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Nyt fodboldfællesskab

Heklas pige-ungdomsspillere 
skal fremover træne og spille 
kamp sammen med spil-
lere fra tre andre Amager-
klubber. Det nye samarbejde 
skal fastholde flere piger i 
sporten.

Byggeri starter på 
fælleden

Københavns Kommune har 
givet den første byggetilladel-
se til Fælledby P/S. Dermed 
kan selskabet gå i gang med 
at opføre de første boliger på 
Amager Fælled.

Galleri Naif lukker

To år med coronanedluknin-
ger efterfulgt af en inflations-
ramt økonomi har tvunget 
Galleri Naif i knæ.  Efter 11 
år med farverige, positive og 
naivistiske udstillinger lukker 
Mia Cara nu sit galleri.
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• Fokus på forebyggelse, så du beholder dine tænder  
sunde og flotte hele livet 

• Med høj faglighed, kvalitet og moderne behandlings- 
metoder, sikrer vi dig den rette og bedste behandling

Hos tandlægen.dk Islandsbrygge får du  
en fast tandplejer, som kender dig

Kigkurren 8G, 1. sal, Kbh S   

Formand for Køben-
havns BMX klub Bo 
Rasmussen drømmer 
om, at klubben kan få 
lov til at overtage de 
midlertidige pavil-
lonbygninger, som 
Beskæftigelses- og In-
tegrationsforvaltningen 
fraflyttede i foråret.

BMX-klub ser langt efter tomme pavilloner
Københavns BMX Klub drømmer om at overtage pavillonbygninger, der har stået tomme ved 
klubbens anlæg siden august, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen stoppede med 
at bruge dem. Men det kræver både byggetilladelse og dispensation fra fredning, hvilket kan 
tage månedsvis at behandle, og bygningerne bliver efter planen fjernet til december

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

Der sker store ting i Køben-
havns BMX Klub, der ligger 
for enden af Artillerivej. I 
de kommende år skal klub-
bens anlæg nemlig være 
base for et nyt nationalt eli-
tetræningscenter for nogle 
af landets bedste BMX-ryt-
tere. Og i 2025 er klubben 
vært for VM. Blandt andet 
derfor drømmer klubben 
med god grund om nye og 
bedre faciliteter end deres 
eksisterende klubhus. Og 
der står faktisk allerede en 
klynge af velfungerende og 
tomme pavillonbygninger 
på arealet, som klubbens 
medlemmer sukker efter at 
få lov til at overtage. I vejen 
står kun bureaukrati. 

Rotteræs
Den ser ikke ud af meget og 
er det heller ikke, den lille, 
grønne træbygning, som 

læs mere på side 2
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Københavns BMX Klub kal-
der for hjem. Bygningens 
to små lokaler fungerer 
som kombineret omklæd-
ningsrum, træningslokale, 
fællesrum og køkken. Det 
kunne måske gå an, hvis 
huset var i ordentlig stand, 
men det vidner en stor, 
grøn-brun skimmelplama-
ge i loftet om, at det ikke 
er. Bygningens ene toilet 
kan kun lige knapt skylle 
ud, og i det lille køkken er 
der sat ekstra sokkel under 
køkkenskabene for at holde 
rotterne ude.  

de grå bygninger
Derfor bliver der sendt man-
ge, lange og længselsfulde 
blikke efter de såkaldte ‘grå 
bygninger’, der ligger lige 
ved siden af klubhuset. De 
midlertidige pavillonbyg-
ninger har ligget side om 
side med Københavns BMX 
Klub ved slusen bag Have-
foreningen Sønderbro og BK 
Heklas arealer siden 2014. 
Her har Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningens 
nyttejob-indsats haft base. 
Men ved udgangen af 2021 
udløb de midlertidige til-
ladelser til at have pavillo-
nerne stående, og nytteind-
satsen flyttede i marts til en 
ny adresse. Pavillonerne er 
imidlertid blevet stående. 
Tomme og uudnyttede. 

elitecenter
Det, synes formand for Kø-
benhavns BMX Klub, Bo 
Rasmussen, er fjollet, når 
nu han og hans forening 

skriger på nye og bedre fa-
ciliteter. Ikke kun til klub-
bens daglige drift, men i 
særdeleshed også til de 
mange store projekter, der 
er i støbeskeen. 

Københavns BMX Klub 
er nemlig lige blevet valgt 
som ‘hjem’ for et nyt natio-
nalt elitetræningscenter. Det 
betyder, at nogle af landets 
bedste ryttere fremover skal 
træne på det lokale BMX-
anlæg. Det nye trænings-
center er skabt i samarbejde 
mellem Danmarks Cykle 
Union, Team Copenhagen og 
Københavns BMX Klub, der 
er valgt som base på grund 
af anlæggets beliggenhed 
og selve banens internatio-
nale standard. Sidstnævnte 
er også en af årsagerne til, at 
der i 2025 skal køres VM her. 

Men klubhuset lever altså 
langt fra op til banens høje 
standard. Bo Rasmussen er 
af Kultur- og Fritidsforvalt-

ningen blevet opfordret til 
at søge midler i klubhuspul-
jen til opførelsen af et nyt og 
mere tidssvarende hus. Det 
er imidlertid en både dyr 
og tidskrævende proces. Så 
hvorfor bruge krudt på det, 
når nu der allerede står to 
udmærkede pavillonbygin-
ger på arealet, som mere 
end dækker BMX-klubbens 
behov?

Ja, men….
Det er der flere grunde til. 
Det fremgår af et svar fra 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen til Jonas Bjørn Jensen, 
der sidder i Kultur- og Fri-
tidsudvalget for Socialde-
mokratiet. Jonas Bjørn Jen-
sen spørger, om det ville 
være muligt at lade BMX-
klubben overtage pavillo-
nerne, når nu de alligevel 
står tomme. Det korte svar 
er ja. Det lange svar er, 

at det vil kræve en masse 
sagsbehandling og koste en 
masse penge. 

Selvom pavillonerne har 
stået på området i næsten 
ni år, har de nemlig altid 
været tænkt som midlerti-
dige. Derfor er alle de til-
ladelser, der er givet, også 
midlertidige. Der er blandt 
andet givet en midlertidig 
dispensation fra fredningen 
på området, der teknisk set 
hører til Amager Fælled. 
Derudover er byggetilladel-
sen også midlertidig, fordi 
pavillonerne ikke lever op 
til kravene til almindelig 
bebyggelse. Alle disse til-
ladelser er udløbet, og pa-
villonerne skal efter planen 
fjernes til december. 

600.000 kroner
Beskæftigelses- og Integra-
tionsforvaltningen, der har 
benyttet pavillonerne siden 
2014, oplyser, at der fra de-
res side ikke er noget til 
hinder for, at BMX-klubben 
kan overtage bygningerne. 
Men der skal altså søges 

nye tilladelser. Og den slags 
tager tid. Ifølge Teknik- og 
Miljøforvaltningen vil det 
tage 3-4 måneder for Fred-
ningsnævnet at behandle en 
ansøgning om dispensation 
fra fredningen. Og byggetil-
ladelser tager i gennemsnit 
9 måneder at behandle. 

I den venteperiode må 
klubben stadig ikke bruge 
bygningerne. Til gengæld 
er der stadig en masse ud-
gifter, der skal afholdes. 
Ifølge Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen 
koster pavillonerne 600.000 
kroner om året til leje, re-
novation og administration. 
Det har således kostet 4,9 
millioner kroner at have 
dem stående siden 2014.
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BMX-klubbens med-
lemmer kan sidde på 

deres faldefærdige 
veranda og kigge over 

på de tomme pavil-
loner, som de ikke må 

bruge.

skimmelpletten i 
klublokalet bliver 
større og større, 
og rotterne kan 

høres under gulv-
brædderne.

Fælledby frikendt i byretten
Udviklingsselskabet Fælledby P/S var i sin gode ret til at fortsætte 
grundmodningsarbejdet på Amager Fælled sidste sommer, 
selvom to klagenævn havde meddelt opsættende virkning 
over en klage indgivet af Amager Fælleds Venner og Dansk 
Naturfredningsforening. Det har Københavns Byret netop afgjort

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

“Den af Amager Fælleds 
Venner anlagte sag mod 
Fælledby P/S afvises,” og 
”Amager Fælleds Venner 
skal til Fælledby P/S be-
tale sagsomkostninger med 
60.000 kr.”  Sådan lyder af-
gørelsen fra Københavns 
Byret i en sag mellem Fæl-
ledby P/S og Amager Fæl-
leds Venner, der blev afgjort 
i sidste uge. 

Opsættende virkning
Sagen handler om, hvor-
vidt Fælledby P/S handlede 
lovligt, da selskabet sid-

ste år fortsatte med at lave 
grundmodningsarbejde på 
et tidspunkt, hvor Miljø- 
og Fødevareklagenævnet 
og Planklagenævnet havde 
meddelt såkaldt ‘opsætten-
de virkning’, mens en klage 
fra Amager Fælleds Venner 
og Danmarks Naturfred-
ningsforening blev behand-
let i de to nævn. 

Det forstod Amager Fæl-
led Venner som, at alt ar-
bejde på byggefeltet skulle 
ophøre helt, mens sagen 
verserede. Men hos Fæl-
ledby P/S mente man kun, 
at det betød, at projektsel-
skabet ikke kunne modtage 
nye tilladelser til byggeri og 
anlægsaktiviteter, men at 

de eksisterende tilladelser 
til grundmodning stadig 
var gældende. 

