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Pengelap på skolens 
pladshul

Pavilloner for 16 millioner 
skal give hjemløse 
skoleklasser tag over 
hovedet, indtil det forsinkede 
skolebyggeri på Artillerivej 
står klar i 2021.

Tommy tæmmer 
trafikken

Hundredevis af skolebørn 
har den tungt trafi kerede 
Artillerivej som skolevej. Nu 
vil Tommy Petersen (R) fi nde 
penge til et lyskryds ved Axel 
Heides Gade.

Op på hesten

Bred politisk enighed 
på rådhuset om at 
hjælpe rideskole med 
at skaffe fondsmidler. 
Forældregruppen holder 
vejret.

Tandlægerne på Bryggen

Større lokaler, bedre faciliteter, 

flere medarbejdere, samme gode behandling

Tandklinik på Islands Brygge 

Kigkurren 8G, 1.sal, 2300 København S

www.islandtand.dk · info@islandtand.dk

tlf 32577544

Ny adresse

trappespecialisten

For professionel, stabil 

og venlig trappevask, 

kontakt os i dag!

trappespecialisten.dk

31 15 54 42

By & Havn taler usandt 
om grøn godkendelse

Ifølge By & Havn har Parkbrugerrådet godkendt 
udviklingsplanen for Amager Fælled. Men det er 
størstedelen af rådets medlemmer ikke enige i.
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I mandags stemte Teknik- og Miljøudvalget for den en-
delige godkendelse af lokalplanstillægget for Artilleri-
vej Syd. Dermed er det første af tre punktummer sat i 
en sag, der på mange måder illustrerer, at afstanden 
mellem Bryggen og rådhuset er længere end ti minut-
ter på cykel. For når tillægget efter alt at dømme også 
bliver godkendt i både Økonomiudvalget og til sidst i 
Borgerrepræsentationen, er det til lyden af fortsatte 
højlydte protester fra de borgere, der skal leve i og om-
kring de firkantede boligklodser.

Særligt kritikken af den markant anderledes arki-
tektur, der kendetegner den nye lokalplan, har været 
standhaftig.

I disse dage tilendebringes tillæggets lange rejse til 
de politiske udvalg så. Og når det lander på politiker-
nes skrivebord, er det med en forvaltningsforkortelse 
af borgernes bekymringer på bare én sætning: 

“Over halvdelen af henvendelserne indeholder kri-
tik af den nye udformning af de høje bygninger, der 
betegnes som firkantede klodser, og det betvivles, at 
bygning C og D vil fremtræde grønne.”

En kritik der går igen i mere end halvdelen af bor-
gernes henvendelse må nødvendigvis give stof til ef-
tertanke. Ikke sandt? Forvaltningens anbefaling til 
politikerne er imidlertid lige så kort og lakonisk som 
dens udlægning af kritikken.

“På baggrund af høringen foreslår forvaltningen en-
kelte mindre ændringer i bestemmelserne (...) om den 
ydre fremtræden af to høje bygninger C og D for at 
sikre den grønne fremtræden, blandt andet ved krav 
om plantebede og et centralt styret vandingsanlæg.”

Hvis det lyder som et halvt svar, er det fordi, det kun 
forholder sig til den sidste halvdel af kritikken. Og har 
man læst de i alt 96 høringssvar, der er indsendt, vil 
man vide, at facadernes grønhed langtfra er den hyp-
pigst fremsatte bekymring. Ikke desto mindre er det 
netop denne detalje forvaltningen har fæstnet sig ved. 

Og beklageligvis bed politikerne på maddingen. Da 
lokalplanen blev vendt i udvalget i forrige uge, blev sa-
gen udskudt, fordi Socialdemokratiet og Enhedslisten 
havde tvivlsspørgsmål om netop dette punkt i indstil-
lingen. Ikke fordi de, som man kunne have håbet, hav-
de gennemskuet, at forvaltningens løsning ikke sva-
rede på det fremsatte problem. Men fordi de ønskede 
garanti fra bygherre for, at de pågældende facader nu 
også blev så grønne, som der blev lagt op til. Et god-
kendende nik fra Pension Danmark senere var en ny 
version af tillægget klar til godkendelse.

Så nu kan de borgere, der har udtrykt bekymring for, 
at Artillerivej Syd bliver et ‘uambitiøst og grimt’‘beton-
klodskvarter’ med ‘uikoniske’ og ‘firkantede klodser’ 
sove trygt om natten i vished om, at klodserne bliver 
pyntet med slyngplanter. 

LEDER

Blev vi hørt?

Skolen får 16 millioner til nye pavilloner
Politikerne på rådhuset har afsat 16 millioner kroner i den såkaldte 
overførselssag til at Skolen på Islands Brygge kan opsætte nye pavilloner, 
der skal huse 12 klasser indtil den nye skole står endelig færdig i 2021

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

I løbet af 2017 og 2018 skal 
der sættes nye pavilloner 
op på Skolen på Islands 
Brygge med plads til i alt 12 
klasselokaler til en samlet 
værdi af 16,3 millioner kro-
ner. Det er blevet besluttet 
af Borgerrepræsentationen 
i forbindelse med den så-
kaldte overførselssag, hvor 
kommunens mindreforbrug 
fra sidste år kan overføres 
til det kommende budgetår.

Pavillonerne skal lappe 
skolens pladshul frem til 
2021, hvor den nye udsko-
ling på Artillerivej 126 står 
klar og den nuværende 
skole er blevet ombygget til 
indskoling. Lige nu rummer 
skolen syv spor, men er kun 
bygget til fire, derfor lander 
pengene til pavillonerne på 
et tørt sted. 

- Det er vi meget glade 
for. Det giver mere ro på i 
overgangsperioden, siger 
Aase Hammer, der er sko-
leleder på Skolen på Islands 
Brygge.

Ændring i planen

I den oprindelige plan for 
omstruktureringen skulle 
skolens nuværende lokaler 

ombygges, inden arbejdet 
med at bygge den nye ud-
skoling gik i gang. Men 
den plan havde flere pro-
blemer. Blandt andet skal 
man fjerne fysiklokalerne, 
da der ikke er brug for dem 
i de små klasser Men de er 
vanskelige helt at undvære 
indtil den nye udskoling er 
klar til at slå dørene op.

- Vi vurderede, at det var 
mere hensigtsmæssigt at 
vente med at renovere byg-
ningerne i den nuværende 
skole, og så gå i gang med 
at bygge den nye skole på 
Artillerivej 126 først, siger 
Lars Maarbjerg fra Børne- 
og Ungdomsforvaltningen, 
der er projektleder på om- 
og tilbygningen af den nye 
skole.

På grund af ændringen 
vil det samlede projekt står 
færdig i 2021 i stedet for 
2020, der var den oprinde-
lige plan. Skoleleder Aase 
Hammer er godt tilfreds 
med den nye løsning.

- Vi blev jo spurgt om, 
hvad vi syntes, og vi var 
positivt stemte overfor, at 
de gjorde det på den måde, 
siger hun.

Ordentlig pavilloner

Skolen har allerede nu flere 
børn, end der er klasser til, 

så eleverne er ikke uvante 
med at blive undervist i pa-
villoner. Faktisk har skolen 
i forvejen otte klasselokaler 
i midlertidige pavilloner. 
Og det er helt fine lokaler, 
der har alt det, som man 
skal bruge i et moderne 
klasselokale. For eksempel 
er de alle sammen udstyret 
med et smartboard. Og det 
er den samme leverandør, 
der skal stå bag skolens nye 
pavilloner. Udover manglen 
på klasser, så er der heller 
ikke uendelig med ledig 
plads på skolens grund. For 
hvor er der plads til pavil-
lonerne?

- Lige nu er vi ved at afkla-
re, hvor bygningerne skal 
ligge, og hvilke klassetrin, 
der skal bruge lokalerne, 
men vi har ikke lagt os en-
deligt fast på noget endnu, 
siger Aase Hammer.

Nedrivning

Arbejdet med at nedrive 
bygningen, der ligger der, 
hvor udskolingen skal være, 
er så småt gået i gang. I 
starten af april begynder 
kommunen at fjerne inven-
taret i bygningen som fliser 
og facader, så det kun er det 
rå skelet, der står tilbage. 
Til august begynder så den 
mere direkte nedrivning, 

hvor en gravko vil ‘klippe’ 
resten af bygningen ned.

- Der ligger meget plan-
lægning forud for, hvordan 
man skal afskaffe inven-
taret på den rigtige måde, 
men det kører efter tids-
planen, så vi forventer at alt 
nedrivningsarbejdet er fær-
digt omkring slut november 
eller starten af december, 
siger Lars Maarbjerg.

Den nye udskolingsbyg-
ning skal stå færdig i 2021 
og skal blandt andet have 
sin egen multihal.

De næste to år skal 
Skolen på Islands 

Brygge opsætte nye 
pavilloner som den-
ne, hvor der samlet 
set skal være plads 

til tolv klasselokaler.
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Vi passer på dit smil
Tlf. 32 55 13 00

 
Amagerbrogade 175

www.amagertandklinik.dk

Bryggens Pizzaria

Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00ved bestilling over 80 kroner)

TILBUD I 
US Burger Menu
1 x US Burger
1 x Mellem Pommes Frites
1 x Salatmayonnaise
1 x 0,5l. Sodavand
Kun 75,- A
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FROKOST TILBUD
(mellem kl. 11.00 – 15.00)
Vælg mellem 10 slags pizzaer, fi skefi let med tilbe-
hør, husets bøf med tilbehør, stor durum rulle eller 
stor pizza sandwich. Kun 45,-

DURUM MENU
1 x Stor Durum Rulle

1 x Mellem Pommes Frites
1 x Salatmayonnaise

1 x 0,5l. Sodavand
Kun 90,-

 

P
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PARKERING

Kommandantens 
Gaard i

Klaksvigsgade

Dagsparkering (hverdage 6.00-18.00)  Kr. 677,70 /md. 
Døgnparkering (alle dage 0-24)  Kr. 1.219,84 /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 1.1.2017

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

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket

Vores facade og tag 
er under renovation, 
men vi holder stadig 
åbent. Kig forbi inde 
under stiladset! 

Mvh Islands Brygge Apotek

Usikker skolevej
Artillerivej er ren kaos i morgentrafi kken og farlig for både cyklister og 
fodgængere. Det mener Islands Brygges Lokalråd. Og de får opbakning fra både 
Dansk Cyklistforbund og Tommy Petersen (R), der vil fi nde penge i puljen til 
sikker skolevej til at bygge et længe ønsket lyskryds ved Axel Heides Gade

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Morgensolen står så tilpas 
højt på himlen, at den vær-
ste morgentrafi k så småt er 
begyndt at løje af på Artil-
lerivej. Ikke desto mindre 
suser hundredevis af biler 
stadig forbi krydset ved 
Axel Heides Gade, hvor De 
Radikales gruppeformand 
Tommy Petersen har sat 
lokalformand for Dansk 
Cyklistforbund Erik Hjul-
mand og formand og næst-
formand i skolebestyrelsen 
på Skolen på Islands Brygge 
Tina Baungaard Nielsen og 
Lene Høyer stævne.

– Prøv at se cyklisterne 
nu, udbryder Tommy Peter-
sen pludselig og peger over 
mod udkørslen fra Amager 
Fælled, hvorfra en kolonne 
på seks-syv cyklister svin-
ger ud på Artillerivej foran 
en hvid varevogn, der må 
klodse bremserne for at 
undgå at ramme de bløde 
trafi kanter. 

– Det er ren junglelov. Og 
det er endnu vildere tidli-
gere på morgenen, supple-
rer næstformand i skolebe-
styrelsen Lene Høyer med 
henvisning til de hundrede-
vis af børn, der har Artille-
rivej som skolevej, men som 
nu, hvor klokken har passe-
ret otte, sidder klar i deres 
klasselokaler.

