Islands 
Brygge Handelsstandsfor-
ening og beboer på Islands 
Brygge.

Anja, socialfaglig fore-
bygger i Københavns Politi 
og sidder fysisk på Amager 
Nærpolitistation.

Formålet med denne ar-
bejdsgruppe er at skabe en 
tydelig og positiv kommuni-
kation mellem beboerne og 
gæsterne på Islands Brygge 
samt beboerne imellem 

med henblik på at øge bebo-
ernes trivsel og tryghed.

Formålet med at være 
både professionelle samt 
beboere i arbejdsgruppen 
er at kombinere beboernes 
kompetencer og syn på ud-
fordringerne med de profes-
sionelles mulighed og viden 
indenfor området.

Det er vores oplevelse, at 
denne kombination skaber 
et mere nuanceret billede af 
både udfordringerne samt 
mulige løsninger.

det vi arbejder  
på lige nu
Lige nu er vi gået i gang 
med et projekt, hvor vi bru-
ger nudging og prøver at 
kommunikere til de unge 
på et niveau, hvor de ser 
budskabet tydeligt eller 
kommer ind i deres bevidst-
hed, både via en anderledes 
skiltning på Bryggen, men 
også via sociale medier og 
ved at komme ud og møde 
de unge med vores budska-
ber med større skilte, post-
kort, T-shirts og andet.

Lige nu ser vi på emner 
som larm og skrald, men 
er også et projekt, der kan 
udvides til andre emner. 
Tis, kørsel og mange andre 
emner kan altid tilføjes, når 
først vi er i gang.

Formålet er at nå den bre-
de gruppe unge, som kom-
mer på Bryggen og hygger 
sig med sine venner.

Bryggen er to græsplæ-
ner, som bruges som en "fe-
stivalplads", og hvordan op-
fører man sig her, når man 
er ung?

Det er vores opfattelse, 
at denne gruppe helt al-
mindelige unge udgør 
størstedelen af gæsterne, 
der laver larm og smider 
skrald. Det er derfor også 
vores håb, at vi med få, 
men tydelige kommunika-
tionsredskaber – i de un-
ges ånd – kan huske dem 
på, at der er naboer og 
mennesker, de skal tage 
hensyn til.

Hvordan vil vi gøre
Vi arbejder med hashtags 
og slogans og sætninger, 
der giver stof til eftertanke 
om, hvordan man opfører 
sig i offentlige rum.

Vi vil bruge farver og 
skrift, der er farverige og 
med et twist af "graffiti" 
eller ungdommelighed og 
ikke som et surt skilt med 
regelsæt, men mere påmin-
delse om almindelig opfør-
sel.

Eksempelvis vil vi bruge 
sætninger og slogans som:

"Keep the world clean, 
put garbage in the bin"

"Party and dance, but to a 
volume we all understand"

"Vi naboer er hjemme, 
så vær sød at skrue ned for 
musik og stemme"

"Gi' den gas, men skru 

ned for din bas"
Vi prøver at samarbejde 

med firmaet SOUNDBOKS 
og få dem med i projektet og 
derved få deres støtte i vo-
res fælles interesse. Derud-
over skal der søges lokale 
fonde for at få projektet sat 
i gang.

Vi er i dialog med Køben-
havns Kommune i forhold 
til at få en godkendelse til at 
opstille plakater/skilte. Vi 
håber og tror på, det lykkes, 
men kan naturligvis ikke 
love noget.

Vi søger alle lokale, der 
kan hjælpe med at få projek-

tet sat i gang:
Er der nogle lokale be-

boere, der har interesse i 
at være med i vores samar-
bejdsgruppe, vil vi meget 
gerne høre fra jer.

Vi søger nogle, der kan 
bidrage med kompetencer 
indenfor kommunikation, 
tv, ungdomstv, radio, gra-
fisk. Nogle der kan hjælpe 
med sociale medier, ansøg-
ninger, hjælp til at sætte 
print i gang og opsætning 
af plakater, nogle der arbej-
der med unge eller adfærd, 
nogle kreative til tekst og 
skiltning samt til uddeling 

og komme ud og møde de 
unge eller blot med kærlig-
hed til Bryggen.

Vi mødes cirka en gang 
om måneden og kræver 
ikke så meget, men jo flere 
vi er, jo hurtigere kan vi 
komme ud med budskabet, 
så meld dig til vores samar-
bejde!

Vi modtager også meget 
gerne ideer til sætninger og 
slogans. Send på sms til Ju-
lie Stokholm på: 26232049.