Byggestop-dans
Derfor genoptog selskabet 
deres arbejde på bygge-
feltet den 19. juli sidste år. 
Arbejdet fortsatte indtil by-
retten nedlagde et stands-
ningspåbud en måned se-
nere. Herefter stod arbejdet 
stille indtil 14. december, 
hvor klagenævnene afviste 
Amager Fælleds Venners 
klager og ophævede bygge-
forbudet. 

Amager Fælleds Venner 
fastholdt dog, at Fælledby 
P/S handlede ulovligt ved at 

fortsætte grundmodnings-
arbejdet sidste sommer på 
trods af den opsættende 
virkning, hvilket borgerfor-
eningen indbragte for byret-
ten. Men nu har Københavns 
Byret afgjort, at Fælledy P/S 
ikke handlede ulovligt. 

– Vi er glade for, at retten 
har sat punktum i denne 
sag nu. Det er længe siden, 
at disse klager blev afvist i 
klagenævnene, og dengang, 
som nu, har der ikke været 
en finger at sætte på Fæl-
ledbys håndtering af alle de 
miljøtekniske retningslin-
jer og krav fra biologer og 
myndigheder, siger admi-
nistrerende direktør i Fæl-
ledby P/S Erling Thygesen.
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Hos ZENZ forkæler vi dig med 
sundt og smukt hår, hver gang du 
sætter dig i frisørstolen, og vi gør 

det uden brug af unødig kemi. 

Vores dygtige frisører står klar til 
at give dig et personligt tilpasset 

look, som fremhæver din naturlige 
skønhed på fineste vis. 

I alle behandlinger anvender vi 
vores egen serie af allergi- og 

miljøvenlige produkter.

Læs mere om ZENZ og hvilke 
behandlinger vi tilbyder på  

www.zenz.dk

ULTIMATIV 
FORKÆLELSE

ØKOLOGISK 
WELLNESS HOS 

FRISØREN

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

HEALTHY - NATURAL - ORGANIC - SUSTAINABLE

The New Beauty Standard

LOOK GOOD · FEEL GOOD · DO GOOD

98 studieboliger  
på vej i sturlasgade
ATP Ejendomme planlægger at opføre en ny boligkarré 
med studieboliger på den tomme grund i Sturlasgade. 
Byggeplanerne kræver dog en lokalplanændring

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: Juul Frost 
Arkitekter
redaktion@bryggebladet.dk

Den grønne plet på Sturlas-
gade bag ATP’s kontorbyg-
ninger har i årevis ikke tjent 
andet formål end hundeluft-
ningsplæne. Men nu barsler 
ATP Ejendomme med et nyt 
byggeprojekt på grunden. 

Ejendomsselskabet vil 
nemlig opføre en helt ny 
karré i Sturlasgade i forlæn-
gelse af selskabets eksiste-

rende bygninger på gaden 
Islands Brygge. Den nye 
bygning bliver efter planen 
på 2.940 kvadratmeter for-
delt på 89 studieboliger in-
klusive fællesarealer med 
mere. 

Ny lokalplan
Byggeprojektet ligger dog 
noget tid ude i fremtiden og 
er fortsat behæftet med stor 
usikkerhed. Blandt andet vil 
projektet kræve, at kommu-
nen laver en ny lokalplan for 

området, da den gældende 
lokalplan fastlægger anven-
delsen til serviceerhverv og 
hotelformål. 

ATP har ansøgt kommu-
nen om at gøre netop dette, 
og sagen er nu på venteli-
sten for lokalplaner og af-
venter, at der kan tildeles en 
projektleder. Det er altså på 
nuværende tidspunkt ikke 
til at sige, hvornår projektet 
eventuelt vil kunne starte 
op, ligesom ATP Ejendom-
me ikke kan sige ret meget 
konkret om selve byggeriet.

detaljerne omkring byg-
geprojektet er ikke faldet 
på plads endnu. Derfor er 
illustrationerne af projek-
tet også kun foreløbige. 
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Kom med til årets julemarked i det ikoniske A-House.
Mød julemanden, gå på opdagelse i vores julelandskab

og besøg de mange boder.
 

Søndag d. 4. December kl. 11.00-16.00
 

Islands Brygge 79A - I gården
 

Julemarked

den ellers så posi-
tive Mia Cara må 
med vemod lukke 
sit naivistiske gal-
leri efter 11 år. 

Bryggens naivistiske oase lukker
Efter 11 år på Bryggen lukker Mia Cara sit bekymringsløse refugium for naivistisk kunst, Galleri Naif. To år med 

coronanedlukninger og nu en inflationstynget samfundsøkonomi har gjort det vanskeligt at holde skruen i vandet. 
Men inden galleriet lukker og slukker, har Mia Cara en farverig juleudstilling i støbeskeen

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

Når priserne på dagligda-
gens fornødenheder stiger, 
og mange må spænde liv-
remmen ind, så står de fær-
reste i kø for at købe kunst. 
Det har Mia Cara, der i 11 
år har drevet det lille galleri 
for naivistisk kunst, Galleri 
Naif, erfaret i den seneste 
tid. 

– To år med corona-re-
striktioner har været hårde. 
Og lige så snart restrik-
tionerne var væk, så steg 
inflationen og priserne og 
usikkerheden. Sådan en 
kombination mærkes først 
hos virksomheder som Gal-
leri Naif. Kunst og små nai-
vistiske billeder er noget af 
det første, som kunderne 
stopper med at bruge penge 
på, fortæller hun.

Derfor har hun med tungt 
hjerte besluttet at lukke gal-
leriet ved årsskiftet. 

– Jeg brænder for den 
naivistiske kunst, og jeg har 
kæmpet i lang tid for at be-
vare galleriet. Men jeg har 
nu en slat gæld og kan ikke 
fortsætte mere. Det er år-
sagen til, at jeg lukker gal-
leriet.

solksin og grå skyer

Galleri Naif slog dørene op i 
2012 og har siden da spredt 
sin farverige, positive og 
bekymringsløse energi ud 
over Bryggen. 

– Hér er solskin og blå 
himmel. Ingen sure menne-
sker, ingen problemer og al-

drig regnvejr. Folk, der ser 
naivistisk kunst, kommer 
i godt humør, sagde Mia 
Cara, da Bryggebladet talte 
med hende i forbindelse 
med galleriets 10-års jubi-
læumsudstilling i januar.

Men nu har mørke skyer 
altså alligevel omsluttet gal-
leriet. Ikke alene en svær 

tid for Mia Cara, men også 
et tab for Islands Brygges 
kulturliv.

– Dengang, tilbage i 2011, 
var der cirka 10 forskellige 
gallerier og små kunstner-
værksteder på Bryggen. 
Men de fleste er lukket, og 
nu er det Galleri Naifs tur. 
En meget, meget trist ud-

vikling. Jeg kan kun håbe, 
at politikerne sætter kultu-
ren i fokus, fordi kultur er 
så vigtigt for vores mentale 
sundhed, siger Mia Cara.

Jul og kalender
Inden Galleri Naif lukker 
ved årsskiftet, har Mia Cara 

dog et par sidste skud i bøs-
sen. En med garanti stem-
ningsfuld juleudstilling, 
som hun håber, at mange 
bryggeboer vil besøge.

– Jeg håber inderligt, at 
den sidste udstilling, jule-
udstillingen, vil være velbe-
søgt, så vi kan hilse på hin-
anden, og fordi hvert eneste 
salg vil være en stor hjælp.

Ud over juleudstillingen 
er Mia Cara også kommet i 
mål med sin traditionsrige 
kalender, som både kan kø-
bes i galleriet og bestilles 
online. 

Det er med stort vemod, 
at Mia Cara nu siger farvel 
til sin naivistiske oase på Is-
lands Brygge.

– Galleri Naif har været 
en del af Bryggen. Et lille 
hjørne med sjove, farverige 
og optimistiske billeder, der 
bringer smilet frem. Jeg er 
sikker på, det vil blive sav-
net.



elsker BryggeBladet
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  AB eigi støtter Bryggebladet

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: 3D Vizual / 
Fælledby
redaktion@bryggebladet.dk

Byggeriet af Fælledby på 
Amager Fælled går nu ind 
i en ny og mere håndgribe-
lig fase. Københavns Kom-
mune har nemlig givet den 
første byggetilladelse på 
området. Det betyder, at 
selve byggeriet af de første 
boliger på fælleden nu kan 
gå i gang. Ifølge udviklings-
selskabet Fælledby P/S 

sker det efter planen om-
kring årsskiftet. 

Yoga, pilates og 
sportswear
Der er tale om en boligkar-
ré på sammenlagt 7.029 m². 
Selve boligejendommen bli-
ver mellem tre til seks eta-
ger og kommer til at rumme 
71 lejeboliger i varierende 
størrelser fra 58 til 125 kva-
dratmeter og med to til fem 
værelser. Der er også plan-
lagt et par mindre erhverv; 
et yoga- og pilatesstudio og 
en sportswear-shop.

Dertil kommer et fælles-

lokale og et grønt, åbent 
gårdrum. Yderst i gårdrum-
met er planlagt et selvstæn-
digt gårdhus med ejerbo-
liger, men disse er ikke en 
del af byggetilladelsen og 
vil blive ansøgt på et senere 
tidspunkt. Forhåbningen er, 

at byggeriet er klar til ind-
flytning i 2024.

– Vi er glade og stolte over 
at nå frem til endnu en vig-
tig milepæl i projektet. Et 
godt samarbejde med myn-
dighederne har sikret, at 
vi nu er klar til næste fase. 