Trafikal spidsrod

Billedet er det samme alle 
hverdage, hvor mere end 
13.000 biler kommer ad Ar-
tillerivej. Særligt krydset 
ved Axel Heides Gade er 
blevet en trafi kal spidsrod. 
Særligt for de tusindvis af 
cyklister, der dagligt force-
rer krydset, fordi det med 
etableringen af Brygge-

broen og den asfalterede cy-
kelsti over Amager Fælled 
blev en del af supercykelsti-
nettet.

– Det er et kaotisk sted at 
være trafi kant. Det gælder 
alle trafi kformer. Det er 
svært at krydse, både som 
cyklist og fodgænger. Og 
det lader heller ikke til at 
være let at være bilist, vur-
derer lokalformand i Dansk 
Cyklistforbund Erik Hjul-
mand efter at have besøgt 
krydset en tidlig morgen.

– Det er for mange trafi -
kanttyper, der skal forskel-
lige ting på en gang. Det 
er muligt, at det ikke var et 
problem for to-tre år siden. 
Men med det stigende antal 
cyklister, der er kommet, 
efter at der er skabt forbin-
delse via Bryggebroen og 
cykelstien på fælleden, er 
der mange cyklister, der 
har brug for at krydse.

Rød mand stå

De tusindvis af krydsende 
cyklister og fodgængere 
til trods er krydset stadig 
ureguleret. Så bløde trafi -
kanter, der har ærinde på 
modsatte siden af vejen, må 
enten væbne sig med tål-
modighed eller slå korsets 
tegn og sætte deres lid til, at 
strømmen af biler sagtner 
farten, så der bliver fri pas-
sage. For der er ikke udsigt 
til, at de får røde og grønne 
mænd til at hjælpe sig over 
vejen. 

Islands Brygges Lokalråd 
har råbt vagt i gevær igen-
nem en længere periode – 
men for døve ører. For selv 
om Teknik- og Miljøforvalt-
ningen har anerkendt, at 
krydset er problematisk, så 
har beskeden til lokalrådet 
været, at en lysregulering 
ikke er ‘formålstjeneste-
ligt’, fordi der allerede er 

planlagt en lysregulering 
ved Hilmar Baunsgaards 
Boulevard, og der allerede 
er en overgang ved Half-
dansgade. I stedet har Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
tilbudt at komme med en 
skitse til, hvordan man kan 
forbedre krydset ved blandt 
andet at fjerne Axel Heides 
Gades indsnævring ud for 
Netto. Det vil ifølge forvalt-
ningens vurdering beløbe 
sig til omkring halvanden 
million kroner, som de dog 
understreger ikke er bevil-
get endnu.

Det er ikke godt nok. I 
hvert fald ikke hvis man 
spørger De Radikales grup-
peformand Tommy Peter-
sen, der selv jævnligt risike-
rer liv og lemmer, når han 
cykler på Artillerivej. For 
ham er den bedste løsning 
en lysregulering i krydset. 

Puljepenge

– Jeg foreslog allerede til 
budgetforhandlingerne sid-
ste sommer, at vi fandt pen-
ge til et lysreguleret kryds 
ved Netto, fordi trafi ksitua-
tionen er livsfarlig. Det ville 
de andre partier ikke være 
med til på det tidspunkt. Til 
gengæld blev der lagt 10 
millioner kroner i en pulje 
til at lave sikre skoleveje, så 
nu vil jeg forsøge at få kryd-
set gjort mere sikkert med 
penge fra den pulje, forkla-
rer han med henvisning til, 
at Artillerivej snart bliver 
skolevej for endnu fl ere små 
cyklister og fodgængere:

– Der er jo massevis af 
børn, der dagligt skal kryd-
se Axel Heides Gade ved 
Netto, mens biler og cykler 
kæmper for at komme først i 
alle retninger. Og det bliver 
kun værre, når den nye af-
deling af Skolen på Islands 
Brygge åbner i Islands 

Brygge Syd og skal betjene 
børn fra hele Bryggen. Så 
får vi endnu fl ere børn op 
og ned ad Artillerivej. At 
forvaltningen mener, de 
kan løse problemerne ved 
at gøre Axel Heides Gades 
udmunding i Artillerivej 
bredere, er helt misforstået. 
Der må noget regulering til.

Derfor har Tommy Pe-
tersen stillet forslag om, at 
Teknik- og Miljøudvalget 
skal pålægge forvaltningen 
at udarbejde et forslag om 
forskellige muligheder for 
at forbedre trafi ksikkerhe-
den i krydset ved Artilleri-
vej.

– Ifølge et budgetnotat, 
som Teknik- og Miljøfor-
valtningen har udarbejdet, 
vil anlæggelse af et lyskryds 
koste 3,2 millioner kroner.
– Driften af krydset vil koste 
0,4 millioner kroner om året.
– Dertil skal lægges 0,2 mil-
lioner kroner i kompensation 
til Movia, fordi lysregulerin-
gen kommer til at forsinke 
linje 250S med 30 sekunder.

FARLIGE SKOLEVEJE:

■ Mellem 2012 og 2016 
blev der i København po-
litiregistreret 46 ulykker, 
hvor unge mellem 6-17 
år kom til skade.

■ Alle ulykkerne skete på 
hverdage mellem 7-17. 
De fleste midt på dagen 
eller om eftermiddagen.

■ Ulykkerne er fordelt på 
40 vejstrækninger. Kun 
fem af vejstrækningerne 
har haft mere end én 
ulykke.

■ Heriblandt Islands 
Brygge der har oplevet 
to ulykker på Artillerivej 
over de seneste fem år. 
Den ene netop i krydset 
ved Axel Heides Gade.

Tommy Petersen (R) besigtiger morgentrafikken på Bryggens skolevej sammen med Dansk Cyklistforbund og skolebestyrel-
sen fra Skolen på Islands Brygge.
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Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk 

– Planen er godkendt af 
Parkbrugerrådet og Det 
Grønne Råd i København.

Sådan siger udviklings-
chef i By & Havn Rikke 
Faaborg Jarmer om ‘Ud-
viklingsplanen for Ama-
ger Fælled og det nordlige 
naturområde i Ørestad’ i 
en video med titlen ‘Na-
turforbedring på Amager 

Fælled’, som By & Havn 
har lagt på Facebook, 
Youtube og deres hjem-
meside.

Men ifølge Teknik- og 
Miljøforvaltningen er det 
kun Det Grønne Råd, der 
består af repræsentanter 
fra foreninger og organisa-
tioner, der beskæftiger sig 
med og anvender kommu-
nens grønne og blå arealer, 
og ikke Parkbrugerrådet, 
som har bemyndigelse til at 
godkende planen. 

Ikke sanktioneret

Parkbrugerrådet er en 
samling af lokale interes-
senter og interesseorgani-
sationer som for eksempel 
Amager Vest Lokaludvalg, 
Danmarks Naturfrednings-
forening og Friluftsrådet, 
der over to møder har givet 
deres input til planen og 
forholdt sig til de konkrete 
forslag. Medlemmerne af 
Parkbrugerrådet har ikke 
krav på at få deres forslag 

igennem eller ret til at god-
kende planen. Flere af med-
lemmerne har endda for-
holdt sig kritisk til planens 
indhold.

– Planen indeholder, at 
der kan flyttes nogle fre-
dede plantearter og også 
bestand af fredede dyrear-
ter, det har vi i lokaludval-
get aldrig været med til at 
sanktionere. De bør være 
fredede på de naturlige vok-
se- og opholdssteder, som 
de har. For de kan ikke leve 

By & Havn udtaler sig fejlagtigt om godkendelse
I en video siger udviklingschef i 
By & Havn Rikke Faaborg Jarmer 
fejlagtigt, at udviklingsplanen for 
Amager Fælled er godkendt af 
Parkbrugerrådet. Men rådet har ikke 
bemyndigelse til at godkende planen. 
Videoen er nu fjernet fra By & Havn 
hjemmeside

Erhardt Franzen fra Amager Vest Lokaludvalg har deltaget i Parkbrugerrådet, og han er hverken tilfreds med, at det står i planen, at han har været med til at kvalificere den, eller at By & Havn 
fejlagtigt siger, at planen er godkendt af Parkbrugerrådet.
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CAFE ISBJØRNEN
Cafeen med de billige priser

EN STOR FADØL 23 kr.
ALLE UGENS DAGE

Reykjaviksgade 1

tlf. 32 96 96 40

DK-2300 København S · book@hotelcopenhagen.dk

www.hotelcopenhagen.dk

www.bryggebladet.dk

FIND OS PÅ:

Mobiltlf.:20744489
Tlf.:32572584

Gunløgsgade352300Kbh.S

Gulvafslibningoggulvbelægning
Sevoreshjemmesidepåwww.azgulve.dk

 

Islands Brygge 25.  Tlf: 32 54 07 05

ÅRETS STJERNEVIN
        Family Collection
    2015 P    2015 Pinot Noir
        Errazurriz, Chile.

          Lækker frugtig vin
     f     fra en af vores bedste
     le     leverandører.
              Nu pr. fl:
     N     Normalpris:
     p     pr. fl. 100,- 79,-

dan rasmussen vvs aps

Gunløgsgade 21 

2300 København S

dr-vvs@dr-vvs@dk

www.dr-vvs.dk

Hovedtlf.: 36 72 30 00

(Alle hverdage mellem 7-15)

Vagttlf.: 36 72 30 00

(bemandet døgnvagt 365 dage)

BAD & KØKKENER

DØGNVAGT – QUICK SERVICE

EJENDOMSSERVICE

SERVICE & REPARATION

Parkbrugerrådet i tvivl om egen funktion
Parkbrugerrådets medlemmer har vidt forskellige holdninger til, om 
de har været med til at ‘kvalifi cere’ udviklingsplanen for Amager 
Fælled. Seks siger ja, seks siger nej og to ved ikke, hvad ordet betyder. 
Et af medlemmerne mener, at ordet er et ‘søgt synonym for godkendt’

Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk 

I Udviklingsplanen for 
Amager Fælled og det nord-
lige naturområde i Ørestad 
står der, at  ‘I henhold til 
fredningerne er revisionen 
af planen kvalifi ceret af et 
parkbrugerråd, som har af-
holdt to møder’. Denne sæt-
ning har efterfølgende givet 
anledning til en del forvir-
ring blandt rådets medlem-
mer. For hvad betyder ordet 
‘kvalifi ceret’ egentlig?

Bryggebladet har været 
i kontakt med 14 af de 16 
høringsberettigede parter, 
interesseorganisationer og 
lokale interessenter, der 
har deltaget i parkbruger-
rådet og seks af dem mener 
ikke, at de har været med 
til at kvalifi cere udviklings-
planen, seks af dem mener, 
at de har været med til at 
kvalifi cere planen og to er 
i tvivl om, hvad der menes 
med ordet ‘kvalifi ceret’.

- Jeg ved ikke, hvad be-
grebet ‘kvalifi ceret’ dækker 
over. For mig er kvalifi ceret 
på en eller anden måde et 
søgt synonym for godkendt. 
Det virker som et udtryk, 
der er opfundet til lejlighe-
den, siger Arne Bjørn Niel-
sen, der deltog i parkbru-
gerrådet for Københavns 
Ældreråd.

Svend-Erik Fangel Peder-
sen fra Friluftsrådet er en af 
dem, der ikke mener, at han 
har været med til at kvali-
fi cere planen. Han mener, 
at forvaltningen har brugt 
deres deltagelse i rådet til at 
pynte sig med lånte fjer.

- Vi føler lidt, at vi er gids-
ler i det spil. De bruger vo-
res navn til at kvalifi cere 
planen, men i virkeligheden 
kan vores indfl ydelse ligge 
på en lillefi ngernegl. Sådan 
oplever vi det i hvert fald, 
siger han.

Beklager forvirring

Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen, der har skrevet planen, 
mener, at ordet betyder ‘at 
parkbrugerrådet med de-
res faglige viden og lokale 
kendskab har bidraget til 

planen ved at forholde sig til 
den og komme med ønsker 
til indhold.’ De har altså 
givet deres input til forvalt-
ningen og forholdt sig til de 
konkrete forslag forvaltnin-
gen er kommet med.