Amager bedste butikker ligger på Bryggen
Tre ud af tre 

kåringer af 
‘månedens 

Amagerbutik’ 
er gået til 

Bryggebutikker i 
2022

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

Hvor laver Amagers bedste 
pizza? Nemt, det gør Bryg-
gens Pizzaria i Leifsgade. 
Hvor får man så Amagers 
bedste skønhedsbehand-
ling? Hos Amal i Egilsgade 
selvsagt.

Hvad med Amagers bed-
ste smørrebrød? Smut forbi 
Slagtenes Smørrebrød og 
Delikatesse i Leifsgade.

Vi ved det jo egentlig godt 
selv, men nu har resten af 
Amager også fået øjnene 
op for, at øens bedste butik-
ker ligger her på Bryggen. I 
hvert fald har AmagerLIVs 

læsere nu tre gange i træk 
kåret butikker her i bydelen 
til Månedens Amagerbutik. 

Hattrick
I marts gik prisen til Slag-
terens Smørrebrød og De-
likatesse, der også vandt 
prisen i oktober sidste år. I 
april var det Bryggens Piz-
zarias tur til at blive hæd-
ret og i sidste uge fik Amal 
Attaheri uventet besøg da 
hun fik overrakt prisen for 
maj. 

Månedens Amagerbutik 
bliver kåret i samarbejde 
mellem AmagerLIV og 
Danske Bank. Der bliver 
kåret i alt syv Amagerbu-

tikker i 2022, som Amager-
LIVs læsere nominerer på 
avisens Facebook-side. De 
syv vinderbutikker dyster 
omkring årsskiftet om at 
blive Årets Amagerbutik.

Amal Attaheris 
skønhedsklinik 

HosAmal i Egils-
gade er den tredje 
bryggebutik i træk, 

der bliver kåret 
som månedens 

Amagerbutik. 
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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

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

Konstitueret sogne- og studenterpræst
Henriette Barkholt
Tlf. 51211541 - mail: Hebb@km.dk
Mandag fridag

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

Kirkens kontor
Kigkurren 8A 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 den 12. juni kl. 11
Højmesse  
ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

Søndag den 19. juni kl. 11
Højmesse  
ved NN

Søndag den 26. juni kl. 11
Højmesse  
ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 3. juli kl. 11
Højmesse  
ved sognepræst  
Ghita Katz Olsen

Søndag den 10. juli kl. 11
Højmesse  
ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

Søndag den 17. juli kl. 11
Højmesse  
ved sognepræst  
Lars Ahlmann Olesen

GUDSTJENESTER

GUdSTjENESTE mEd 
SALmESANG foR BAByER
LørDag DEN 11. JuNI kL. 15 

Så holder vi gudstjeneste med 
salmesang for babyer igen. Kirkens 
babysalmesangshold er med ved 
gudstjenesten, så tag din baby 
under armen og kom og se, hvad 
babysalmesang går ud på. Alle er 
velkomne til at være med – også selv 
om man ikke lige har en baby ved 
hånden! Gudstjenesten varer en halv 
times tid, og bagefter er der mulighed 
for en kop kaffe, te eller saft og lidt 
frisk frugt.

KENd dIT SoGN  
oG påvIRK dET!
mENIGHEdSmødE
SøNDag DEN 12. JuNI kL. 13-15

Islands Brygges Sogns Menighedsråd 
inviterer til menighedsmøde.
Formålet med mødet er, at 
menighedsrådet orienterer om sit 
arbejde og ønsker at give menigheden 
mulighed for at komme i dialog med 
menighedsrådet om deres ønsker 
og tanker om deres sognekirkers 
arbejde.
På menighedsrådets del af mødet vil 
der kort blive orienteret om:
 ❙ Sognets nuværende og planlagte 

aktiviteter.
 ❙ Sognets udvikling
 ❙ Regnskab 2021
 ❙ Budget 2023

Herefter er ordet frit - spørg bare; vi 
vil gerne høre kommentarer og gode 
ideer!
NB! Mødet afholdes i Kirken i 
Ørestad, Robert Jacobsens Vej 72B, 
2300 København S.

SommERfEST mEd fæLLESSANG I HAvEN
ONSDag DEN 22. JuNI kL. 13-15. 
Ruben Harbo og Britta Bugge Madsen er værter. Alle er meget velkomne!  Der serveres kaffe / te og kage. 