Vi træder hermed et skridt 
nærmere vores mål om at 
levere attraktive boliger til 
københavnerne i 2024 og 
samtidig kick-starte Dan-
marks største bydel med 
bærende konstruktioner i 
træ, siger Fælledbys admi-

nistrerende direktør Erling 
Thygesen.

Sideløbende med byg-
geriet går anlægget af for-
syningsledninger og for-
beredelserne til de store 
landskabsprojekter i områ-
det også i gang.

Fælledby får første byggetilladelse
Den første byggetilladelse 
er givet på byggefeltet for 
Fælledby på Amager Fælled. 
Selskabet bag projektet 
forventer, at første spadestik 
bliver taget omkring årsskiftet, 
og at 79 lejligheder er klar til 
indflytning i 2024

Fælledby er inddelt i 
21 separate byggefel-
ter, og nu er starten 
gået til udviklingen af 
det første i områdets 
nordøstlige hjørne. 

Bryggens Borgerforening/ 
Lokalrådet
støtter 
Bryggebladet
Bryggebladet er en meget vigtig støtte til vores arbejde med, at vi sammen 
kan gøre Islands Brygge til et endnu bedre sted at bo og leve. 



Af Christine B. Andersen

Vidste du, at Amager Vest 
Lokaludvalg (AVLU) råder 
over puljemidler, der ude-
lukkende er til for at støtte 
projekter, aktiviteter og 
arrangementer i lokalom-
rådet? Midlerne kan søges 
af alle, der har virkekraft 
og en god idé til et pro-
jekt, de vil gennemføre i 
lokalområdet til fordel for 
borgerne i Amager Vest.
AVLU har igennem flere år 
støttet en række projekter 
i lokalområdet for projekter 
til gavn for den brede of-
fentlighed. Disse inkluderer 

projekter rettet mod byde-
lens børn og unge, biodi-
versitetet og mulighederne 
for at dyrke sport, initiati-
ver rettet mod mindretal 
i samfundet og kulturelle 
aktiviteter såsom rundture, 
teaterstykker og koncerter 
- alle udrettet til gavn af og 
for befolkningen i Amager 
Vest. Som et eksempel kan 
særligt familier med børn 
og barnlige medlemmer i 
de kommende måneder se 
frem til “24 Hemmelighe-
der”, byens mest sanseli-
ge julekander, som finder 
sted i løbet af julemåne-
den med støtte for AVLU.

Udover de grundlæggen-
de krav for bevillingen af 
offentlige midler til disse 
projekter, er det kun fanta-
sien, der sætter grænsen.
Det er nemt at ansøge:
1. Udfyld vores ansøgnings-
skema, som kan findes på 
AVLU’s hjemmeside, der 
kan nås ved hjælp af QR-ko-
den eller linket til højre.
2. Vedlæg en projektbe-
skrivelse, hvor du kort for-
klarer projektets formål 
og indhold, samt et bud-
get. Der er en vejledning 
i ansøgningsskemaet.
3. Send som vedhæf-
tet fil til info@avlu.dk

Når sekretariatet har mod-
taget din ansøgning, læser 
vi den igennem og vurde-
rer, om alle nødvendige 
oplysninger er med. Hvis 
der er mangler i ansøg-
ningen, kontakter vi dig.
Husk, at du er ansvarlig for 
at levere de nødvendige 
oplysninger. Din ansøg-
ning bliver herefter forbe-
handlet i en arbejdsgruppe 
dedikeret til behandling af 
ansøgninger til puljemidler. 
Arbejdsgruppen laver en 
indstilling til lokaludvalget 
om, hvad de mener, at lo-
kaludvalget bør beslutte.
På lokaludvalgsmødet 

træffer det samlede loka-
ludvalg en beslutning om, 
hvorvidt et projekt skal 
have støtte eller ej. Nogle 
dage efter lokaludvalgets 
beslutning sender sekre-
tariatet enten et tilsagns- 
eller afslagsbrev til dig.
Får du tildelt støtte, er det 
vigtigt, at du læser tilsagns-
brevet, da det informerer 
om vilkårene for udbe-
talingen af støtten samt 
dato for regnskabsfristen.
Ansøgninger behandles 
hver måned, og vi glæ-
der os til at modtage din!
Der er ansøgningsfrister 
til Bydelspuljen hver må-

ned, bortset fra juli, hvor 
vi holder sommerferie.
Alle puljefristerne kan fin-
des på Amager Vest Lo-
kaludvalgs hjemmeside:

Af Peter Hjorth

Vil du have mere indflydelse? 
Så kan du roligt læse videre, 
fordi nu får du muligheden.
At være borger i Amager 
Vest er ligesom så mange 
andre steder i Københavns 
Kommune – der er langt til 
beslutningerne på Rådhuset. 
I demokratiets navn er det 
dig, der vælger, hvem som 
skal repræsentere  dig i Bor-
gerrepræsentationen. Men 
det er jo en meget overordnet 
stemme, da politikerne ikke 
kun fokuserer på dit lokalom-
dråde. Det vil DU i højere grad 
få mulighed for nu. Du kan lige 
nu gå ind og deltage online på:
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/onlineafstemning

 
og blandet andet svare på, 
om du ønsker en overdæk-
ket lufthavnsmotorvej, en 
faunapassage mellem fæl-
lederne eller en ny metrolinje 
ned til Amagerbrogade Syd.
Resultatet af afstemnin-
gerne vil blandt andet kun-
ne kvalificere de hørings-
svar, vi fra Amager Vest 
Lokaludvalg sender direkte til 
Borgerrepræsentationen og 
de tilhørende forvaltninger.
Du kan stadig deltage i vores 
borgermøder, lokaludvalgs-
møder, indgå i vores hø-
ringssvar, blive en del af det 
digitale borgerpanel mv. - det 
vi kalder borgerinddragelse. 
Men disse online menings-
målinger kan nemt aktivere 

et meget større publikum, og 
de kan give en pejling direkte 
fra borgerne til politikerne. 
Vi har haft det første møde 
i Amager Vest Lokaludvalg, 
hvor resultatet af de før-
ste afstemninger er blevet 

præsenteret. Vi ser din me-
ning og reagerer på den: 
93% ud af 349 stemmer   
ønsker en overdækning 
af lufthavnsmotorvejen. 
91 %  ud af 162 stemmer 
ønsker en faunapassage til 

dyrene mellem fællederne.
81% ud af 156 stemmer øn-
sker den mest sydgående 
linje af den nye metrolinje M5.
Det er input fra jer engagere-
de borgere, og vi har brug for 
endnu flere, så samfundet 
ikke kan sidde dem overhørigt. 
Gå ind og sig, hvad DU me-
ner nu, og brug din demo-
kratiske ret til indflydelse.  

Amager Vest Lokaludvalg 
har 25  frivillige medlemmer, 
som arbejder for at kvalificere 
Borgerrepræsentationens 
fremtidige beslutninger. 
Nye skoler. Planer for biodi-
versitet. Affaldssortering. 
Uddeling af puljemidler til net-
værksskabende projekter. 
Byudvikling. Havnefronten. 

Motorvejen. Metroen. Amager 
Fælled. Idrætsparker. Kamp 
mod ensomhed. Mere bor-
gerinddragelse. Trafikplaner. 
For at nævne bare et fåtal af de 
mange sager, vi arbejder med.   

Denne side udkommer fast 
hver måned, og her kan du fin-
de veje til nemt at blive en mere 
aktiv og indflydelsesrig borger.   
Du kan læse opdaterede ny-
heder fra dit lokalområde, 
om lokaludvalgets arbejde og 
få feedback på  dine tidligere 
svar på meningsmålinger.
Indtil vores næste indlæg 
udkommer om en måned, 
kan du blive meget klogere 
på vores arbejde ved at følge 
linket eller QR-koden i bun-
den af siden. God læselyst!

      Info@avlu.dk     facebook.com/amagervestlokaludvalg  
 
    Tlf. 21 51 39 35  instagram.com/amagervestlokaludvalg 
   

 

         

   Amager Vest Lokaludvalg 
     - Få indflydelse på din bydel 

Peter Hjorth 
Redaktør

Erik Vittrup 
Redaktør

Redaktionen Kontakt

FÅ INDFLYDELSE FRA I DAG

SØG PULJEMIDLER TIL DIT LOKALE PROJEKT

Christine B. 
Andersen 
Redaktør www.amagervestlokaludvalg.kk.dk

Af Mark Gray

Trafikstøj er noget, borgere i 
nærheden af Øresundsmo-
torvejen kun kender alt for 

godt til. Støjen fra motorvejen 
er et dagligt problem, der gør 
det sværere at bruge egen 
have eller altan, og støjen har 
desværre direkte sundheds-

mæssige konsekvenser. 
Det forringer generelt set 
livskvaliteten for de borgere, 
som  bor i området. Af de og 
andre årsager arbejder loka-
ludvalget på at få overdæk-
ket Øresundsmotorvejen.
Lokaludvalget har arbejdet 
med at få overdækket mo-
torvejen i over et år nu, og 
heldigvis har vi politikerne 
fra Borgerrepræsentatio-
nen med os. De har tidligere 
i år fundet penge til at lave 
en indledende undersø-
gelse, som vil være klar før 
sommerferien næste år. 
Vi håber, at denne forunder-
søgelse vil give os et bedre 
indblik i mulighederne ved 
at overdække motorvejen. 