Den defi nition synes Er-
hardt Franzen, der deltog 
i rådet for Amager Vest 
Lokaludvalg, passer meget 
godt, på det arbejde som 
parkbrugerrådet har lavet, 
men han mener også, at or-
det ‘kvalifi cere’ signalerer 
noget helt andet end den 
defi nition. Nemlig en form 
for blåstempling af planen, 
som han ikke kan stå inde 
for.

- Når de skriver, at vi har 
været med til at kvalifi cere 
planen, så synes jeg, de gør 
regning uden vært. Kvalifi -
ceret er et begreb, der kan 
defi neres efter det, man vil 
have svar på, siger Erhardt 
Franzen.

Han savner blandt andet, 
at det er tydeligt i planen 
på hvilke punkter nogle af 
medlemmerne har været 
uenige i planens endelige 
udformning.

- Vi har været udeluk-
ket fra at kunne komme 
med det, som jeg kalder 
mindretalsudtalelser, hvor 
man ville have respekteret 
synspunkter, der ikke var 
i overensstemmelse med 
kommunens synspunkter. 
Det har man overhovedet 
ikke gjort her, siger Er-
hardt Franzen.

Centerchef Nikolaj 
Hvingtoft Hansen fra Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
er lydhør overfor forvirrin-
gen, men mener at rådet har 
haft mulighed for at komme 
med indsigelser.

- Parkbrugerrådet har 
haft planen i skriftlig hø-
ring, da der lå et færdigt 
udkast klar, og forvaltnin-
gen har, så vidt det var 
muligt, imødekommet de 
indsigelser, der har været. 
Det er dog korrekt, at for-
valtningen ikke har kunnet 
imødekomme alle parkbru-
gerrådets ønsker eller ind-
sigelser. Ordet ’kvalifi cere’ 
er derfor heller ikke udtryk 
for, at parkbrugerrådets 

medlemmer er enige i alt, 
hvad der står i planen. Vi vil 
gerne beklage, hvis det tol-
kes sådan, skriver han i en 
mail til Bryggebladet.

Fredede padder

Erhardt Franzen er blandt 
andet bekymret over, at 
det i udviklingsplanen er 
muligt at fl ytte nogle af det 
fredede dyre- og planteliv 
fra et sted på fælleden til et 
andet. En bekymring, som 
han ikke kan fi nde i udvik-
lingsplanen.

- Planen indeholder, at der 
kan fl yttes nogle fredede 
plantearter og også bestand 
af fredede dyrearter, det har 
vi i lokaludvalget aldrig væ-
ret med til at sanktionere. 
De bør være fredede på de 
naturlige vokse- og opholds-
steder, som de har. For de 
kan ikke leve andre steder, 
siger Erhardt Franzen.

Nikolaj Hvingtoft Hansen 
fra Teknik- og Miljøforvalt-
ningen mener dog, at man 
har lyttet til parkbrugerrå-
det og foretaget ændringer 
i planen baseret på deres 
forslag.

- Forvaltningen havde (...) 
en biologisk konsulent med 
på parkbrugerrådets andet 
møde, som præsenterede 
et forslag til afværgefor-
anstaltninger for bilag IV-
padder (særligt beskyttede 
arter, red.) og mulighed for 
fl ytning af brændeskærm. 

Afsnittet blev herefter juste-
ret efter input fra parkbru-
gerrådet, skriver han.

Klage over møder

Svend-Erik Fangel Peder-
sen fra Friluftsrådet er også 
kritisk over selve måden 
møderne blev afholdt, hvor 
han også har savnet indfl y-
delse.

- Vi har klaget til Teknik- 
og Miljøforvaltningen over, 
at man kun har holdt to mø-
der. I det første møde blev vi 
præsenteret for planen, som 
vi så kan komme med kom-
mentarer til og til det næste 
møde blev vi så præsenteret 
for planen en gang til, men 
der var stort set ikke taget 
noget af det, vi var kommet 
med til følge, siger Svend-
Erik Fangel Pedersen.

Denne udlægning er Ni-
kolaj Hvingtoft Hansen fra 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen dog noget uforstående 
overfor. Han mener nemlig, 
at forvaltningen i særdeles-
hed har lyttet til parkbru-
gerrådet på dette område.

- Forvaltningen havde på 
første møde om udviklings-
planen en landskabsarki-
tekt med, som holdt et op-
læg. På dette tidspunkt var 
planen ikke skrevet endnu, 
og landskabsarkitektens 
forslag kom ikke med i pla-
nen, da der ikke var opbak-
ning til det i parkbrugerrå-
det, skriver han.

FAKTA:

Mener du, at du gennem din deltagelse i parkbrugerrådet, 
har været med til at ‘kvalificere’ udviklingsplanen?

Amager Vest Lokaludvalg ................................................. Nej
Foreningen Hovedstadens Forskønnelse ........................ Nej
Friluftsrådet ...................................................................... Nej
Københavns Kogræsserlaug ............................................. Nej
Bryggehuset ...................................................................... Nej
Dansk Botanisk Forening ................................................. Nej
Danmarks Naturfredningsforening .................................... Ja
Dansk Ornitologisk Forening .............................................. Ja
Foreningen Skolehaven Islands Brygge .............................. Ja
Grundejerforeningen Amager Fælled Øst .......................... Ja
Islands Brygges Lokalråd .................................................... Ja
Dansk Handicap Forbund ................................................... Ja
Dansk Idrætsforbund ................................................Ved ikke
Københavns Ældreråd ...............................................Ved ikke

andre steder, siger Erhardt 
Franzen, der har deltaget i 
Parkbrugerrådet for Ama-
ger Vest Lokaludvalg.

Udviklingsplanen er 
Københavns Kommunes 
fi re-årige plan for, hvordan 
Amager Fælled skal ud-
vikle sig. Bryggebladet har 
været i kontakt med 14 af de 
16 organisationer, der har 
deltaget i Parkbrugerrådet, 
og 12 af dem er overraskede 
over, at de skulle have god-
kendt planen.

– Vi er blevet inddraget 
i planen, men vi havde slet 
ikke nogen godkendende 
funktion, siger André Just 
Vedergren, der deltog i 
Parkbrugerrådet på vegne 
af Grundejerforeningen 
Amager Fælled Øst.

Sket en fejl

I udviklingsplanen står der: 
‘I henhold til fredningerne 
er revisionen af planen kva-
lifi ceret af et parkbruger-

råd, som har afholdt to mø-
der’. Det er på baggrund af 
dette, at By & Havn fejlagtig 
har sagt, at planen er blevet 
godkendt af Parkbruger-
rådet. Denne udtalelse har 
de nu efter Bryggebladets 
henvendelse rettet.

– Vi siger i en video, at Det 
Grønne Råd og Parkbruger-
rådet har godkendt Køben-
havns Kommunes udvik-
lingsplan. Vi har undersøgt 
sagen nærmere og kan se, at 
der desværre er sket en fejl, 

da Det Grønne Råd har god-
kendt planen, mens Park-
brugerrådet har været med 
til at kvalifi cere udviklings-
planen. Derfor har vi nu lagt 
en rettelse til videoen, skri-
ver Rikke Faaborg Jarmer i 
en mail til Bryggebladet.

By & Havn har skrevet 
en rettelse i videoens kom-
mentarfelt på Facebook og 
i beskrivelsen på Youtube. 
Derudover har de fjernet 
videoen fra deres hjemme-
side.
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Vi er meget glade for, at 
den rolige have snart er en 
realitet. Den har været efter-
spurgt i mange år, primært 

af ældre borgere, der ikke 
er til solbadning på de åbne 
plæner, og som hellere vil 
sidde i skyggen blandt grøn 
beplantning og kigge på van-
det. Mange, der før har følt 
sig jaget væk af de mange 
unge mennesker, får nu et 

sted. Den oprindelige plan 
var, at det skulle være en 
have for ældre borgere. Men 
vi blev gjort opmærksomme 
på, at der også var mange 
folk i 30’erne, blandt andet 
børnefamilier, som havde 
nogle af de samme ønsker. 

Vi ønsker, at Havneparken 
skal være en bydelspark og 
ikke en festplads. I den for-
bindelse har den rolige have 
en vigtig signalværdi. Haven 
er naturligvis for alle. Det, 
der er vigtigt, er, at der ikke 
er fest og ballade. Hvis der 
kommer en fugl, skulle man 
gerne kunne høre den.

Hvorfor ligger haven på 
netop dette areal ved siden af 
legepladsen?

– Vi har vurderet, at det 
var den bedste placering. Vi 
ville gerne lidt væk fra fest-
zonerne, der overvejende er 
på de åbne græsplæner. Så 
det virkede naturligt at pla-
cere haven ved siden af le-
gepladsen og volleybanerne, 
hvor der er liv, uden at der 
nødvendigvis er larm. Vi er 
jo ikke imod mennesker.

Hvad kommer det til at 
betyde for den rolige have, at 
den får en dansescene som 
nærmeste nabo?

– Jeg tror ikke, at det kom-
mer til at betyde det store. 
Så voldsom larm forestiller 
jeg mig ikke, at dansesce-
nen kommer til at lave. Kul-
turhuset, der står for driften 
af scenen, virker meget an-
svarlige og opmærksomme 
på, at den ikke skal være til 
gene. Heller ikke for den ro-
lige have. Men vi er bekym-
rede for, hvad der sker om 
natten.

Der har været stor bekym-
ring for, at dansescenen kan 
blive hjemsted for uautorise-
rede og støjende aktiviteter 
om natten. Har I samme 
bekymring for haven?

– Det kan vi ikke udeluk-
ke. Men det, jeg synes, at vi 
ser, er, at folk sidder ude på 
de åbne plæner og holder 
fest, især i den privatejede 
del af Havneparken ned 
mod Havnestaden, fordi 
dér kan man se solned-
gangen og horisonten. Det 
er begrænset, hvor åbent 
der er i den rolige have. Så 

den appellerer ikke lige så 
meget til fest. Et problem, 
man kunne forestille sig, 
kunne være, at haven er 
lidt skjult. Det kunne tæn-
kes, at hvis nogen ville lave 
noget, hvor de ikke ønsker 
at være synlige, kunne de 
finde på at opsøge haven. 
Men de fleste søger ud, 
hvor der er åbent. Vi tror 
i hvert fald ikke, at haven 
bliver en magnet for fest og 
ballade. Hvis der alligevel 
sker noget ,så må vi tage 
problemet, når det opstår. 
Og de gange, hvor der har 
været optøjer, plejer politiet 
at være hjælpsomme.

Hvorfor er haven anderle-
des end dansescenen?

– Jeg ser ikke problemer-
ne med dansescenen som 
overførbare til den rolige 
have. Der er jo ordensregler, 
der gælder i Havneparken. 
Problemet med dansesce-
nen er, at den får sine egne 
regler. Men så længe der er 
skiltet og signaleret tydeligt, 
hvad man må og ikke må, så 
politiet ved, hvordan de skal 
reagere, så skal den nok 
komme til at fungere.

POLITIK

Solid politisk opbakning til rideklubben
Samtlige partier på rådhuset bakker op om at hjælpe rideklubben på 
Artillerivej med at få en fondsaftale i hus og sørge for, at klubben kan 
fortsætte med støtte fra kommunen

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Foråret er kommet til ride-
klubben på Artillerivej. En 
enig Borgerrepræsenta-
tion har besluttet at hjælpe 
rideklubben med at få en 
fondsaftale på plads, så den 
fredede og sammenstyrt-
ningstruede ballonhangar 
kan blive renoveret og igen 
fungere som ridehal for 
klubbens hesteglade børn 
og unge. Derudover lover 
politikerne på rådhuset, at 
de vil give såkaldt driftstøt-
te til klubben, når fondsafta-
len er på plads, så der stadig 
kan høres glade børnestem-
mer og hestevrinsk fra klub-
ben mange år endnu.

Optimistforældre

I rideklubbens forældre-
gruppe, der lige nu er i gang 
med at få en fondsaftale på 
plads, vækker politikernes 
opbakning stor begejstring.