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

www.bryggebladet.dk 

find os på:

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

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



19BRYGGEBLADET9. juni 2022

man er til det blå, er det ned 
til havnefronten, lej en båd, 
og så afsted. Udlejningsbå-
dene er udstyret med et lille 

bord, så det hele giver sig 
selv. Havnebussen stopper 
stadig på Bryggen, så hvis 
man medbringer kurven, 

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

PiZZAsNeGLe:

Det fantastiske ved pizzas-
negle, er at man kan komme 
alt i dem, er der en rest 
bolognese fra dagen før, kan 
det bruges. Skinke, pepperoni 
eller andre favoritter kan også 
kommes ind i sneglen.

Dej :
n 25 g gær
n 2,5 dl lunken vand
n 1 dl olivenolie
n 1 tsk sukker
n 1 tsk salt
n ca. 450 g mel (hvedemel, 

durum, grahamsmel) brug 
det mel du foretrækker rør 
sammen og lad hæve et 
lunt sted i et par timer.

Tomatsovs :
Kan være den hurtige hvor 
dåsetomat, olie og krydderier 

blendes. Kan også være den 
langsomme, hvor grøntsags-
skuffen tømmes og bages 
med masser af tomat, og så 
blendes. Eller den der ligger 
midt i mellem - med andre 
ord, lav din bedste tomatsovs.
Det klassiske fyld kunne 
være skinke, ost og oregano 
- og ellers er der frit lejde til 
at komme hvad som helst 
i - kun fantasien der sætter 
grænser.

Dejen rulles ud som til en 
pizza, tomatsovs smøres ud 
og fyldet lægges på. Derefter 
rulles den sammen til en tyk 
pølse og skæres ud i skiver 
(2-3 cm) og lad dem hæve i 
30 minutter. 
Bag dem i 15 minutter ved 
180 grader.

MaD

Test din viden - svar
1. (c). Langebro gik op to gange, 
hvor løberne måtte stå og vente 
5-10 minutter, før de kunne 
komme videre. 
2. (b). 2003.
3. (b). Bryggen blev ved et uheld 
bombet af engelske fly . Tre af fire 
bomber eksploderede ikke.  

 
 
Op imod 2.000 beboere måtte 
evakueres fra deres hjem, mens 
bomberne blev demonteret.
4. (b). 1973. Tre år senere, i 1976, 
blev de fleste militære bygninger 
på Ny Tøjhusgrunden revet ned.

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

Netværksopgrade-
ring starter snart
Fiberby forventer snart at 
påbegynde opgraderingen 
af Bryggenets netværk og 
udstyr, så vi fremover vil 
kunne garantere 1Gbps til 
alle brugere. 
Fiberby vil løbende vise 
planen for opgraderingen 
og rapportere fremdriften 
på deres dedikerede un-
derside https://fiberby.dk/
bryggenet/. 

Gratis hjælp til 
optimering a dit 
WiFi-signal
De hyppigste problemer 
Bryggenets brugere ople-
ver, er relateret til bruger-
nes eget udstyr, specielt 
Wi-Fi. Bryggenet tilbyder 
derfor 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 alminde-
lige løsninger og problem-
stillinger. 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 nuvæ-
rende Wi-Fi løsning, med 
det formål at finde frem til 
årsagen for udfordringerne. 
Som en del af gennem-
gangen vil teknikeren 
også sikre, at din trådløse 
router er indstillet korrekt 
for at få den bedst mulige 
oplevelse.
Teknikeren vil som afslut-
ning på sit besøg komme 
med en anbefaling til, hvad 
der yderligere kan fore-
tages for at få det bedste 
ud af dit Wi-Fi signal. Her 
kunne mulige optimerings-
forslag være en bedre 
placering af den trådløse 
router, udskiftning af den 
trådløse router eller ud-
bygning af det nuværende 
signal. 

Bryggenet dækker omkost-
ningen til teknikerbesøget, 
og hvis du ønsker at tage 
imod et optimeringsforslag, 
så vil du få oplyst prisen 
for dette inden arbejdet 
startes.
For at få hjælp til dit Wi-Fi 
signal skal du blot ringe til 
Kundeservice på 33 2300 
99, hvor Fiberby sidder klar 
til at hjælpe dig.

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. 
Kundeservice leveres af de 
firmaer, der står for vore 
tjenester, så der er forskel-
lige kontaktpunkter og åb-
ningstider for hhv. internet 
og tv.

Internet
Kundeservice leveres af 
Fiberby.
På telefonen (33 2300 99) 
ydes der personlig betje-
ning 
Mandag til  
torsdag kl. 9 – 18
Fredag kl. 9 – 16
Lørdag kl. 10 – 14
Du kan også sende en e-
mail til support@fiberby.dk.