Men vi er også klar over, at 
denne undersøgelse vil have 
et noget snævert fokus.
Ny konsulentundersøgelse
Vi har derfor i lokaludvalget 
bedt et konsulentfirma lave 
en anden undersøgelse, som 
vi håber, kan bringe nogle lo-
kale borgerstemmer frem i 
lyset. Det er netop vigtigt, at 
vi får de lokale fortællinger 
og oplevelser frem, så det 
ikke i sidste ende kun bliver 
et spørgsmål om økonomi, 
som afgør, hvad der skal 
ske med støjproblemerne 
fra Øresundsmotorvejen.
Undersøgelsen vil finde sted 
over de næste måneder med 
en rapport klar første kvartal 
næste år. Til brug for under-

søgelsen vil konsulentfirmaet 
foretage længere interviews 
med et udvalg af beboere i 
området - både i København 
og Tårnby. De går til værks 
ud fra at antropologisk per-
spektiv og har stor erfaring 
i at understøtte byplanlæg-
ning- og udvikling med den 
slags analyser. De primære 
mål er, at vi får sat nogle flere 
ord på og givet mere kontekst 
til den dagligdag, som ople-
ves nær Øresundsmotorve-
jen. Støj vil være et primært 
fokus, men vi håber under-
søgelsen også vil behandle 
andre udfordringer med 
Øresundsmotorvejen. Når 
undersøgelsen er afsluttet, vil 
lokaludvalget, udover at for-

midle den til relevante politike-
re og andre aktører, selvfølge-
lig offentliggøre den på vores 
webside og på sociale medier.
Målet om at få overdækket 
Øresundsmotorvejen er efter 
lokaludvalgets overbevisning 
et fuldt opnåeligt mål inden-
for en overskuelig årrække.  
Vil du deltage i arbejdet med 
overdækningen, kan du del-
tage i vores arbejdsgruppe 
for dette. Kontakt lokalud-
valgets sekretariat, som 
kan fortælle hvordan. Vi hå-
ber også, at du vil dele dine 
holdninger med venner og 
bekendte, på sociale medier 
eller på anden vis. Vi har sta-
dig brug for at vise, at dette 
betyder noget for vores bydel. 

LOKALE FORTÆLLINGER INDGÅR I MOTORVEJSOVERDÆKNING

https://amagervestlokaludvalg.kk.dk/soeg-penge

Kresten Thomsen 
Formand for Amager 
Vest Lokaludvalg

Alle medlemmer af lokalud-
valget er på skift skribenter 
på avissiden.

Giv din mening til kende nu

www.facebook.com/groups/onlineafstemning
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Det er svært at fastholde 
piger i fodboldklubber i 
overgangen fra børne- til 
ungdomsfodbold. Derfor 
har BK Hekla indgået et 
samarbejde med tre andre 
fodboldklubber på Amager 
med det formål at sikre, at 
klubberne kan tilbyde både 
træning og kampe på alle ni-
veauer til U13-U18-pigerne.

– De enkelte klubber har 
ikke spillere nok til at tilby-
de pigerne kampe på deres 
eget niveau. De kan enten 
ikke stille hold eller må stil-
le op i rækker, hvor nogle 
spillere er på højere niveau 
og andre er på lavere, for-
klarer Mark Mickelborg, 
der er pigeleder i Boldklub-
ben Hekla, og uddyber:

– Vi ved af erfaring, at 
piger hellere vil spille på 
deres eget niveau. Det er 
sjovere end at stå og blive 
driblet rundt om, fordi man 

spiller på for højt niveau. 
Mange piger fravælger at 
spille kampe, hvis niveauet 
er for højt, fordi de er bange 
for at begå fejl. Mere end 
drenge er. Så man kan godt 
stå i den situation, at selvom 
man har 30 spillere, er det 
svært at stille et hold. 

Travle unge
Mark Mickelborg oplever, 
at det bliver sværere at fast-
holde pigerne, når de bliver 
ældre og får mere travlt i de-
res hverdag. 

– Når de når den alder, be-
gynder der at komme man-
ge ting i vejen. De får flere 
lektier for eller begynder at 
have mange andre aftaler i 
deres fritid. Nogle skal må-
ske på efterskole, forklarer 
Mark Mickelborg.

Har drengene ikke også 
lektier?

– Jo, men der er mange 
flere spillere på drengesi-
den, så vi kan stadig stille 
hold, selvom der kommer 

afbud. Der er pigerne mere 
sårbare, fordi de er færre. 

Veninder i dragør
Det skal det nye samarbejde 
med Tårnby FF, AB Tårnby 
og Dragør Boldklub afhjæl-
pe. Pigerne bliver i deres 
egen klub, men træner skif-
tevis på de fire klubbers an-
læg. Det giver ganske vist 
noget ekstra transporttid, 
men til gengæld har piger-
ne altid nogen at træne med 
på deres eget niveau.

– Dragør ligger natur-
ligvis forholdsvis langt fra 
Hekla, men det er egentlig 
ikke noget problem. Piger-
ne har taget det til sig, for-
tæller Mark Mickelborg og 
tilføjer:

– Min egen datters rejse-
kort er rødglødende, men 
det er også fordi, hun nu har 
veninder i både Dragør og 
Tårnby og kender folk fra 
skoler på hele Amager.

Netop det sociale aspekt 
håber Mark Mickelborg 

kan være med til at få fod-
boldtræningen til at rykke 
op på pigernes priorite-
ringslister. 

– De har meget om ørerne 
med skole, familie og ven-

ner. Så bliver fodbold ofte 
nedprioriteret. Men hvis 
fodboldholdet også bliver 
veninderne, så rykker fod-
bolden forhåbentlig også op 
på listen.

NYHEDER

Nyt klubsamarbejde skal fastholde fodboldpiger
Et nyt samarbejde mellem BK Hekla og tre andre fodboldklubber på Amager skal hjælpe med 
at fastholde flere piger i sporten ved at give dem bedre muligheder for at træne med, og spille 
kampe mod, andre piger på samme alder og niveau

Roklubber får delvis dispensation fra planlagt stiforbindelse
Roklubberne på Rundholtsvej har søgt og fået dispensation fra lokalplanen, så der ikke længere 
skal føres en cykel- og gangsti gennem deres område

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

En planlagt cykel- og gang-
sti gennem ro- og kajak-
klubberne på Rundholtsvejs 
areal bliver alligevel ikke til 
noget. Klubberne har nem-

lig i fællesskab søgt om dis-
pensation fra lokalplanen i 
området for at få skrinlagt 
sti-projektet. 

Stien, der skulle gå langs 
med vandet foran ro- og 
kajakklubben, ville ifølge 
klubberne nemlig gøre det 
meget vanskeligt for dem 

at dyrke deres sport. Hver 
gang både og kajakker skal 
trækkes op af vandet, blo-
kerer de hele området, og 
i klubberne så man for sig, 
hvordan disse både hver 
dag ville komme i karambo-
lage med gennemkørende 
cyklister. Dertil kommer, 

at klubbernes bådebroer og 
ramper allerede fylder godt 
på arealet. 

Det kunne Teknik- og 
Miljøforvaltningen godt 
se, og man sendte derfor 
roklubbernes ønske i nabo-
høring i juli og august. Ud 
af 18 høringssvar var 11 

positive over for, at stiforlø-
bet kunne droppes, og også 
Amager Vest Lokaludvalg 
bakkede op om roklubber-
nes ønske. Teknik- og Miljø-
forvaltningen valgte derfor i 
september at imødekomme 
dispensationsansøgningen 
delvist. 

Hul i hegnet
Delvist, fordi ro- og kajak-
klubbernes egentlig helst 
var helt fri for gennemgang 
på området. Men det er ikke 
muligt, da det ville stride 
mod lokalplanens princip 
om at “gang- og cykelfor-
bindelser, herunder hav-
nepromenaden, skal skabe 
sammenhæng mellem Hav-
nestad og Nokken”. Det skal 
med andre ord være muligt 
for offentligheden at færdes 
frit langs med havneløbet. 

Derfor blev løsningen, at 
der ikke bliver anlagt nogen 
ny sti, men at der laves hul i 
hegnet omkring roklubberne 
i begge ender, således at folk 
frit kan gå igennem området. 
Blot ikke på en egentlig sti. 

I Bryggens Roklub er der 
stor lettelse over forvaltnin-
gens lydhørhed. 

– Vi er ovenud lykkelige 
for at slippe for den brede 
sti. Den ville have været til 
stor gene for vores sport. 
Når både skal i og op af 
vandet, spærrer vi jo hele 
området. Det var der hel-
digvis stor forståelse for, si-
ger klubbens formand Alice 
Larsen og tilføjer:

– Vi ville helst have været 
foruden de to huller i hegnet, 

men det er i det mindste en 
løsning, der ikke forhindrer 
os i at dyrke vores sport.

Rasmus Steenberger, der 
sidder i Teknik- og Miljøud-
valget for SF, forstår godt, 
hvis nogle af roklubberne er 
en anelse mellemfornøjede 
over den halve sejr. Han har 
fulgt forløbet omkring sti-
forløbet og stillet adskillige 
spørgsmål til Teknik- og 
Miljøforvaltningen under-
vejs. Alt i alt mener han dog, 
at man er endt med et godt 
kompromis.

– Det er vigtigt, at vi 
værner om de særlige kul-
turhistoriske miljøer langs 
kysten. Det gælder både 
fiskerforeninger, roklubber 
og sejlklubber med mere. 
Ellers risikerer vi, at Køben-
havns maritime identitet bli-
ver bygget væk. Både direk-
te, men også indirekte, ved 
at umuliggøre den i praksis. 
Eksempelvis ved en meget 
indgribende sti. Nu bliver 
det en mere smidig løsning 
med mulighed for gennem-
gang uden en klart defineret 
sti, siger han og fortsætter:

– Samtidig er det vigtigt, 
at vi alle kan færdes frit og 
uhindret langs kysten. Det 
kræver nogle gange, at der 
findes kreative løsninger, 
fordi mange foreninger er 
anlagt før Naturbeskyttel-
sesloven kom til, og med 
den kravet om, at alle skal 
kunne gå langs kysten. Så 
de lå der først, i god tro. Nu 
vokser byen tættere på, og 
det stiller nye krav til for-
eningerne. Det kræver mu-
sikalitet fra alle parter.