– Politikernes tilsagn om 
at støtte rideklubben er helt 
afgørende, og vi er super 
glade, skriver Lars A. Eng-
berg fra forældregruppen i 
en mail til Bryggebladet og 
fortsætter:

– Det er vigtigt, at de bak-
ker op om en fondsløsning, 
og deres tilsagn om at ‘sikre 
fortsat driftsstøtte’ er helt 
afgørende. Vi er glade og 
optimistiske. Fondsdialogen 

går i den rigtige retning, og 
vi krydser alt, hvad vi har at 
krydse. Det bliver en fest, 
når det hele forhåbentligt 
snart falder på plads.

Rideklubben har umiddel-
bart frem til sommeren 2017 
til at finde en løsning, der 
kan give klubben den stabi-
litet, som den har manglet, 
siden ballonhangaren blev 
vurderet sammenstyrt-
ningstruet for omkring to 
år siden. Det er nemlig der, 
klubbens lejekontrakt med 
Bygningsstyrelsen udløber.

Kommunal kovending

I 2015 – efter ballonhanga-
ren blev vurderet sammen-
styrtningstruet – brugte 
Københavns Kommune 
200.000 kroner på at ned-
sætte en arbejdsgruppe, 
der skulle finde frem til en 
løsning på, hvad der skulle 
ske med ballonhangaren 
og rideklubben. Få dage 
før kommunens budget-
forhandlinger i 2016 kom 
arbejdsgruppens anbefa-
ling: Kommunen skal købe 
rideskolen. Det var der ikke 
vilje til i Borgerrepræsenta-
tionen, og rideklubben stod 
til at lukke ved udgangen 
af 2016 – indtil en forlæn-
gelse af lejekontrakten blev 
forhandlet på plads. Nu er 
den politiske vilje vendt, og 
politikerne er klar til at give 
rideklubben den støtte, de 
har eftersøgt.Det lysner for rideklubben, der nu får markant støtte fra politikerne på rådhuset.

Lokalrådet får ro i haven
Det har krævet tålmodighed, men efter lang tids venten slår lokalrådets rolige have endelig rødder i Havneparken. 
Formand Jan Oster ser frem til, at Bryggen får en fredelig oase, og er ikke bekymret for, at den bliver overtaget af 
festglade badegæster

Alt godt kommer til 
den, der venter. Nu 
får lokalrådet endelig 
sin rolige oase, der 
tidligere var kendt som 
‘50+ haven’.
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KOM TIL POLITISK BRUNCH
1. MAJ KL. 09.00-11.30 
I HK HOVEDSTADEN PÅ 
SVEND AUKENS PLADS
HK Hovedstaden inviterer igen i år medlemmer med familie og venner, 
naboerne på Islands Brygge, og andre interesserede til politisk brunch.

Formiddagen vil summe af politiske taler, musik samt uddelingen af 
Årets Anker.

Årets talere er overborgmester Frank Jensen, Socialdemokratiet, 
Sisse Marie Welling, SF’s spids- og borgmesterkandidat til Københavns 
Kommune samt Ninna Hedeager Olsen, Enhedslistens spids- og borg-
mesterkandidat til Københavns Kommune.

Tilmelding til politisk brunch: 
Send en mail til vkc@hk.dk og skriv hvor mange I kommer, så vi så vidt 
muligt kan sikre plads og brunch til alle.

Husk, at du også kan møde os i fælledparken fra klokken 13 til 19 i HK-teltet.

Tre bryggespørgsmål til Jakob Næsager
Bryggen skal til stemmeurnerne til november, og der er masser af vigtige sager i vores 
bydel, som vi gerne vil høre politikernes holdning til. Derfor vil Bryggebladet over de 
kommende måneder stille tre bryggespørgsmål til alle de opstillede partier. Denne 
gang med Det Konservative Folkepartis spidskandidat Jakob Næsager

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Ørestad Fælled Kvarter

– Vi vil egentlig gerne be-
vare det som naturområde. 
Udfordringen er bare, at 
det er solgt, og pengene er 
brugt. Så forudsætningen 
for at få det til at forblive et 
landområde er, at staten er 
villig til at flytte byggefeltet 
over på en anden af statens 
grunde, og at grundejeren 
er indforstået med det.

Så det er staten, der skal 
gøre noget?

– Dengang man valgte 
at bebygge det, var det jo 
staten, der ejede fælleden, 
så hvis vi skal flytte bygge-
feltet, så får staten jorden 
tilbage, og så skal bygge-
feltet flyttes til en anden af 
statens områder.

Men ligger beslutningen 
ikke først i Borgerrepræsen-
tationen?

– Det ved jeg ikke, om 
man kan sige. Det er jo 
staten, der gav jorden til 
By & Havn til at finansiere 
metroen, så jeg tænker, at 
vi har behov for, at staten 

finder et andet byggefelt, 
som det kan flyttes over på.

Så det er staten, der skal 
komme ind i kampen og flyt-
te byggefeltet et andet sted 
hen?

– Ja, det var jo en lov ved-
taget i Folketinget, så på 
den måde tænker jeg, at vi 
har behov for, at staten er 
med til at finde ud af, hvor 
feltet kan flyttes hen. 

Er der andre steder, det 
kan ligge?

– Det skal jo så i givet fald 
undersøges.

Har Økonomiforvaltnin-
gen ikke allerede under-
søgt alternative lokationer 
uden at finde et passende 
sted?

– Mig bekendt har Øko-
nomiforvaltningen i Kø-
benhavns Kommune ikke 
forhørt sig hos staten, om 
staten vil flytte byggefeltet.

Har du ikke selv været 
med til at nedstemme SF's 
forslag om at undersøge al-
ternative lokationer?

– SF foreslog, at man 
kunne flytte byggefeltet 
til grunde ejet af andre, 
men kom ikke med bud på, 
hvordan kommune eller 
staten kunne skaffe penge 

til at købe de pågældende 
grunde. 

Havnetunnelen 

– Den skal ikke have en op-
kørsel på Amager Fælled. 
Det er et skræmmebillede, 
som der er nogle, der prø-
ver at skabe. Jeg har ikke 
hørt én eneste, der vil have 
den op på Amager Fælled. 
Og det er meget væsent-
ligt, at den ikke kommer op 
på Amager Fælled.

Hvorfor?
– Fordi det er et fredet om-

råde. Ja til en havnetunnel, 
men ikke på Amager Fælled. 

Hvorfor siger du ja til hav-
netunnelen?

– Det er fordi, vi skal 

have flyttet trafikken ned 
under jorden og væk fra 
gadeplan. Og det vil give 
mere plads på gadeplan 
til gående, cyklister og til 
lokal trafik. Og så har det 
også noget at gøre med at 
fra 1995 og så de følgende 
cirka 30 år, dér vokser Kø-
benhavn med 50 procent. 
Så hvis der skal være plads 
til flere københavnere, så 
er man nødt til at lægge 
trafikken ned under jorden. 
Men den må ikke komme 
op på fælleden. Den skal 
føres helt ud til Sjællands-
broen under jorden. 

Skal den graves ned under 
fælleden?

– Nej, den skal bores. 
Men lige nu er man vel 

i gang med at undersøge, 
hvad der er den bedste måde 
at gøre det på?

– Ja, der er en undersø-
gelse lavet af regeringen og 
Borgerrepræsentat ionen 
om, hvordan den kan læg-
ges, og hvordan den kan 
finansieres, men linjeførin-
gen er der for så vidt taget 
stilling til. For allerede un-
der Thorning-regeringen 
lagde staten sig fast på, 
hvordan de gerne ville have 
den. Og vi havde sagen til 
høring på rådhuset.

Støj på Bryggen

– Der er to initiativer på 
vej. Og det ene er et ændret 
regulativ for, hvornår man 
må have støjende aktivite-
ter. Og så har vi besluttet, 
at der skal være en støj-
vagt. Vi har sat penge af 

til en støjvagt. Hidtil har 
det kun været fredag og 
lørdag, det har vi ønsket at 
udvide, så der flere dage er 
en støjvagt. 

Hvad kan man gøre for at 
dæmme op for de uofficielle 
arrangementer?

– Hvis det er uofficielle 
arrangementer, så er det 
en politiopgave. Hvis de er 
godkendt af kommunen, så 
kan kommunen gøre noget, 
men ellers så er det efter 
politivedtægten.

Men der er nogle, der godt 
kan opleve, at politiet har 
travlt med andre ting?

– Derfor er det væsent-
ligt, at den nye politidirek-
tør står klar til opgaven. 
Vi har haft en al for lang 
periode med fokus på be-
vogtningsopgaver og græn-
sekontrol i Sønderjylland. 
Så når de nye politikadetter 
bliver udlært, så er det et 
konservativt krav, at vi får 
fokus på, at også hverdags-
livet i København fungerer, 
og at politiet prioriterer 
hverdagslivet. Og med til 
et godt hverdagsliv hører 
også, at beboerne ikke bli-
ver chikaneret i hverdagen 
af støj.

Jakob Næsager vil 
gerne bevare natur-
området, hvor Øre-
stad Fælled Kvarter 
skal ligge. Men det 
er op til staten at 
sørge for det.

KOMMUNALVALG  

2017
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Til april skifter linje 5A 
navn til 5C. Men i modsæt-
ning til din ovn eller dit kø-
leskab markerer C’et i dette 
tilfælde en opgradering af 
miljøvenligheden. De nye 
turkisblå busser, der frem-
over kommer til at køre på 
strækningen mellem Her-
lev Hospital og Københavns 
Lufthavn kører nemlig på 
CO2-neutral biogas og udle-
der 72 procent mindre NOx 
og 33 procent færre partik-
ler end de nuværende bus-
ser. Og så larmer de efter 
sigende også mindre. 

Tiltrængt 
trækharmonika
De nye busser bliver såkald-
te ledbusser, fordi de hæfter 
på midten med et led, der 
giver bussen sit karakteri-
stiske harmonikaudtryk. 
Det betyder også, at bussen 
bliver 18,75 meter lang – 
hele fem meter længere end 
de gamle 5A-busser. Blandt 
andet derfor kan den ifølge 
Movia transportere 2.200 
passagerer per retning per 

time i modsætning til 5A’s 
sølle 1.500 passagerer. Det 
er hårdt tiltrængt, for med 
sine årlige 20 millioner pas-
sagerer er 5A Nordens trav-
leste buslinje. Og enhver, 
der har kørt med 5A i myld-
retiden, kan skrive under 
på, at den er presset til sin 
maksimale kapacitet.

Fordi bussen kan rumme 
så mange flere passagerer 
ad gangen, har Movia dog 
valgt at skrue en anelse ned 
for bussens frekvens. Det 
betyder, at der i spidsbelast-
ningen kommer til at køre 

15 busser i timen. Det er tre 
busser færre end 5A, der af-
gik 18 gange i timen. I prak-
sis betyder det, at hvor der 
i gennemsnit gik tre minut-
ter og 20 sekunder mellem 
hver 5A bus, kommer der til 
at gå fire minutter mellem 
5C-busserne. – AK47 / Foto: 
PR
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Stå til søs med SAS
Går du og drømmer om at være på vandet, se byen fra 
søsiden og få sjov og god motion sammen med gode 
klubkammerater? Roklubben SAS holder åbent hus for 
alle interesserede søulke

Roklubben SAS holder 
åbent hus den 25. april 
klokken 19:00. Her kan du 
frit komme og stifte be-
kendtskab med rosporten – 
og måske opdage et hjørne 
af havnen, du ikke kendte 
til.

Klubben tilbyder to gratis 
rolektioner, så nye roere får 
god tid til at snuse til, hvad 

rosporten går ud på. 
I roklubben er der mulig-

hed for at ro i forskellige 
bådtyper. Det mest almin-
delige er at ro i inrigger, 
her ror man enten to roere 
og styrmand eller fire roere 
og styrmand. Rosæsonen 
begynder i april og slutter i 
oktober. Alle kan ro uanset 
alder, roklubben har med-

lemmer med stor alders-
spredning.