TV
Kundeservice leveres frem 
til 1. oktober 2022 af NAL 
Medienet.
På telefonen (7013 0339) 
ydes der personlig betje-
ning 
mandag og tirsdag kl. 
09:00-16:00
onsdag kl. 09:00-17:00
torsdag kl. 09:00-16:00
fredag kl. 09:00-15:00
Der er lukket i weekender 
og på helligdage.
Du kan også sende en e-mail 
til nal@nal-medienet.dk.

Bryggenets priser

Internet
Op til 1Gbit/s: 75. kr/md. 
(500/500 Mbit/s garanteret)
(fra 1. april 2022 stiger 
prisen til 75 kr./md.) 

Tv
Grundpakke: 180 kr./md.
Mellempakke: 415 kr./md.
Mellempakke med Bland 
Selv: 415 kr./md.
Fuldpakke: 545 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv: 
545 kr./md.

Telefon:
Forbrugsafregnet: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

1000/1000 

Mbit/s 

75 kr./md.

Picnickurven
Med fælleden som baghave og 
højsæson for lyse aftener, er der 
rig mulighed for at dyrke udendørs 
spisning som hobby. Det er kun 
fantasien og ambitionsniveauet der 
sætter grænser for hvad der kan 
indtages. Fælleden byder på masser 
af hyggelige områder og kroge, hvor 
man som familie eller en duo kan 
indtage den medbragte mad - som 
naturligvis skal fragtes i en kurv

Tekst: Stephan Øhlers 
Brooker
Foto: Flickr/Alejandro Lopez
redaktion@bryggebladet.dk

Den klassiske manøvre, 
med at tage ud i naturen og 
spise sin medbragte mad, 
er måske en uddøende akti-
vitet. Med streetfood-vogne 
i forskellige afskygninger 
overalt hvor man kommer, 
bliver vi måske mere ma-
gelige og vant til, at alting 
altid er tilgængeligt, når vi 
har brug for det. Men den 

gamle øvelse med at lave en 
madkurv og så afsted ud i 
naturen og indtage det med-
bragte, skal måske genover-
vejes som sommerdisciplin.

Båd eller jernhest
Med fælleden som tæt nabo, 
er det oplagt at benytte sig 
af denne til at indtage noget 
lækkert i godt selskab. Fra 
Bryggen er der flere mulig-
heder for at bevæge sig væk 
fra murstens-slum, og ud i 
det grønne, eller blå. Hvis 

er der god mulighed for at 
komme lidt væk fra de men-
neskefyldte brosten og ud i 
det blå. 

Hvis man ikke er den sø-
stærke type, kan man rulle 
ud i det grønne. Tag metro-
en til naturcenter Vestama-
ger, der finder man masser 
af hyggelige områder, med 
bålsteder, plads til grillen, 
eller blot et sted under et 
af de store træer. En sidste 
mulighed kunne være at 
hoppe på jernhesten og fin-
de en af de hyggelige steder, 
der findes på fælleden langs 
Artillerivej. Pak et tæppe og 
dine yndlings mennesker, 
og så din bedste picnickurv.

Hvad skal i kurven?
Hvis man er en mindre fami-
lie, der skal afsted, er min 
anbefaling at man sørger 
for at have snackmad med i 
kurven. Det er min erfaring 
at det er et hit blandt de yng-
re generationer. Fingermad 
som er nemt at gå til som. 
Hjemmelavet muslibar, la-
vet på dadler, chokolade 
og nødder. Pizzasnegle, en 
gammel klassisker fra mad-
kassen, som godt kan findes 
frem fra gemmerne igen. 
Skåret frugt er næsten altid 

et hit blandt børn. måske 
lavet som frugtspyd. Små 
frikadeller, brød, skåret 
lufttørret skinke eller bre-
saola, pesto til at dyppe i, en 
smule god ost. Så er der lidt 
til både børn og voksne. 

Hvis man derimod er en 
duo, eller ligefrem en date, 
skal der måske placeres 
lidt mere strategisk ud-
valgte råvarer. Jordbær er 
et sikkert hit til en sådan 
kurv. Hvis man er den ud-
spekulerede type, kan det 
lade sig gøre udelukkende 
at fylde kurven med råva-
rer, der stimulerer libido-
en. Banan, østers, skaldyr, 
chokolade, mandler og 
rødt kød. 

det analoge køkken
Så uanset motiver, så fyld 
madkurven med lækkerhed 
og inviter dine yndlings-
mennesker med på udflugt. 
Ud og udforsk lommerne 
og bliv mæt, tilfreds og må-
ske stimuleret. Søg væk fra 
det conviene for en stund, 
og rul tiden tilbage til det 
analoge køkken. Uden mo-
bilpay og stort udvalg, men 
med veltillavet, hjemmela-
vet god picnic mad. Måske 
med kysse garanti.
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NeUMANNS 
NATUR

sult, sex  
og udlængsel

Der er onsdagssnegle, 
øresnegle, kanelsnegle, 

sære snegle, nøgensnegle, 
snegletempo og sneglen 

på Amager Strand

ligvis ikke lave risikoana-
lyse omkring stiens bredde, 
beskaffenhed, vedvarende 
fugtprocent og trafikkens 
intensitet, så derfor går det 
ofte galt.