Ru
nd

ho
lts

ve
j

Havnevig

BRYGGENS ROKLUB

BRYGGENS KAJAKKLUB

AMAGER RO- OG
KAJAKKLUB

Forslag til offentlig adgang til havnen 

Gang- og cykelsti jf. lokalplan

Eksempel på offentligt gangforløb

Åbning i hegn

Fast grusbelægning eller fliser

Adgang til havnen for offentligheden

en planlagt cykel- og 
gangsti foran ro- og 
kajakklubberne er 
skrinlagt. Dog skal 
der stadig være fri 
passage for offent-
ligheden gennem 
området. Derfor 
skal der laves hul i 
hegnet i begge ender 
af grunden. 

Pigerne fra de fire 
fodboldklubber har 

selv valgt farverne på 
deres spilledragter. 
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Tekst: Philip Thingaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg tror, jeg ville brække 
fingrene på mig selv, hvis 
jeg slog dig med dem her, 
siger Harald Toksværd med 
et drenget smil om munden, 
der holder på en hjemme-
rullet cigaret.

Vi taler om de knojern, 
der pryder fingrene på den 
25-årige forfatter, boheme 
og venstrefløjsaktivist. Det 
er især venstrefløjsaktivi-
sten, som taler, da jeg mø-
der ham i Artillericafeens 
rygersalon i baglokalet. 

Hvem er aktivisterne?
– Jeg vil gøre alt for at be-
kæmpe den offentlige de-
bat, som den er nu, siger 
Toksværd, der selv er vært 
for en samtalesalon om 
aktivisme i Kulturhuset 
Islands Brygge den 3. no-
vember.

– Det handler om at un-
dersøge, hvem de radikale 
aktivister egentlig er, og 
hvorfor de gør, som de gør. 

Toksværd og andre på 
venstrefløjen har bemær-
ket, at medierne ikke viser 
synderlig interesse for, 
hvem politiske aktivister 
rent faktisk er som menne-
sker med holdninger. 

– De dæmoniseres og 
fremstilles som sortklædte, 
køllebærende bøller, som 
selv politiet frygter.

Godhedskontoen
I samtalesalonen 3. novem-
ber forsøger Toksværd at 
gøre op med en debatform, 
som han finder ikke bare 
fortærsket, men ligefrem 
fordummende: En journa-
list sidder midt imellem to 
eller flere stridende parter 
og leger neutral, men hvor 
den virkelige hensigt er at 
skabe og vedligeholde en 
konflikt.

– I det format får deltager-
ne hver især points på god-
hedskontoen, når de siger 
noget. Så sidder folk der-
hjemme og klapper ad den, 
de allerede er enige med, 
siger han og fortsætter:

– Det bliver ingen klogere 
af, og det reproducerer bare 
stereotyper. 

Han tilføjer, at den de-
batform får mange venstre-
fløjsaktivister til ikke at tale 
med medierne. De har sim-
pelthen brændt fingrene for 

mange gange og er blevet 
manipuleret. 

Antiparlamentarisk
Den problematiske debat-
form rummer noget, som 
de fleste af os pænt og vel-
opdragent hylder i disse 
valgtider, nemlig valghand-
lingen og samtaledemokra-

tiet. Toksværd ser en skjult 
antagelse om, at parlamen-
tarismen er den eneste ac-
ceptable måde at lade sin 
stemme høre. 

– En vigtig pointe med 
aktivisme er, at du har mere 
magt, end du tror. Du har 
mere ansvar end blot at gå 
ned i en gymnastiksal på 
din lokale folkeskole hvert 
fjerde år og sætte et kryds, 
siger Toksværd og minder i 
parentes om, at kandidater-
ne er udvalgt på forhånd af 
andre end dig. 

– Lige dér, lige i det øje-
blik siger systemet til dig, 
at din magt lige præcis va-
rer et minuts tid. Og så et 
minuts tid igen om fire år. 
Ovenikøbet får du at vide, 
at det er din fornemste pligt 
som borger.

Krig er den  
ultimative aktivisme
Der er sat fire timer af 
til samtalesalonen 3. no-
vember, og den begynder 
med to oplæg. Først taler 
Harald Toksværd selv om 
fremmedgørelse og passi-
visering i det kapitalistiske 
samfund. Så kommer en 
hardcore aktivist, nemlig 
Tommy Mørck. Han tog en 
tur bag tremmer her i Dan-
mark for at have kæmpet 
mod Islamisk Stat i Syrien. 
Men altså på kurdernes 
side. 

– Tommy Mørck har lavet 
aktivisme, der går ud over, 

hvad jeg og formentlig andre 
i salen har præsteret. Han 
tog ligesom en Kalashnikov 
i hånden og gik i krig, fortæl-
ler Harald Toksværd.

Pacifisme og 
passivisme
Harald Toksværd mener, at 
vores ”liberal-kapitalistiske 
demokrati” lokker os til at 
tro, at vi har reel indflydelse 
og mulighed for kritik. 

– Jeg kommer til at tale 
om aktivisme, men i lyset 
af dens modsætning, nem-
lig passivisme. Det geniale 
ved den antikapitalistiske 
samfundsmodel, og det må 
man jo give den kredit for, 
er, at den har en masse me-
kanismer til at passivisere 
os. Den får os til at tro, vi 
har noget at sige, og at vi 
kan kritisere den. 

Foruden passivismen har 
Harald Toksværd også et 
horn i siden på pacifismen. 

Historiske figurer som Ma-
hatma Gandhi og Martin 
Luther King var i virkelig-
heden aktivister, der stod 
i spidsen for voldsparate 
bevægelser. Men det kapi-
talistiske samfund har om-
skrevet dem som fromme 
drømmere, der ønskede for-
andring lidt ad gangen og 
ad fredelig vej.

– Kapitalismen er kendt 
for at tage radikale nye 
ideer til sig og gøre dem 
tålelige. Især ideer om det 
problematiske i selve sam-
fundsmodellen. 

demonstrationer  
fører ikke til noget
Toksværd lægger op til, at 
man gør andet og mere end 
blot at gå på gaden og pro-
testere.

– Ingen politikere har no-
gensinde ændret kurs, fordi 
der stod en flok mennesker 
med skilte. De kigger må-
ske ud på pladsen med men-
nesker samlet foran rådhu-
set. Så ruller de skodderne 
ned og tænker ”tjah”, siger 
Toksværd. 

– Dét, der rykker, er ak-
tioner og strejker, aktivisme 
og civil ulydighed. 

Gør det  
personlige politisk
I den just overståede valg-
kamp fyldte de gamle på 
plejehjemmene og de unges 
mistrivsel. Velfærdssam-

fundet synes under pres, 
og vores forventninger til 
den svinder ind i takt med, 
at den presses og beskæres. 

– Min generation har ikke 
set et velfærdssamfund i 
udvikling. Det så mine for-
ældre og generationen før 
dem, siger Toksværd og 
beskriver, hvordan mange 
unge ser på velfærdsstaten 
i dag. 

– For det første får vi hele 
tiden at vide, at verden er i 
forfald. Samtidig ser vi af-
montering og afvikling af 
velfærdsstaten. Vi ser ikke 
mange i de ældre generatio-
ner, der vil forbedre den.

Toksværd ser til gengæld 
de unge i dag gøre det per-
sonlige politisk. Mistrivsel 
blandt unge kan faktisk 
bekæmpes ad politisk vej, 
mener han.

– Det er en politisk hand-
ling som generation at sige: 
Vi vil være bedre til at tage 
den svære samtale, hånd-

tere følelser og indrømme 
sårbarhed. Og det er godt 
at se, at de unge på tværs 
af fløjene sætter klimakam-
pen højt. Til gengæld mang-
ler mange i min generation 
mere klassebevidsthed.

Perfekt timing  
for refleksion
Timingen for Toksværds 
radikale salon er perfekt. 
Få dage inden har folk væ-
ret nede at stemme og i den 
forbindelse måske gjort sig 
tanker om, hvad der egent-
lig batter og skaber foran-
dring.

– Der er åbent for alle. Vi 
vil gerne se nogle af dem, 
der i dagligdagen følger den 
almindelige parlamentari-
ske proces og måske lige 
har stemt et par dage før. 
Det er vigtigt, at de kom-
mer og hører mere om ak-
tivisme og kan få nuanceret 
input. Forhåbentlig kan vi 
udfordre og udforske nogle 
præmisser sammen.

AktivismE
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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

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

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,-)

For Harald Toksværd er din 
stemme mere end et kryds
Harald Toksværd var ni år, da 
Ungdomshuset på Jagtvej faldt. 
Siden har han haft en stærk 
bevidsthed om politisk aktivisme og 
uretfærdighed. Under titlen ”radikal 
samtalesalon” inviterer han os til at 
undersøge, hvorfor valghandlingen 
ikke tæller som politisk handling 

i 2019 var Harald Tok-
sværd et af ansigterne 
udadtil på blokaden af 
humaniora på Køben-

havns Universitet i pro-
test mod sammenlæg-
ningen af sprogfagene. 