Der er rokursus  tirsdage 
og torsdage klokken 17:30 
til 20:30 i hele maj. Kurset 
afsluttes med en langtur i 
juni. – Kisser

 

Se mere på:
www.roklubbensas.dk

Fem A til C
Når buslinje 5A bliver til 5C, får vi samtidig en længere 
bus med en længere rute, turkisblå lak og grønne 
kørespor. Til gengæld bliver ventetiden fyrre sekunder 
længere

Mange københavnske bus-
ser bliver i disse dage ud-
skiftet med mere miljørig-
tige modeller. Men ifølge 
overborgmester Frank Jen-
sen (S) er der ingen grund 
til at stoppe der.

– I København har vi pla-
ner om at udskifte samtlige 
busser, der kører i byen, 
med elbusser i løbet af de 
kommende år. Nu er turen 
kommet til havnebusserne, 
siger Frank Jensen og hen-
viser blandt andet til, at 

skibstrafikken mange an-
dre steder er ved at skifte til 
fossilfri energi.

Og det er på høje tid, at 
havnebusserne følger med 
den grønne udvikling. Ifølge 
kommunens egne opgørelser 
udleder de fire havnebusser i 
alt en halv ton partikler om 
året. Det beløber sig til hele 
15 procent af al den NOx og 
65 procent af alle de partik-
ler, som Movias busruter – 33 
kørende plus havnebusserne 
– udleder.

Derfor vil overborgme-
steren stille krav om mere 
miljøvenlig drift, når havne-
bussen skal i udbud til efter-
året.  - AK47

Ifølge kommunens skøn 
vil et skift til miljørigtige 
havnebusser koste i 
omegnen af 10-20 millioner 
kroner.
De nye havnebusser på el, 
brint eller hybrid vil være klar 
til at blive søsat i 2020.

Rød borgmester ønsker grøn 
bus på bølgen blå
Havnebussen skal være batteridrevet. Overborgmester 
Frank Jensen (S) kræver fossilfri busdrift i Havneløbet

450 kilo skrald
Der var i den grad gevinst, da blandt andre Amager 
Fælleds Venner deltog i den årlige skraldedag
Der var ikke en eneste tom 
affaldssæk tilbage, da af-
faldsindsamlingen på Ama-
ger Fælled var overstået. 
Til gengæld var der adskil-
lige fyldte. Hele 450 kilo 
skrald blev fisket ud af bu-
skadser og beplantninger 
på Fælleden af de mange 
deltagere.  61 Amar’kanere 

i alle aldre deltog i indsam-
lingen, og det var et langt 
højere deltagerantal, end 
medarrangør Steffen Jen-
sen havde forestillet sig.

– Vi havde langt fra 
handsker og snappere nok 
til alle, selvom det var lyk-
kedes at låne dobbelt så 
mange som sidste år, skri-

ver han i et opslag på fæl-
ledvennernes Facebook-
gruppe.

Nu ligger det indsamlede 
skrald i bunker klar til at 
blive hentet af kommunen i 
løbet af den kommende uge.

– AK47

Havnebussen er en af den kollektive trafiks største miljøsyndere. Foto: PR

Plastik, dåser, flasker en enkelt cykel og en indkøbsvogn samt et gammelt fjernsyn. Det var 
ikke småting der blev fundet på Fælleden til den årlige skraldeindsamling.  Foto: Ricardo Ramirez

Søens folk hjælper landkrabber til rette i det våde element, når roklubben SAS holder åbent 
hus.  Foto: Dorthe Jensen

Linje fem bliver 
forlænget og får 

ny farve.
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Amager Fælled udstilles  
på amagerkanske skoler
En fotoudstilling om Amager Fælleds dyre- og planteliv rejser i foråret rundt 
til flere skoler på Amager. Og budskabet er tydeligt: Bevar og brug naturen

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Line Falk Tranberg
redaktion@bryggebladet.dk

Flere børn skal hive deres 
forældre med ud og gå på 
opdagelse på fælleden. Det 
er målet med fotoudstillin-
gen "Amager Fælled – Be-
var Naturen", som Amager 
Vest Lokaludvalg har taget 
initiativet til, der for tiden 
rejser rundt til forskellige 
skole på Amager.

Udstillingen viser blandt 
andet billeder af forslag 
til udflugtsmål som for 
eksempel koklappertur, 
skovtur eller sopning fra 
bredden af Grøndalssøen. 
Ifølge Erhardt Franzen, der 
er tovholder på udstillingen 

for lokaludvalget, skal den 
også give inspiration til un-
dervisningen.

– Udstillingen kan med 
sit indhold være med til at 
inspirere og stimulere un-
dervisningen i naturfag i 
grundskolerne samt være 
med til, at skoler og familier 
tager på udflugt med børne-
ne til naturens herligheder 
på Amager Fælled, skriver 
Erhardt Franzen i en mail 
til Bryggebladet.

Spirende forår

Indtil videre har udstillin-
gen været forbi Gerbrandt-
skolen, Skolen i Peter 
Vedels Gade og Amager 
Fælled Skole. De næste stop 

på turneen er Dyveke Sko-
len, Peder Lykke Skole, Høj-
devang Skole, Sundbyøster 
Skole, Ørestad Friskole og 
Ørestad Skole, der alle får 
besøg af udstillingen i for-
året.

– Det er om foråret, natu-
ren viser sig fra sin mest liv-
givende og produktive side. 
De mange planter, buske og 
træer spirer og sætter knop-
per for sommerens vækster 
af græs, blomster og blade. 
Dyrelivet er i fuld gang med 
at forplante sig, lave reder 
og forberede sig på at passe 
og pleje en ny generation af 
unger henover sommeren, 
skriver Erhardt Franzen.

Skolen på Islands Brygge 
har som den eneste ad-

spurgte skole takket nej til 
udstillingen, da de har vur-
deret, at udstillingen er en 
del af en politisk sag.

En fotoudstilling 
om Amager Fælled 

rejser i disse uger 
rundt på skolerne 
på Amager. Foto: 

Line Falk Tranberg

Fælledvenner 
træ-troller
Kommunens brugerinddragelse gav 
tuhundrede træbestillinger på By & 
Havns byggefelt på Amager Fælled

Som man spørger får man 
svar. Og hvis man spørger 
københavnerne, hvor de 
godt kunne tænke sig, at 
byen blev begrønnet, så 
er der gode chancer for, at 
nogle svarer flabet igen. 

Således blev der sat mere 
end 200 grønne prikker in-
den for By & Havns areal 
på Fælleden, på Teknik- og 
Miljøforvaltningens inter-
aktive kort, der gav bor-
gerne mulighed for at ønske 
nye bytræer i kommunen. 
Det viser en optælling, som 
forvaltningen har lavet for 
Bryggebladet.

I de 14 dage, hvor byens 

borgere kunne komme 
med input, blev der øn-
sket knap 32.000 træer. 
Forvaltningen fremhæver 
i en pressemeddelelse, at 
mange har ønsket træer 
i Indre By og brokvarte-
rerne; særligt omkring 
de forskellig ‘-brogader’. 
Men et hurtigt kig på kor-
tet viser, at der også har 
været et stort ønske om 
træplantninger på hjørnet 
af Vejlands Allé og Øre-
stad Boulevard. Nærmere 
betegnet det kommende 
Ørestad Fælled Kvarter, 
der ligger på Amager Fæl-
led. – AK47

Københavnerne har mange ønsker til bytræer. Blandt andet 
godt 200 på By & Havns byggefelt.
Illustration: KK

33 piger og 17 drenge 
fra Fritidscenter Islands 
Brygge gik til makronerne 
på Danmarks Naturfred-
ningsforenings årlige skral-
dedag, hvor der blev samlet 
pizzabakker og plastikpo-
ser i lange baner. Hele 192 
kilo skrald røg i sækkene 
på de to timer, ungerne var i 
gang; hele 30 kilo mere end 
sidste år. Og det til trods for 
at børnene i år kun måtte 

samle skrald på selve Is-
lands Brygge og altså ikke 
på eksempelvis fælleden. 

 - AK47

Bryggebørn slår egen affaldsrekord
50 børn fra Fritidscenter Islands 
Brygge deltog i den årlige skraldedag 
på Bryggen og fik næsten 200 kilo 
skidt i sækken

Ungerne fra fritids-
centret gik til den til 

årets affaldsdag.
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Royalt besøg på Amager Fælled Skole
Kronprinsesse Mary og Dronning Mathilde af 
Belgien besøgte i sidste uge Amager Fælled 
Skole for at høre om skolens arbejde for en 
mobbefri skole
redaktion@bryggebladet.dk

En skole helt uden mob-
ning. Det er målet for Ama-
ger Fælled Skole, der i tre 
år har arbejdet med Mary 
Fondens projekt Fri for 
Mobberi, som er et pæda-
gogisk antimobbeprogram 
for de mindste skoleklas-
ser.

I sidste uge kulmine-
rede projektet, da selve-
ste Kronprinsesse Mary 
og Dronning Mathilde af 
Belgien besøgte skolen for 
at høre om deres antimob-
bearbejde. Derudover har 
projektet inspireret Dron-
ning Mathilde, der måske 
vil starte noget lignende 
op i Belgien. 

Kronprinsessen og den 
belgiske dronning fik 
blandt andet overrakt teg-
ninger med engletema af 
0., 1., og 2. klasserne på 
skolen, hørte en sang fra 
skolens kor og besøgte 0. 
klasserne for at se, hvor-
dan der blev arbejdet med 
antimobning i praksis.

Besøget varede cirka en 
halv time, inden de royale 
vinkede farvel til eleverne 
i skolegården og fortsatte 
til næste punkt på pro-
grammet, FN Byen. – bum

Kronprinsesse Mary og Dronning Mathilde af Belgien hørte blandt andet Amager Fælled Sko-
les kor synge Carole Kings You’ve got a friend. 
 Foto: Nanna Rævskær Dahl Tagø, Børne- og Ungdomsforvaltningen

Den nye formand i Amager 
Vest Lokaludvalg André 
Just Vedgren har hverken 
brug for prøveperiode eller 
nogen nævneværdig ind-
føring i udvalgets arbejde. 
Han har været aktiv i lokal-
udvalget siden dets stiftelse 
i 2007 og næstformand si-
den 2010. 

Men hans lokale enga-
gement har endnu dybere 
rødder. Siden han flyttede 
til Ørestad sammen med 
sin hustru Charlotte i 2004, 
har han været lokalpolitisk 
aktiv. Først i Ørestad Kul-
turforum og Ørestad Mo-
bile Økohaver og i de sene-
ste 10 år som formand for 
Amager Fælled Økohaver 
samt bestyrelsesmedlem 
i en håndfuld andre lokale 
foreninger.

Det er altså en mand, der 
kender Vestamager som sin 
egen bukselomme, der nu 
overtager formandsposten 

efter Lars Rimfalk Jensen, 
der har stået i spidsen for 
Amager Vest Lokaludvalg 
de sidste ti år.  – AK47

Formanden er på valg igen 
næste gang i februar 2018.

AVLU's næstformand  
bliver formand
Tronfølgen blev fulgt, da næstformand i 
Amager Vest Lokaludvalg André Just Vedgren 
(R) blev valgt som ny formand for udvalget

Hvis det støjer så ring: 33 66 25 85
Kommunens støjvagt har fået en saltvandsindsprøjtning og udvider 
åbningstiden. I første omgang kan torsdagsfester anmeldes men til sommer 
er støjvagten på vagt alle ugens dage

Gademusikanter, udeserve-
ring og ladcykelanlæg. Der 
er meget larm i en storby. 
For nogen et tegn på at byen 
er dynamisk og levende. 
For andre en konstant plage 
der underminerer både fa-
milieliv og nattesøv.