10-30-60
Snegle er egentlig vanddyr, 
og 10 procent lever i fersk-
vand, 60 procent i havet og 
resten på jorden. Derfor har 
de udviklet denne virkelig 
seje slim. Hvis man tager 
en snegl op og får slimen 
på fingrene, så kan den 

ikke vaskes af med kendte 
og ikke-sundhedsskadelige 
stoffer, men eneste vej er at 
nulre det af; stakkels Mulle 
fra Zappa.

Jeg har ofte med børn 
samlet snegle og startet 
et sneglevæddeløb på en 
hvid voksdug. Det er en 
langsommelig affære, men 
hyggelig at se på. Voldsneg-
len er Danmarks hurtigste 
snegl. Den er flot og invasiv. 
Det er nogle københavnere, 
der havde bragt den til Chri-
stianshavns volde; deraf 
navnet. Så havde bedstebor-

gerne noget pænt at kikke 
på, når der blevet gået af-
tentur op til Store Bededag 
på voldene. Men både den 
og vinbjergsneglen skulle 
være glimrende spise og 
måske gode bud på kom-
mende klimamad.

Er man ramt af børn, kan 
man fint tage et par snegle 
med hjem et par dage i et 

syltetøjsglas med forskel-
lige blade. Husk at stænke 
vand i glasset og et lufthul 
i låget. Så kan I følge med i, 
hvad de spiser, og hvor hur-
tigt det går.

Et gammel børnerim om 
den charmerende sorte 
skovsnegl

Snegl, snegl du sorte
er dit hus blevet borte?
Er du løbet hjemmefra
i den bare skjorte?
 
Snegl, snegl du sorte,
jeg ved ej, hvor du turde,
jeg løber aldrig hjemme-

fra
– jeg bliver her hos Dor-

the!
 

Så alt i alt, snegle er vig-
tige nedbrydere og en del 
af fødekæden i naturen og 
mindfulness-agtige at stu-
dere. Hussneglenes huse er 
9 ud af 10 højresnoet, skyl-
des måske at vores DNA er 
højresnoet.

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Flickr/Dennis_bohn
redaktion@bryggebladet.dk

 
Nu, hvor regnen kommer 
og går, vælter det med 
snegle over stierne på Fæl-
leden. Mens man prøver på 
ikke at træde på dem, falder 
tanken, om det er lemmin-
ger i forklædning eller blot 
et broderskab af kamika-
zesnegle. Men vores stier 
og veje er barrierer for alle 
snegle, og med regn kan de 
endelig bevæge sig over. De 
er som alt andet levende på 
jagt efter mad, parring og 
nye territorier.

Udsat dag og nat 
Snegle er natdyr, da fugtig-
heden om natten er højere, 
og sandsynligvis også fordi 
der er færre fjender. Men 
natten er ej deres egen; pind-
svin, ræv, muldvarp, firben, 

spidsmus, stålorme, tudser 
og frøer spiser snegle med 
og uden hus. Om dagen er 
det luftwaffe, der angriber. 
Stære, skader, mejser, mus-
vitter og solsorten går ikke 
af vejen for en nøgen snegl.

Deres æg og nyklækkede 
snegle fortæres af løbebil-
ler og deres larver, ørentvi-
ste og bænkebidere. Men 
heldigvis er de alle vegne, 
og sjove er de at se på. Et 
tip herfra er at tage et par 
snegle og sætte dem på en 
glas- eller plexiglasplade og 
løfte den op og se, hvordan 
den går med den ene fod. 
Snegle producerer slim som 
en slags glidcreme, så de 
kan bevæge sig i terrænet. I 
en undersøgelse kunne kun 
4 ud 53 arter af snegle kryd-
se en to-spors-vej. Så selv de 
grusede stier på Fælleden 
er en stor barriere for vores 
‘skynd dig langsomt-blød-
dyr’. Men de kan sandsyn-

snegle på veje 
er på afveje.