Han og de de øvrige 
ansvarlige for blokaden 

mødtes dengang og 
lavede strategi på Artil-

lericaféen.
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mobilePay

44 28 00
eller ved bankoverførsel til

Reg. 3409 Konto: 13470774
*Indsamlingen er anmeldt til og godkendt af Indsamlingsnævnet.

tAk
For at støtte op om Bryggebladet ved at donere eller indrykke støtteannoncer i avisen til:

Genbryggen, Bryggebilen, A/B Gunløg, A/B Eigi, A/B Leif, A/B Gullfoss, A/B Bergthora, A/B Store 

Thorlakhus, Boligselskabet Isafjord - andelsselskabet M.B.A, A/B Egilshus, Islands Brygge Lokalråd, 

Skolehaven Islands Brygge og Bryggen For Alle.

Ikke mindst tak til de mere end 200 bryggeboer, der har støttet via MobilePay
Bryggebladet har fortsat brug for hjælp. Bak op om lokaljournalistikken ved at give et valgfrit bidrag på

Amagers vækst giver hovedpine for Amager Vest
Amager Vest har på kort tid flerdoblet sit befolkningstal. 
Men på mange punkter er bydelens faciliteter og 
infrastruktur ikke fulgt med. Nogle af de udfordringer 
forsøger Amager Vest Lokaludvalg at adressere, når dets 
medlemmer i de kommende måneder udarbejder en ny 
bydelsplan. På et borgermøde fik vest-amagerkanerne 
selv mulighed for at sætte deres aftryk på planen

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

– Vores bydel har oplevet 
en voldsom vækst de sidste 
mange år. Vi nærmer os 
100.000 indbyggere, ind-
ledte formand for Amager 
Vest Lokaludvalg, Kresten 
Thomsen, det borgermøde, 
som udvalget havde invite-
ret til for at involvere lokal-
området i arbejdet med en 
ny bydelsplan for Amager 
Vest, som udvalget kommer 
til at bruge de næste mange 
måneder på. 

– Vi ønsker at bruge by-
delsplanen til at få de ting 
etableret, som man har mis-
set i den periode, hvor vores 
bydel er vokset. For meget 
er ikke fulgt med. Udover 
KIB har vi intet kulturhus, 
vi har ingen teatre eller bio-
grafer og meget få idrætsfa-
ciliteter, fortsatte han.

Det holder ikke, at Ama-

ger Vest på så mange 
punkter sakker bagud, og 
Kresten Thomsen bad del-
tagerne forestille sig, hvilke 
faciliteter en by i Jylland 
med 100.000 indbyggere 
ville have. Et billede, der 
fremkaldte spredt latter 
blandt de cirka 30-40 frem-
mødte i Maskinhallen på 
Sundholm. 

I løbet af mødets to timer 
fik deltagerne mulighed 
for at komme med input 
til, hvad de fandt centralt 
for udvalget at fokusere på 
inden for de fire fokuspunk-
ter, som repræsentanter for 
lokaludvalget fremlagde: 
Kultur og fritid, trafik, bio-
diversitet og det sociale om-
råde. 

Plads til alt
Et gennemgående tema 
var fysisk plads eller 
mangel på samme, og en 
mødedeltager påpegede 

da også, hvordan lokalud-
valgets ambitioner på alle 
næsten alle områder kun-
ne komme i konflikt med 
hinanden, når det kom 
til spørgsmålet om plads. 
Bydelen mangler kultur-
tilbud, og hver gang der 
opdages et ledigt areal, 
bør det øremærkes til kul-
tur. Men der mangler også 
idrætsfaciliteter, og hver 
eneste ledige kvadratme-
ter bør bruges til idræts-
anlæg. Samtidig har lokal-
udvalget også stort fokus 
på biodiversitet og grønne 
forbindelser og leder der-
for med lys og lygte efter 
arealer, der kan begrøn-
nes. Og de ledige arealer 
hænger som bekendt ikke 
på træerne.

Låg på motorvejen
Ét konkret arbejdsområde, 
som skaber mere plads 
frem for at tage den, er over-

dækningen af Øresundsmo-
torvejen, som Amager Vest 
Lokaludvalg har kastet sig 
helhjertet ind i. For kort 
tid siden var idéen bare en 
vild fantasi, men siden lo-
kaludvalget satte den på 
dagsordenen har Borger-
repræsentationen sat gang 
i en forundersøgelse af 
projektet. Og ambitionsni-
veauet er tårnhøjt. Amager 
Vest Lokaludvalg plæderer 
for en overdækning af hele 
strækningen fra vestsiden 
af Ørestad og helt ud til 
lufthavnen. Udover at sy 
et stort, larmende ar tværs 
gennem Amager sammen 
vil overdækningen også 
skabe mange nye hektar 
ledige arealer, hvor der kan 
anlægges fodboldbaner, 
plantes træer eller sågar 

bygges nye boliger. Resul-
tatet af forundersøgelsen 
kommer til foråret. 

Grønne veje fører til 
Bryggen
I den grønne arbejdsgruppe 
under lokaludvalget har 
man adskillige jern i ilden. 
De fleste på Bryggen ken-
der nok til det grønne fæl-
lesskab på den gamle dro-
schegrund ved Kigkurren. 
Men faktisk er projektet en 
slags forløber til en større 
ambition om at skabe en 
grøn forbindelse hele vejen 
fra Havneparken til Ama-
ger Fælled via Sturlasgade. 
Og det er ikke den eneste 
forbindelse, gruppens fire 
medlemmer kigger på. Det 
bliver også afsøgt, om det 

er muligt at lave en grøn 
forbindelse i Amagerba-
nens gamle tracé hele vejen 
fra Prøvestenen til Islands 
Brygge. Derudover bliver 
der arbejdet for at få etable-
ret en såkaldt faunapassage 
over Vejlands Allé. Det be-
tyder, kort fortalt, en grøn 
bro, som dyr kan bruge til 
at vandre mellem de to store 
naturområder Amager Fæl-
led og Kalvebod Fælled.

Fire repræsentanter fra 
Amager Vest Lokal-

udvalg præsenterede 
nogle af de fokuspunk-

ter, som udvalget arbej-
der ud fra, når det skal 

lave en ny bydelsplan 
for Amager Vest. 
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FAGREGistER

Advokat
FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
32 63 04 82 · www.fürst.dk

Alexanderteknik
Alexanderteknik, Kigkurren 6-8
Bevidst Bevægelse og Dans
51 22 33 97 - holdehelelivet.dk

Apoteker
Islands Brygges Apotek
Thorshavnsgade 28· 32 95 63 61
Mandag-fredag: kl. 9.00 – 18.00
Lørdag: kl. 10.00 – 14.00

Arkitekt
Michala Eken, arkitekt maa
Specialist i farvesætning og design
Tlf. 20 81 91 42 · michala@eken.dk

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

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 

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

Life & stresscoach
Helle Themsen
+ 45 42204444
www.stresscoachkastrup.dk

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
Online booking
Gunløgsgade 3, kld. Tv.
Tfl 40564201

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

Her kan din annonce stå!
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Test din viden om 
islands Brygge

1. Ejendommen Islandshus, ved den beman-
dedelegeplads i Leifsgade, er i gang med en 
omfattende facaderenovering, samt vindues-
udskiftning og nye altaner. Men hvornår blev 
ejendommen først taget i brug?

 a. 1948
 b. 1958
 c. 1968

2. I mange år lå Handelsbanken i Islandshus 
på adressen Bergthorasgade 13. Men hvad 
er der på adressen i dag? 

 
 a. Lund’s Auto
 b. Wulff & Konstali
 c. Radikal Ungdom København

3. Har tidligere bryggebo og medlem af 
Folketinget for Venstre, Martin Geertsen, 
været minister? 

 a. Ja, Sundhedsminister fra 2011 til 2015
 b. Ja, minister for fødevarer, landbrug og 

fiskeri fra 2011 til 2015
 c. Nej

4. Har nuværende bryggebo, tidligere med-
lem af Folketinget og tidligere Overborg-
mester i København for Socialdemokra-
terne, Frank Jensen, været minister?

 a. Ja, Justitsminister fra 1994 til 2001
 b. Ja, Forskningsminister(1994-1996) og 

Justitsminister(1996-2001)
 c. Nej

(se svarene på side 15)

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



13BRYGGEBLADET3. november 2022 kuNst

Masker og magisk børnemodstand
Efter mødet med en maskebygger og et utal af klimasamtaler med 
naboerne fik fotograf Rita Blue Biza idéen til et fotoprojekt. Børn skulle 
personificere Amager Fælleds dyr og symbolisere magisk modstand mod 
den biodiversitetskrise, som Rita Blue Biza holder skarpt øje med

Tekst: Viktoria Fuglsang 
Semenova
Foto: Ricardo Ramirez/Rita 
Blue Biza
redaktion@bryggebladet.dk

Fotograf Rita Blue Biza på 
41 år er aktuel med udstil-
lingen ‘I drømme er vi altid 
stadig her’ i Kulturhuset Is-
lands Brygge. Her fortæller 
hun om sine tanker bag pro-
jektet med de maskeklædte 
børn, om den biodiversitets-
krise, hun mener rammer 
Amager Fælled og vores 
planet, og om at bevæge sig 
i spændingsfeltet mellem 
poesi og aktivisme. 