Københavnerne klager 
i stadig større grad over 
støj. I 2014 tog kommunen 
konsekvensen og oprettede 
den såkaldte støjvagt, der 
sidder klar ved telefonen 
og lytter til brok fra støjpla-
gede københavnere hver 
weekend. Men som mange, 
og nu også kommunen, har 
bemærket, så er der ikke 
kun gang i gaden fredag og 
lørdag.

Lille fredag

Derfor har Teknik- og Miljø-
forvaltningen nu givet støj-
vagten en tiltrængt pose 
penge, så der kunne blive 
råd til tre nye medarbejde-
re. Konkret betyder det, at 
vagten fra denne uge også 
sidder klar ved telefonen 
om torsdagen, hvor mange 
byboer som bekendt tager 
forskud på weekendens 
glæder. Til juni har endnu 
fire medarbejdere første ar-
bejdsdag, og derfra vil støj-

vagten have telefontid alle 
ugens syv dage.

Teknik- og Miljøforvalt-
ningen kan kun gribe ind 
over for mobilt gadesalg, 
cykeltaxaer og musikar-

rangementer, der har en til-
ladelse fra kommunen. Det 
betyder, at det er omsonst at 
ringe til støjvagten, hvis lar-
men, der generer, kommer 
fra eksempelvis en uautori-

seret fest i havneparlen. 
 – AK47

Linjerne er åbne fra 21-03 
og kan kontaktes på telefon-
nummer: 33 66 25 85

André Just Vedgren er 
nyvalgt formand for Amager 
Vest Lokaludvalg  Foto: PR

Illustration: Erik Mogensen

Haraldsborg klar 
til kamp
Sammen med fem andre Carlsberg-
ejede ejendomme får Haraldsborg 
på Bryggen fri proces til retssag om 
omstridt tilbudspligt

Beboerne i Haraldaborg og 
fem andre ejendomme, ejet 
af Carlsberg Fondet, blæser 
til kamp for tilbudspligten. 
I sidste uge tilkendte Ci-
vilstyrelsen 378 lejere fri 
proces til at slæbe ejendom-
menes nye ejere – pensions-
selskaberne PFA, DIP og 
JØP – i retten.

Baggrunden for den kom-
mende retssag er Carlsberg 
Fondets frasalg af de seks 
ejendomme til pensionskas-
serne. Salget skete nemlig 
gennem nogle specielle sel-
skabskonstruktioner, der 
gjorde, at man kunne tilsi-
desætte tilbudspligten, der 
ellers ville have givet bebo-
erne mulighed for selv at 
købe ejendommene og stif-
te andelsboligforeninger.

Og det er netop dette for-
hold, som Civilstyrelsens 

afgørelse nu giver beboerne 
mulighed for at udfordre i 
retssalen. Ved at bevilge fri 
proces, påtager staten sig 
omkostningerne for at føre 
sagen på vegne af lejerne i 
sagen.

- Det er en meget markant 
afgørelse, og en milepæl for 
alle os, der ønsker at stoppe 
omgåelsen af tilbudsplig-
ten. Det understreger sam-
tidig, at sagen virkelig har 
principiel karakter, og at 
det var rigtigt af os ikke at 
lade os affeje af pensions-
selskabernes arrogante 
bortforklaringer om, at det 
er almindelig praksis og at 
der gælder særlige regler 
for dem. Lov er lov og lov 
skal holdes - også af pensi-
onskasserne”, siger lejer-
nes talsmand Flemming 
Lyngse. – AK47

Haraldsborg får tilkendt fri proces til at slæbe ejendommens 
nye ejere i retten.  Foto: Ricardo Ramirez
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Opråb fra organisationer om Ørestad 
Fælled Kvarter
Kære medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation

I anledning af den planlagte 
etablering af Ørestad Fæl-
led Kvarter vil vi udtrykke 
vores dybe bekymring over 
det tab af naturværdier, 
som byggeriet vil medføre 
for bydelen og for hele ho-
vedstadsområdet. 

Vi finder placeringen 
af boligkvarteret yderst 
uheldig, da den betyder, at 
den sidste rest af urnatur 
i Københavns Kommune 
ødelægges til fordel for det 
nye byggeri. Dette er et 
område, hvor der har været 
uafbrudt vild natur siden 
den sidste istid – et sandt 
unikum midt inde i Køben-
havn. Ifølge undersøgelser 
bestilt af Københavns Kom-
mune har området den høje-
ste naturværdi på hele Ama-
ger Fælled og ligger i eller 
i umiddelbar nærhed af na-
turområder med et særligt 
behov for beskyttelse mod 
forstyrrelser. 

Vi er ligeledes bekym-
rede over den generelle og 
til dels drastiske nedgang 
i den biologiske mangfol-
dighed på Amager Fælled i 
de seneste 20 år. Vi frygter, 
at byggeriet og den øgede 
menneskelige påvirkning 
vil forstærke denne kede-
lige tendens, der går stik 
imod de erklærede danske 
mål for biodiversitet. 

Byggeplanerne kan blive 
en potentiel alvorlig trus-
sel mod den sjældne og 
truede flora og fauna, både 
i selve byggeområdet og 
i de tilknyttede områder 
der ikke direkte bebygges. 
Arter som brændeskærm, 
spidssnudet frø, stor vand-
salamander, rørdrum samt 
en lang række andre arter 
holder til på eller i tæt til-
knytning til det planlagte 
boligkvarter. Og det vides 
ikke, hvordan en flytning el-

ler den øgede menneskelige 
aktivitet vil påvirke dem. 

Desuden kan vi konsta-
tere, at byggeriet desværre 
betyder endnu et bynært 
naturområde mindre i Kø-
benhavn og endnu en de-
cimering af fælleden som 
grøn lunge og sammen-
hængende naturområde. 
Det giver også grund til 
bekymring på baggrund af 
forskning, der de seneste 
år har vist, hvor vigtigt ad-
gang til natur er for vores 
velbefindende og helbred, 
også i byområder. 

Vi vil derfor indtrængende 
opfordre alle Borgerrepræ-
sentationens folkevalgte 
politikere til i dette valgår 
at undersøge muligheder 
for alternative placeringer af 

byggeriet i samarbejde med 
By & Havn og til en grundig, 
dialogbaseret og gennem-
sigtig proces, der fuldt ud 
anerkender de uerstattelige 
naturværdier, som dette om-
råde indeholder.

Med venlig hilsen 

Anders Morten Christoffer-
sen, formand, Verdens Skove
June Rebekka Bresson, 
projekt- og researchmedar-
bejder, NOAH
Bestyrelsen, Natur og Ung-
dom
Styregruppen, Amager Fæl-
leds Venner
Caroline Meldgaard, direktør, 
Børn i Byen
Louise Holst Hemmingsen, 

lokalformand, Danmarks 
Naturfredningsforening
Bo Normander, programle-
der, ph.d., skov og biodiver-
sitet, WWF Verdensnatur-
fonden
Bestyrelsen, DOF Køben-
havn 
Kjeld A. Larsen, formand, 
Rådet for Bæredygtig Trafik
Christian Ulrik Videnkjær, 
formand, Lepidopteologisk 
Forening 
Zenia B. Berg Nørregaard, 
bestyrelsesmedlem, Omstil-
ling Nu
Anna Bodil Hald, medlem af 
hovedbestyrelsen, DBF 
Johanne Stenstrup, co-found-
er, Sustain Daily 
Nadia Raphael Rathje, skole-
leder, Den Grønne Friskole

Havnetunnel vil føre til delvis 
ødelæggelse af Amager Fælled
NOAH-Trafik og Rådet 
for Bæredygtig Trafik har 
skrevet til en stribe pensi-
onskasser og opfordret dem 
til ikke at bidrage til finan-
siering af en havnetunnel i 
København. 

NOAH og Rådet for Bæ-
redygtig Trafik mener ikke, 
at lønmodtagermidler skal 
bruges til at undergrave 
miljøet i København ved at 
forøge biltrafikken og del-
vis ødelægge Amager Fæl-
led. 

Det bør nævnes, at ATP 
efterfølgende har meddelt, 
at de ikke (mere) er interes-
seret i at deltage i projektet. 
Det er vi glade for.

En havnetunnel:
1. Ødelægger dele af vore 

sparsomme grønne 
områder såsom Amager 
Fælled. En havnetunnel 
rammer fredede områder 

og bebyggelser.
2. Giver en kraftig 

stigning i biltrafikken 
– et ”trafikspring”. Det 
skyldes, at biltrafikken 
får en ny hurtig 
indfaldsvej til centrale 
dele af byen og Amager.

3. Gør det sværere at 
efterleve nationale–- 
og lokale – CO2-
målsætninger 

4. Vil give øget 
energiforbrug og 
luftforurening på grund 
af flere og længere 
bilture.

5. Er meget dyr. Prisen for 
en ”havnetunnel” anslås 
til 21,4 milliarder kroner 
i 2013-priser. For samme 
beløb kunne man få 
meget store forbedringer 
af bymiljøet, den 
kollektive trafik og 
cykeltrafikken.

6. Vil gøre levevilkårene 

ringere for mange 
mennesker i store 
dele af København og 
langs indfaldsveje som 
Lyngbyvejen.

7. Vil ødelægge de trafikale 
fordele Københavns 
beliggenhed har i forhold 
til mange andre storbyer, 
som påpeget af Peter 
Hartoft-Nielsen. 

8. Vil undergrave 
benyttelsen af den 
kollektive trafik 
og i et vist omfang 
cykeltrafikken

9. Er asocial, idet den 
især gavner i forvejen 
privilegerede bilister 
i den østlige del af 
Nordsjælland.

Hvis I er medlemmer af 
nogle af pensionskasserne, 
må I meget gerne henven-
de jer til dem og ytre jeres 
modstand mod, at de invol-

verer sig i finansiering af en 
havnetunnel.

Læs og hent hele PDF-filen 
om havnetunnelen på: 
https://noah.dk/nyhed/pensi-
onskasser-opfordres-til-ikke-
investere-i-en-havnetunnel

Løsning på 
farligt kryds
Af: Britta Christensen

I forlængelse af indlægget 
i sidste uge vedrørende 
"forvaltningen anerkender 
trafikkaos på Artillerivej", 
vil jeg give et forslag til løs-
ning.

Man laver et lyskryds ved 
Axel Heides Gade og Artil-
lerivej og rykker det fod-
gængerfelt, der findes her, 
60 meter ned ad Artillerivej 
– hen hvor den grønne kiles 
sti udmunder i Artillerivej. 
Her kommer der cirka 80 
børn hver morgen og retur 
på deres vej til institutioner 
og kæmper sig over til andet 
fortov. For at krydse her er 
der godt nok et overgangs-
fodgænger - støt tepunkt , 
(som det hedder i det offent-
lige), som man tror er fod-
gængerfelt, og utroligt der 
ikke er sket ulykker endnu! 

Ligeledes utroligt der 

ikke er sket grimme ulyk-
ker med de krydsende fod-
gængere, cyklister og biler 
ved Axel Heides Gade og 
Artillerivej.

Så, kloge politikere: Lav 
en lyskurv, og ryk fodgæn-
gerfeltet 60 meter!

Hører borgmestrene efter?
Af Susse Stuhr, Bryggen i 
Balance

Kære teknik- og miljøborg-
mester Morten Kabell og 
fritids- og kulturborgme-
ster Carl Christian Ebbe-
sen.

Først tak for et godt bor-
germøde, vi er glade for dia-
logen, som vi håber fortsæt-
ter. Vi håber også, at I efter 
mødet har haft mulighed for 
at gå tilbage og vende input 
fra de fremmødte med jeres 
bagland. Og at I er kommet 
frem til nogle punkter, der i 
højere grad imødekommer 
de ønsker og bekymringer, 
der blev udtrykt. Vi håber, 
et sådant borgermøde på-
virker, det er vel hensigten, 
når I møder op, alt andet vil 
være skuffende. Spørgsmå-
let er, om vores møde får 
nogen reelle konsekvenser?

Ingen tvivl om at vi øn-
sker dansescenen placeret 
et andet sted end i Havne-
parken, hvor der i forvejen 
er masser af fysisk aktivi-
tet, og hvor den, som vi alle 
ved, bliver placeret for tæt 
på bebyggelse. Det er fejl-
agtigt at tro, at vi er imod 
udvikling, men al udvik-
ling er ikke nødvendigvis 
et gode. 

På borgermødet blev der 
sagt, at musikarrangemen-
ter i Havneparken fremover 
højst må vare tre timer. Det 
gælder vel også for en even-
tuel dansescene, eller er 

der særlige regler for den, 
og hvordan bliver ”åbnings-
tiden” for den? 

Argumentet for place-
ringen af dansescenen i 
Havneparken var, at beslut-
ningen er taget af en enig 
Borger repr æsent a t ion , 
men er det virkelig sådan, 
at forældede beslutninger 
ikke kan ændres? Hvad hvis 
kreative og ansvarlige poli-
tikere kommer med et alter-
nativt ændringsforslag? Det 
er vist set før.

Respekt og tak for at der 
på mødet blev lagt vægt på 
regler og støjgrænser. Men 
er det undersøgt, i hvor høj 
grad vand reflekterer lyd? 
Efter sigende skulle det 
være ikke så lidt. I givet fald 
vil det være fint, hvis disse 
oplysninger blev tilgænge-
lige. 

Vi har som borgere fået 
præsenteret en skitse af 
den planlagte dansescene, 
men uden en materialebe-
skrivelse, hvilket jo har stor 
betydning for både udseen-
de, lyd og lys. Så vi håber og 
ser frem til, at også dette vil 
blive præsenteret.

Selv om vi ikke helt for-
står, at der skal bygges, når 
alle tilladte kvadratmeter er 
brugt, er vi spændte på hø-
ringen om det kommende 
lokalplanstillæg. 

Vores forventning er en 
fortsat dialog om, hvad der 
sker og rører sig i Havne-
parken.

En række organisationer råber vagt i gevær over for Ørestad Fælled Kvarter.
 Illustration: Tegnestuen vandkunsten

Susse Stuhr mener ikke, at de to borgmestre hørte ordentligt 
efter på borgermødet om dansescenen. Foto: Andreas Kirkeskov

Trafikken på Artillerivej er 
ifølge flere ude af kontrol. 
 Foto: Ricardo Ramirez
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Advokat

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

Akupunktur

Jordemoder & akupunktør
yoga & hypnose
Langebrogade 25
32 57 58 89 · www.amoxa.com

Apoteker

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

Atelier

Galleri og Atelier Art-Lui 
Isafjordgade 4
22434727 www.hellelouise.com

Bagerier

Brdr. Sørensens Eftf. v/ Jan Morell
Egilsgade 35
32 57 93 84

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

Børnetøj

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

Coaching

Gitte Husbond
Hans Hedtofts Gade 8, 4.tv
28748288 - energybliss.dk

Computer

Have’s TV-PC-Service
32 54 43 19 & 22 95 43 19

Cykler

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Islands Brygge Cykler
Islands Brygge 15, st. tv
32 20 20 57 · kontakt@
islandsbryggecykler.dk
Find os på Facebook

Diætister

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

Dyreartikler

Dortes Foder og Dyreartikler.
Njalsgade 24 a 
32 53 34 00

HPReptiles
Egilsgade 12,kld
Man – Fre 11.00-18.00
Lør 10.00-14.00
45342888 - www.HPReptiles.dk

Ejendomsmæglere

base1
Holmbladsgade 18
32 95 85 00
www.base1.dk

EDC Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
32 54 32 54
www.edc.dk·www.poulerikbech.dk

Estate mæglerne Michael Musfelth
Islands Brygge 7
33 11 61 60

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
 
SAM – Sammen om Bryggen
32 95 88 01
samombryggen@gmail.com

Fotohandlere

Njal Foto
Njalsgade 22 
32 54 55 90

Frisører

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

Eminentia
Egilsgade 32
32 54 00 65 · www.eminentia.dk

Frisør Gabriela
Thorshavnsgade 2 st. th.
32 54 15 74 · mobil 26 83 83 88

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

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

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

Fysioterapeuter

FeetBack ved Charlotte Ringbæk
Fysioterapi og reformerpilates
Gunløgsgade 3, kld. tv
50 57 23 14www.feetback.dk

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

Mine Camilla Olsen 
Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Kigkurren 8B, st.tv.
60 70 54 34

Fødselsforberedelse

Jordemoder & akupunktør
yoga & pilates & babyhold
Langebrogade 25
32 57 58 89 · www.amoxa.com

Genbrug

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

Glarmestre

DANSK GLAS A/S · Artillerivej 52
Galleri-, glas- og indramnings-afd.
32 54 83 12 · www.glasinfo.dk

Gulvservice

A-Z Gulve ApS
Gunløgsgade 35, kld.
32 57 25 84
www.azgulve.dk

Heste Taxa

Københavns Hestedrosche
Hestetaxa.dk
50 58 50 32

Historiefortælling

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

Hoteller
Hotel Copenhagen
Egilsgade 33
32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk

Interiør

L'Unica
By Elisabeth Herlufsdóttir
Artillerivej 52, st.
2300 København S
Elisabeth@lunica.dk
+45 41 43 10 71

Kinesisk urtemedicin

Louise Sarrah Wolffsen
Behandling af kvindesygdomme
28185798 / lswolffsen@gmail.com

Kiropraktorer

Bryggens Kiropraktor
Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen
Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund
Amager Boulevard 128 A · 32 57 13 00
www.bryggenskiropraktor.dk

Vital Kiropraktik
Nørre Voldgade 22, København K
Tlf. 81 11 11 02    www.vitalkiro.dk

Konfliktrådgivning

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

Kropsterapeut

Kropsterapeut v/ Body-sds
www.HenrikHartmann.dk
Massage, akupressur, m.m.
27 11 65 11

Lokalråd

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

Læger

Havnestadens lægehus v. Annette Lemche 
Kigkurren 8D st. th.
www.havnestadens-lægehus.dk
32 64 18 56

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund og  
Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Malerfirmaer

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
32 59 50 38mob 21 67 51 95

Massører

slowmotion v/ Per Jensen
Center for sundhed og velvære
Massage & kostvejledning
Øreakupunktur & pilates
Kinesisk akupunktur
40 55 68 60 · www.slowmotion.dk

Murere

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

Murermester Niclas Rask 
www.murermesternrask.dk 
3013 6444 

Musikforeninger

Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

Parterapi

Psykoterapeut & Parterapeut Gerda Beck
Njalsgade 17 B, 4. sal
51 51 12 60 www.gerdabeck.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

Psykoterapi

Brian Sebens, psykoterapeut
MPF – medlem af Dansk 
Psykoterapeutforening 
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk

Bryggens Psykoterapi
Mette Lind
Egilsgade 26, kld.
42 17 91 38
www.bryggenspsykoterapi.dk

Helle Bobjerg, eksam. gestalt-
psykoterapeut, Havnestadsklinikken
Kigkurren 8D, st. tv.
31 75 22 23 · www.helle-bobjerg.dk

Psykoterapeut & Parterapeut Gerda Beck
Njalsgade 17 B, 4. sal
51 51 12 60 www.gerdabeck.dk

Rengøring

EMS – Euro-multiservice
Mobil: 25 85 40 44·Tlf.: 36 95 94 02 
E-mail: info@ems.dk·www.ems.dk

Renseri/vaskeri

Vask2Go
Gunløgsgade 27, kld.
91 97 75 25 · www.vask2go.dk

Rosenmetoden

Karen Vinding
Gunløgsgade 43, kld. tv.
26 25 49 40·www.karenvinding.info

Sexologer

Sexologiskolen v. Yazmin Fox
Uddannelse og konsultation
Gunløgsgade 1-3
2670 5577 · info@sexologiskolen.dk 
www.sexologiskolen.dk

Skoler & institutioner

Bryggens Børne & Ungdomscenter
Artillerivej 71C
Tlf. 32 54 63 88 · Fax 32 54 63 18
www.bbu.dk · bbu@bbu.dk

Skønhedsklinikker 

JagBeauty Skincare
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91 · www.jagbeauty.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

Take Away

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

Bryggens Spisehus
Islands Brygge 18
32 54 00 82 · www.bryggens.dk

Tandlæger

Tandklinik på Islands Brygge
v/ Lars Nielsen, Mia Gram, Stephen 
Ambrosius, Anne-Birgitte Reersted, Ashkan 
Jasemi, Anne-Grete Kruse
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32577544
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

Tryllekunstnere

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

Undervisning / kurser

www.surf.dk·tlf. 26 73 39 38
kurser, camps og events i wind- 
og kitesurfing & surfkajakker

VVS

Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00

Islands Brygge VVS ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

Zoneterapi

sanselig.dk 
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Njalsgade 23d tlf 40564201

Økobutikker

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

Optagelse i Fagregisteret:  
Send mail til fagregister@bryggebladet.dk
Pris: 420 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer 
(maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje). 
Ekstra linjer: 80 kr. per linje. 
Priser eksklusiv moms
Fagregisteret kan også ses på
www.bryggebladet.dk
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Dansen om dansescenen
Dansescenens placering er besluttet 
og vedtaget politisk, men bryggebo 
og politiker Klaus Mygind (SF) 
arbejder på at få flyttet den omstridte 
dansescene 200 meter mod syd, 
hvor den ville kunne placeres på den 
private del af Havneparken ved siden 
af legepladsen

Tekst: Marianne Barfod
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Kan man byde en modstræ-
bende partner op til endnu 
en dans? Der er mange på 
Bryggen, der håber, at Kø-
benhavns Kommune tør 
træde ud på gulvet endnu 
engang og genoverveje, 
hvor den omstridte dan-
sescene på Islands Brygge 
skal placeres.

Hvis dansescenen pla-
ceres syd for legepladsen, 
kommer den til at være 
overfor erhvervsbygninger 
– modsat den nuværende 
planlagte placering på 
HOFOR-grunden, hvor den 
vil være overfor primært 
boliger.

– Der er en berettiget 
kritik af, at Havneparken 
er overbebyrdet af events. 
Hvis dansescenen kunne 
flyttes, ville vi få fordelt ak-
tiviteterne bedre og blive 
mindre støjbelagt, siger 
Klaus Mygind.

Forudsætningerne for 
at flytte dansescenens pla-
cering er, at den politiske 
beslutning tages op igen og 
gøres om – og at grundejer-

foreningen Havnestaden 
indvilger i at leje det nød-
vendige areal ud til Køben-
havns Kommune. 

– Støj i byen er efterhån-
den ved at være et mærk-
bart problem – og det me-
ner jeg, vi skal forholde os 
meget alvorligt til. Jeg har 
arbejdet en del med støj, og 
jeg ved, det kan være sund-
hedsskadeligt. Der er nogle 
sundhedsmæssige aspek-
ter, som skal tages alvorlig, 
siger Klaus Mygind.

Faste i kødet

Borgmestrene Morten Ka-
bell (EL) og Carl Christian 
Ebbesen (DF) er faste i kø-
det, når det gælder beslut-
ningen om, hvor dansesce-
nen skal placeres. 

– Den beslutningen vil jeg 
godt udfordre, siger Klaus 
Mygind.

Derfor har han skrevet til  
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen for at få svar på, om der 
er juridiske forhindringer 
for at leje eller købe area-
let af grundejerforeningen, 
hvilke økonomiske konse-
kvenser det kunne have, og 
om kommunen overhovedet 

har talt med grundejerfor-
eningen om muligheder for 
at leje eller købe arealet?

Ved flere lejligheder, når 
debatten har handlet om af-
fald og støj på Bryggen, har 
formanden for Grundejer-
foreningen Havnestaden 
Bjørn Juell-Sundbye givet 
udtryk for, at for hans skyld 
måtte Københavns Kom-
mune hellere end gerne 
købe Havnestadens arealer 
for én krone, så grundejer-
foreningen slap for besvæ-
ret; så hvorfor ikke tage 
Bjørn Juell-Sundbye på or-
det og smække et par fluer 
i ét hug?