Hvordan startede projektet?
– Jeg mødte Randi Kjær, 

som er maskebygger, og vi 
tog et kaffemøde om et foto-
projekt, da jeg synes, hen-
des masker er fantastiske. 
Jeg kunne se, at masker 
også blev brugt i forbindelse 
med bevægelsen Extinction 
Rebellion og demonstratio-
ner, hvor man vil give tru-
ede dyrearter en stemme. 
Jeg ville snævre fokusset 
ind i fotoprojektet, så det 
skulle handle om arterne på 
fælleden, og det skulle være 
børn, der bar maskerne – 
jeg kan godt lide den umid-
delbare tilgang, børn har 
til den verden af leg, hvor 
man træder ind i en andens 
karakter. På billederne kan 
man se børn med masker 
på, som repræsenterer de 
arter, vi deler by med. Og 
mere specifikt mange af 
de arter, som hører til på 
Amager Fælled. Børnene 
giver arterne en stemme og 
personificerer deres tilste-
deværelse. Det er en form 
for magisk modstand, for 
dyrene på Amager Fælled 
er lige nu presset af voksnes 
beslutninger, og i virkelig-
heden bliver børnene heller 
ikke hørt.

Hvilke “voksne beslutnin-
ger” tænker du på?

– Man vælger at bebygge 
større dele af Amager Fæl-
led. Vi koloniserer altid. 
Ligesom vi koloniserer kul-
tur og natur i store dele af 
verden, så koloniserer vi 
også den nære natur om-
kring os. Vi har opdyrket 
langt det meste af vores 
land, og jeg synes, det er 
ret særligt at have dele af 
en storby, hvor man har en 
stor artsrigdom, som lever 
tæt på os, og som har til-
passet sig mennesker. Jeg 
synes, det er prekært, at 
man ikke tænker mere på 
deres habitater og trivsel. 
Det handler ikke kun om, 
at vi skal være her, flere bo-
liger og infrastruktur. Det 
handler om, at man faktisk 
respekterer dyrenes ret til 
også at være en del af vores 
by - for de bor her også. 

Hvilken research har du 
lavet  for at finde viden om de 
truede dyrearter på Amager 
Fælled og om biodiversitets-

krisen, som du fortæller om 
i projektet?

– Jeg ved ikke, om jeg har 
researchet specifikt til det-
te projekt, men fordi jeg in-
teresserer mig for emnet og 
bor op og ned ad fælleden, 
så har jeg været en del af 
den her samtale længe, om-
kring hvem der bliver påvir-
ket af byggeriet derude.

Du nævner, at du har haft 
samtaler med andre voksne 
om klimakrise og truede dy-
rearter. Hvordan taler du 
med dine børn om alt dette?

– Det, synes jeg, er svært. 
Jeg taler faktisk ikke så me-
get med dem om det. Vi har 
selvfølgelig talt om Amager 
Fælled og om, at dyrene bli-
ver presset. Børnene ved 
godt, at deres forældre sy-
nes, at det er en dårlig idé, 
at der skal bygges og føres 
nye veje derud. De forhol-
der sig således, at de synes, 
det er synd for de dyr, der 
bor der, men vi taler ikke 
med dem om nogen krise. 
For det er for alvorligt, og 
de er for små - de er tre og 
otte år. Det skal de ikke be-
kymre sig om. Men vi taler 
selvfølgelig med dem om 
de her specifikke dyr – og 
de er jo helt klart på deres 
hold, men uden at det bliver 
så alvorligt, at vi snakker 
om, at skovhornuglen eller 
den store vandsalamander 
måske ikke findes, når de 
bliver store. Jeg prøver at 
holde det i den lette ende.

Er det ikke en stor mund-

fuld for børn at blive inddra-
get i spørgsmålet om biodi-
versitetskrisen?

– Jeg synes, det er sjovt at 
sige, at det er en stor mund-
fuld at involvere børn. Vores 
børn er da involveret? Hvor-
dan kan vi nogensinde tage 
dem ud af ligningen? Den 
legende del af projektet ta-
ler muligvis til børns lyst til 
at lege og klæde sig ud, men 
den alvorlige del af det taler 
til deres forældre og andre 
voksne. Det ville være total 
berøringsangst ikke at in-
volvere dem, for det handler 
om børnene i sidste ende, 
og det ved vi også godt, vi 
kan bare ikke lide at tale om 
det. 

Hvilke overvejelser har du 
gjort dig om udstillingen, ef-
ter den er kommet op?

– Noget, jeg har tænkt 
på efterfølgende, er, at ud-
stillingen ikke er et højtrå-
bende, aktivistisk projekt. 
Det er poetisk aktivisme, 
som bunder i nogle tanker, 
jeg gør mig. Titlen er jo ’I 
drømme er vi altid stadig 
her’ og bunder også i, at 
når man tænker tilbage på 
sin egen barndom, så hu-
sker man specifikke ting. 
Få ting er permanente, og 
lige nu står vi midt i en bio-
diversitetskrise og en arts-
udrydelse, som man aldrig 
har set før. Jeg tænker på 
hvilke arter, som vil minde 
dem om noget i deres barn-
dom, ligesom voksne i dag 
måske tænker tilbage på 
bilture om sommeren, hvor 
bilruden var plastret til med 
insekter. Vil vi stadig synge 
‘Jeg ved en lærkerede’, når 
der ikke er flere sanglærker 
tilbage?

Rykker kunsten og fotogra-
fiet ved nogle særlige ting i 
mennesker, som andre me-
dier ikke formår?  

– Det er jo svært at sige, 
præcist hvad det er, kunst 
kan. For nogen kan det må-
ske ikke noget, og for andre 
kan det en hel masse. Jeg 
tror, at kunst taler til nogle 
underbevidste lag i os. Jeg 
arbejder med drømmebil-
leder og emotionelle lag, 
som ikke handler om fakta 
og statistik. Jeg prøver at 
appellere til noget, som er 
mere nært og skrøbeligt.

Men der ligger også et me-
get dystert lag i dine billeder. 
Nærmest et varsel?

– Mine fotografier er ret 
mørke. De har en melankoli 
over sig, selvom der er børn 
på. Der er helt sikkert en 
undertone af noget, som er 
mere alvorligt.

Rita Blue Bizas fotoudstil-
ling ‘I drømme er vi altid 
stadig her’ kan opleves gratis 
kl. 09-22 i Biokuben i Kultur-
huset Islands Brygge indtil d. 
30. november. Derefter bliver 
udstillingen permanent i Kul-
turhusets kælder med helt 
nye billeder i samme serie.

Maskerne på Rita 
Blue Bizas foto-
grafier er skabt på 
maskebygger Randi 
Kjærs workshops, 
som bl.a. har fore-
gået på Kulturhuset 
Islands Brygge.
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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

Studenter- og sognepræst
Camilla Aggersbjerg
Tlf.: 51 41 10 50 – mail: caag@km.dk
Mandag fridag

Konstitueret sognepræst
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 6. november kl. 11
Allehelgensdag
Allehelgengudstjeneste 
ved sognepræst 
Camilla Aggersbjerg

Søndag den 13. november kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Ghita Katz Olsen

Søndag den 20. november kl. 11                
Højmesse 
ved sognepræst 
Henriette Barkholt

Søndag den 27. november kl. 11
Højmesse 
ved sognepræst 
Inger Lundager

GUDSTJENESTER

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

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

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

ONSDAG DEN  9. 
NOVEMBER  KL. 
13-15 
ONsdags-
CaFÉ
Der er ONSDAGSCAFÉ i 
menighedssalen i Hans Tausens 
Kirke. Ruben Harbo er vært i første 
halvdel, og Britta Bugge Madsen 
forestår fællessangen i anden 
halvdel fra kl. 14-15.  Alle er meget 
velkomne!  Der serveres kaffe og te. 

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER  KL. 17 
FyraFteNsgUdstJeNeste
Læg vejen forbi til en kort gudstjeneste ved sogne- og studenterpræst Camilla Aggersbjerg inden dagen går på 
hæld. Gennem ord og toner fra flyglet kan du fordøje dagen og finde ro, inden du begiver dig hjem eller videre.
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selv afgør hvilke varer, man 
ønsker at konsumere. I su-
permarkedet kan man selv 
vurdere hvilke af de mange 
peberfrugter, der er spænd-
stige og friske. Eller hvor-
dan dufter krydderurterne 
i dag? Ser de lidt slatne ud? 
Føles gulerødderne hårde, 

eller er de begyndt at blive 
bløde? Alle disse beslutnin-
ger foretages af den fysi-
ske handlende. Og det kan 
for nogen sagtens være en 
æressag at udvælge de helt 
rigtige varer. 

Som modtager af en kas-
se leverede varer fraskri-

mAD

Test din viden - svar
1. (c). 1968.
2. (c). Radikal Ungdom 
København.
3. (c). Nej.

4. (b). Ja, 
Forskningsminister(1994-1996) og 
Justitsminister(1996-2001).

CHOCOLATe CHiP COOKies:

Opskrift på den berømte 
amerikanske småkage, som 
har et sprødt ydre og et 
blødt indre - lidt ligesom 
mange amerikanere har ry 
for at være.

n 150 g smør
n 130 g rørsukker
n 130 g brun farin
n ½ vaniljestang
n 1 æg
n 250 g hvedemel
n 1 tsk. bagepulver
n 1 tsk. natron
n ½ tsk. fint salt
n 200 g chokolade

Blødt smør, rørsukker, brun 
farin, vanilje og æg røres 
sammen til en ensartet 
konsistens.
Hvedemel, bagepulver, 
natron og salt sigtes og 

tilsættes, og massen røres 
sammen igen.
Til sidst tilsættes chokola-
den, som er skåret i grove 
stykker.

På en bageplade lægges 
bagepapir, og en klump 
småkagedej lægges på ba-
gepapiret. (Opskriften giver 
ca. 15-20 småkager)
Bagepladen sættes i en 
forvarmet ovn ved 175 
grader, og bagetiden er ca. 
10 minutter afhængigt af 
småkagernes størrelse.

Når de kommer ud af ov-
nen, føles de meget bløde, 
men hvis man lader dem 
ligge et øjeblik, kan de efter 
et par minutter flyttes over 
på en rist eller lignende.

Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
 

Læs mere på 
bryggenet.dk

Problemer med 
VælgSelv er løst
Stofa har desværre haft en 
generel fejl, som gør, at 
Bryggenets brugere ikke 
har kunnet vælge tv-kana-
ler og streamingtjenester i 
VælgSelv-pakkerne før ca. 
d. 25. oktober.
Fejlen er heldigvis løst 
nu, så Bryggenet-brugere 
med VælgSelv-pakker kan 
vælge de streaming-tjene-
ster og tv-kanaler, de vil 
benytte.
Der vil naturligvis ikke blive 
faktureret for VælgSelv-
pakker for den periode, 
hvor de ikke fungerede.

Gratis hjælp til 
optimering af dit 
trådløse netværk
De hyppigste problemer 
Bryggenets brugere ople-
ver, er relateret til bruger-
nes eget udstyr, specielt 
trådløse net (wifi). Bryg-
genet tilbyder derfor gratis 
hjælp fra en teknikker, som 
hjælper med at optimere 
din wifi-oplevelse. 
Teknikeren vil først forsøge 
at afhjælpe udfordringen 
med dit trådløse net ved 
at guide dig igennem de 
mest almindelige løsninger 
og problemstillinger. Hvis 
dette ikke hjælper på ha-
stigheden, så vil teknikeren 
vurdere om der er grundlag 
for et hjemmebesøg.

Ved et hjemmebesøg 
foretager teknikere en 
gennemgang af din nuvæ-
rende wifi-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 foreta-
ges for at få det bedste ud 
af din internetforbindelse. 
Her kunne mulige optime-
ringsforslag 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 tråd-
løse net skal du blot ringe 
til Kundeservice på 33 
2300 99, hvor Fiberby sid-
der 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 af 
Stofa.
På telefonen (88 303030) 
ydes der personlig betje-
ning 
hverdage kl. 08:00-21:00
weekender og helligdage kl. 
09:00-17:00
Du kan også sende en e-
mail til support@stofa.dk.

Bryggenets priser

Internet
Op til 1Gbit/s: 75 kr./md. 
(500/500 Mbit/s garanteret)

Tv
Lille pakke: 175 kr./md.
Mellem pakke: 409 kr./md.
Stor pakke: 569 kr./md.
VælgSelv 10 inkl. lille 
pakke: 370 kr./md.
VælgSelv 20 inkl. lille 
pakke: 460 kr./md.
VælgSelv 30 inkl. lille 
pakke: 540 kr./md.

1000/1000 

Mbit/s 

75 kr./md.

Kassen eller kurven?

BRyGGEMAD 
MED BROOKER

Efter i en periode at have forsøgt 
mig med måltidskasser er jeg 
blevet rigere på erfaringer, men har 
også fået en holdning til konceptet 
med at få leveret sine indkøb eller 
måltidskasser til døren

Tekst: Stephan Øhlers 
Brooker
Foto: Marco Verch/Flikr
redaktion@bryggebladet.dk

Når man bevæger sig rundt 
på Bryggen, sker det oftere 
og oftere, at supermarke-
dernes og måltidsløsnin-
gers udbringnings-service 
holder parkeret på gader og 
stræder. 

Det er tilsyneladende det 
nye sort at få leveret sine 
dagligvareindkøb i stedet 
for at foretage dem i en fy-
sisk butik. Der er i hvert 
fald efterhånden ikke man-
ge supermarkedskæder, 
der ikke tilbyder denne ser-
vice til deres kunder.

Måltidskasse eller 
indkøbskurv
Det samme gør sig gæl-

dende, når det handler om 
måltidsløsninger, hvor man 
via en app eller hjemmeside 
kan vælge sin aftensmad til 
den kommende uge. 

Om så ens præferencer 
er økologisk, børnevenligt, 
singlekasse, plantebaseret 
eller noget helt andet, så er 
det hele muligt at få leveret 
direkte til døren.

Jeg forstår til fulde, at 
man i en travl hverdag ger-
ne vil skære nogle hjørner 
og agere tidseffektivt. I et 
travlt familie- og arbejdsliv 
forstås det til fulde, at det 
er vigtigere at have kvali-
tetstid med sine udvalgte 
fremfor at stå i kø i super-
markedet. 

Man vinder en masse ved 
at få bragt og leveret. Men 
man mister også noget, sy-
nes jeg. Som forbruger har 
man det privilegium, at man 

ver man sig den rettighed. 
Her er det nogle andre, der 
har udvalgt dine varer til 
dig. Og om de har valgt de 
mest spændstige og friske 
grøntsager, eller om de 
blot har taget de ældste for 
at få deres lagerkonto til at 
stemme? Min personlige er-
faring fortæller mig, at det 
ikke altid er de mest friske 
og lækre grøntsager, der 
lander foran min hoveddør. 
Snarere tværtimod, rigtigt 
tit er det mere den modsatte 
oplevelse, og i stedet for 
friske, hårde og fjedrende 
grøntsager er oplevelsen 
ofte, at grøntsagerne er blø-
de, slatne og fuldstændigt 
duftfrie!

dannelse ved 
køleboksen
En anden uhensigtsmæs-
sig konsekvens af at æn-
dre adfærdsmønster er, 
at oplevelsen i gangene 
i supermarkedet ikke er 
som i de gode gamle dage. 
Hvor man kunne få råd og 
vejledning af en medarbej-
der, som rent faktisk havde 

viden om de varer, som 
befinder sig på hylderne. 
Eller en medarbejder, der 
kunne sørge for, at netop 
den vare, der mangler på 
hylden, igen vil befinde sig 
på sin plads i morgen.

Hvis man kunne finde 
tilbage til, at man priorite-
rede selv at gøre sine ind-
køb, måske endda sammen 
med sine børn, så ville de 
også blive introduceret til 
den raffinerede kunstart 
at udvælge sine egne varer 
og ikke mindst få lærdom 
om, hvor tingene kommer 
fra, inden de lander i køle-
disken. 

Kompromisset kunne 
være, hvis der skal være 
et, at man stadig vælger at 
gøre nogle af sine indkøb i 
fysiske butikker og så for at 
spare tid får leveret nogle 
varer til døren. 

Vi behøver ikke gå til-
bage til, at der kun handles 
på markedet, når bønderne 
kommer ind til byen med 
deres afgrøder. 

Men et sted midt imellem 
er nok mere efter mit tem-
perament.
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NeUMANNS 
NATUR

Huler og huller
Et hul er ej blot et hul. Mange dyr deler over tid de samme huler og 
huller. De af os, der bor i gamle lejligheder, er også nummer tre, fem 
eller sytten i rækken, og det er jo sund fornuft

og huler. Det er edderkop-
per, tusindben, slanger, frø-
er, ja selv fugle. Herhjemme 
har vi digesvaler og den 
meget smukke isfugl, som 
indimellem gæster Amager, 
men er forholdsvis let at 
møde ude ved Raadvad.

Hulemagere
Os i slægten pattedyr er 
storproducenter af huler og 
huller. Alle vores mus, rot-
ter, mosegrise, spidsmus, 
muldvarpe, grævlinge, vild-
kaniner, oddere, ræve, ulve 
og bævere er byggekyn-
dige. Lækat og ilder bruger 
ofte andres huler, og så er 
der banditterne mink, va-
skebjørn og mårhund, der 
også huler den. Som tonsvis 
af arkæologiske fund viser, 
har vi mennesker også boet 
i huler. Og børn og barn-
lige sjæle har stor urkraft 
i at bygge huler i naturen, 
om det er i sne, grave ind i 
en bakke eller stable nogle 
grene sammen. Dér tror 
jeg, vi genetisk ikke er så 
langt fra smågnaverne ved 
at sidde trygt i et lille bo.

I den ideelle verden ville 
jeg designe og bygge en 

smuk og bæredygtig bolig 
med udsigt til hav, sø eller 
grønne enge, men tid og 
ressourcer gør mig til en al-
mindelig bryggebo; en glad 
af slagsen. Dyrene har det 
på præcis samme måde. De 
genbruger andres huller og 
huler i ét væk. En forladt ul-
vegrav bliver efterfølgende 
brugt at ræv og så grævling. 
Der er god dokumentation 
for, at mus i ét væk bruger 
andre arters huler. Mus le-
ver ofte højst et år, så der er 
stor gennemstrømning af 
beboere. Så møder man et 
hul i diget, i jorden eller ved 
et træ, er der eller har væ-
ret liv og glade dage. Men 
hvilket dyr er ikke lige til 
at vurdere. Men det skal da 
ikke forhindre én i at gætte, 
og små huller på 2-3 cm i 
diameter er sikkert en mus. 
Når græsset visner, træder 
jorden tydeligere frem, og 
det bliver lettere at spotte 
huller og huler.

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

 
Livet er farligt uden for hu-
len eller hjemmet. Men alle 
levende organismer skal 
skaffe mad og parre sig, og 
det kræver for de fleste at 
flytte sig fra det trygge. Ef-
ter vores forfædre kom op 
af urhavet for 150 millioner 
år siden, er der vel ikke gået 
længe, før nogle begyndte 
at grave sig ned i sikkerhed 
for rovdyr. Der er fundet en 
mere end 100 millioner år 
gammel dinosaurhule un-
der jorden med rede.

Vildt mange forskellige 
organismer graver huller 

Pære-bnb for 
småmus  