Hænger på Havnepark

Bjørn Juell-Sundbye skriver 
til Bryggebladet:

"Det med at sælge eller 
forære den privatejede del 
af Havneparken til kommu-
nen er noget af en stående 
joke. P.t. kan grundejerfor-
eningen hverken give den-
ne matrikel væk eller sælge 
den, da matriklen danner 
grundlag for byggetilladel-
serne til entreprenørerne, 
der byggede vore bygnin-
ger, idet de mod at overtage 
en del af Havneparken kun-
ne bygge tættere og højere, 
altså noget med byggepro-
centen.

Og kommunen har over 
årene fastholdt, at de hver-
ken kan eller vil medvirke 
til at afhjælpe håndteringen 
af affaldet på de sommer-
dage, hvor det halve Køben-
havn med videre opholder 
sig på vore plæner – og på 
kommunens egne plæner 
ned mod Langebro.

Vi udlejer parkanlægget 
ud for at dække nogle af 
de store udgifter, vi har til 
drift og vedligeholdelse af 
træpromenaden, bolværket, 
græsplænerne og havne-

promenaden hen til og forbi 
Bryggebroen."

Usandsynligt 

På spørgsmålet om hvorvidt 
grundejerforeningen Hav-
nestaden kunne overveje 
at leje arealer ud til Køben-
havns Kommune, så dan-
sescenen kan få en anden 
placering end den planlagte,  
skriver formanden Bjørn 
Juell-Sundbye til Brygge-
bladet, at foreningen ikke 
forventer, at Københavns 
Kommune vil spørge om et 
muligt lejemål, fordi  beslut-
ningen om dansescenens 
placering allerede er politisk 
besluttet. Men skulle det 
ske, at kommunen spørger, 
henviser Bjørn Juell-Sund-
bye til grundejerforenin-
gens regler, som findes på 
foreningens hjemmeside.

"Her fremgår priser og 
vilkår, blandt andet skal der 
indsendes en ansøgning bi-
lagt en plantegning, et pro-
gram for lejeperioden, plan 
for renholdelse og tidsplan 
for affaldshåndteringen. 
Ved større eller længereva-
rende arrangementer sker 
der individuelle forhandlin-
ger, og en kontrakt indgås.  
Derfor skal der foreligge 

en række dokumenter og 
oplysninger – samt selvføl-
gelig en afsøgning fra Kul-
tur- og Fritidsforvaltningen 
– førend vi kan tage stilling 
til en eventuel ansøgning.

Imidlertid anser jeg det 
for lidet sandsynligt, at vi 
i den nærmeste fremtid 
måtte modtage en sådan an-
søgning, da der i Borgerre-
præsentationen er et solidt 
flertal for dansescenens pla-
cering", skriver Bjørn Juell-
Sundbye.

Grundejerforeningen næv-
ner ofte, at den har et stort 
ansvar med at holde området 
rent. Hvis den kunne indgå 
en aftale med kommunen, 
mener Klaus Mygind, at det 
kunne være en dobbelt ge-
vinst for alle involverede.

Over grænsen

– Hvis dansescenen rent fy-
sisk kan flyttes, endnu fin-
des der kun få tegninger af, 
hvordan den kommer til at 
se ud, bør man genoverveje 
placeringen, siger Klaus 
Mygind og tilføjer:

– Jeg synes, at vi har nået 
en grænse i byen for støj, 
og jeg synes, at man skal 
lytte mere til borgerne. 
For mange år siden var der 

en gruppe borgere her på 
Islands Brygge, der tog sa-
gen i egen hånd og skabte 
Havneparken. Efter nogle 
år overtog kommunen den, 
og nu er borgerne nærmest 
skubbet ud af beslutninger-
ne, siger Klaus Mygind. 

– De mennesker, der bor 
her, skal også høres. Jeg 
er selv borger her, og jeg 
synes, der er en grænse for 
støj og svineri, og den er vi 
på vej ud over nu. Vi skal 
også se på den langsigtede 
udvikling af Havneparken.

– Vores politiske system 
behøver ikke være så stift. 
Beslutningerne tages jo, 
før mange borgere kan nå 
at reagere. Jeg synes, at lo-
kaludvalgene i langt højere 
grad skulle inddrages – det 
er jo deres opgave at ind-
drage borgerne, siger Klaus 
Mygind.

Klaus Mygind forventer 
at få svar på sine spørgsmål 
til Teknik- og Miljøforvalt-
ningen i begyndelsen af 
april.

Gadenavnene på Bryggen er opkaldt efter alt fra de islandske sagaer til tidligere danske statsministre. Men hvad 
er historien bag gadenavne som Njalsgade og Gunløgsgade? Og hvem var ham Axel Heide egentlig? Det giver 
Bryggebladet svaret på i serien Gadenavne på Islands Brygge

Vilde Vestmannagade

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Vestmannagade er nok en 
af Bryggens allermindste 
gader. Den putter sig trygt 
mellem Islands Brygge og 
Thorshavnsgade og glider 
ubemærket over i Weide-
kampsgade med de mange 
glasfacader. Bag navnet på 
den korte gade gemmer der 
sig en voldsom historie fyldt 
med sørøvere, vulkaner og 
slaver.

Vestmannagade er op-
kaldt efter den islandske 
vulkanøgruppe Vestman-
naeyjar, der ligger direkte 
syd for gletsjeren Eyjafjal-
lajökull, der tilbage i 2010 
skabte overskrifter i hele 
verden, da en vulkan i glet-
sjeren gik i udbrud og satte 
lufttrafikken på tværs af At-
lanterhavet ude af drift på 
grund af den enorme aske-

sky, der fulgte i kølvandet 
på udbruddet.

Irske slaver

Vestmannaeyar består af 
14 øer, 30 skær og 30 klip-
per. Øerne har sin egen 
kommune med godt og vel 
4.000 indbyggere, der alle 
bor på øgruppens største 
ø, Heimaey. Navnet Vest-
mannaeyar stammer fra de 
irere, der blev taget til fan-
ge og brugt som trælle af 
norræn-gælerne, der holdt 
til på øerne i middelalderen. 
Det gamle norrøne ord vest-
menn blev brugt om irerne 
og er blevet bevaret i det 
islandske sprog. Lidt et pud-
sigt navn, når Irland faktisk 
ligger længere med øst end 
Island.

Algierske sørøvere

I 1600-tallet var Vestman-

naeyar hårdt plaget af sørø-
vere, der plyndrede og kid-
nappede. I 1615 lykkedes 
det dog to danske orlogs-
skibe at overraske tre irske 
sørøverskibe ved øgrup-
pen. Straffen var hård for 
de overlevende sørøvere, 
der alle blev taget til fange 
og henrettet. I 1627 havde 
tre algierske sørøverskibe 
mere held på deres plynd-
ringstogt, hvor de kidnap-
pede 242 indbyggere og 
solgte dem som slaver i Al-
geriet.

Vulkansk aktivitet

Området er, som resten af 
Island, vulkansk aktivt, og i 
1963 startede et tre et halvt 
år langt undersøisk vul-
kanudbrud, der skabte øen 
Surtsey, der i dag er et na-
turreservat. I 1973 gik vul-
kanen Eldfell på hovedøen 
Heimaey i udbrud, hvilket 

resulterede i en hurtig eva-
kuering af næsten alle øens 
indbyggere. Lavaen spredte 
sig over det meste af øen og 
skabte ny natur. En vold-
som historie bag en fredelig 
gade.

 Kilde: Islands Brygges 
Lokalhistoriske Arkiv

Vestmannagade 
er en fredelig 

gade, men histo-
rien bag navnet er 

vild og voldsom.

Klaus Mygind (SF) 
mener, at det er for 

tidligt at afvise, at 
dansescenen kan 

flyttes.
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Søndag   9/4 kl. 11.00  
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Torsdag 13/4 kl. 11.00  
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Fredag  14/4  kl. 11.00 
Musikgudstjeneste 
ved Ghita Katz Olsen

Lørdag  15/4  kl. 10.00 
Dåbsgudstjeneste 
ved Susanne Ivalo Rasmussen

Søndag 16/4  kl. 11.00 
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Mandag 17/4 kl. 11.00 
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag  23/4 kl. 11.00 
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag  30/4 kl. 11.00 
Højmesse 
ved Susanne Ivalo Rasmussen

GUDSTJENESTERHANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen
Tlf: 32 54 03 94. E-mail: gho@km.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12-13
Mandag fridag

Sogne- og studenterpræst
Inger Lundager (ilk)
Træffes på telefon 40 14 64 26
Mail: ilk@km.dk

Sognepræst 
Lars Ahlmann Olesen
Ulrik Birchs Allé 30 
2300 København S 
Tlf: 2912 8414 
Tlf. i kirken: 3257 5698
E-mail: lao@km.dk 

Du er altid velkommen til at ringe, men jeg 
træffes bedst: Tirs. kl. 16.30-17.30 og ons. 
kl. 11-12 i kirken og tors., fre. kl. 10-11 på 
Ulrik Birchs Allé 30 Mandag fridag

Sognepræst 
Michael Krogstrup Nissen
Kigkurren 8 D 2. th
2300 København S
tlf 5117 4727 mandag fri
E-mail:  mkni@km.dk

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

Ørestads præst 
Susanne Ivalo Rasmussen
træffes i kirken tirsdag 10-11 
e-mail: sum@km.dk Tlf 2682 0211

Organist
Britta Bugge Madsen, 
brittabuggemadsen@gmail.com 
Tlf: 27 12 14 09 / 32 54 41 86. 
Mandag fridag.

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

Indskrivning til 

KONFIRMATION

2018

 finder sted tirsdag 
d. 30. maj kl. 16-18 i 

Halfdansgade 6

MUSIKGUDSTJENESTE
– JESU KRISTI SYV ORD PÅ KORSET

Langfredag den 14.april kl. 11 afhol-
des der musikgudstjeneste i Hans 
Tausens kirke med Joseph Haydns ” 
Jesu Kristi syv ord på korset ” opført 
af Gyarfas kvartetten  med Andrea 
Gyarfas- violin, Karen Johanne 
Pedersen- violin, Sidsel Feher Most – 
bratsch og Samira Dayyani – cello.
I det 18. århundrede opstod i Spanien 

en andagt på langfredag med medita-
tioner over de ord, som Jesus udbrød, 
da han var blevet korsfæstet. Til brug 
ved en sådan andagt i den sydspan-
ske by, Cadiz, skabte komponisten 
Joseph Haydn i 1785 orkesterværket ” 
Jesu syv ord på korset”. To år senere 
arrangerede og udgav Haydn værket i 
en udsættelse for strygekvartet.

Langfredagens musikgudstjeneste er 
bygget op over satserne i denne stry-
gekvartet vekslende med oplæsning 
af Jesu korsord. Ved gudstjenesten 
medvirker Gyarfas kvartetten , sog-
nepræst Ghita Katz Olsen, kirkens kor 
samt  organist Britta Bugge Madsen.  
Der er selvfølgelig fri adgang , alle er 
velkomne!  – bbm

GLIMT 
AF GUD

Ved Torsdagscafé den 27. april kl. 14-
16 får vi besøg af præst, kunstner og 
forfatter Inge Merete Gross.
Vi skal høre om hendes seneste bog, 
interviewbogen ”Glimt af Gud”, hvor 25 
mænd og kvinder fortæller om deres 
erfaringer med Gud. Hver især åbner 
de for, hvad nogle af dem aldrig før 
har fortalt til noget menneske: hvor og 
hvordan de har mødt og møder Gud,
Alle er velkomne. 
Kaffe/te og brød 20 kr.

FORÅRSUDFLUGT

Torsdag den 18. maj kl. 9-17 Turen 
går til Holbæk, hvor vi besøger 
Holbæk Museum. Museets udstil-
linger rummes i 11 gamle bygninger 
fra 1600-, 1700- og 1800-tallet i den 
gamle bykerne. Fra Holbæk går turen 
til Maglesø Traktørsted i de vestsjæl-
landske alper, hvor vi spiser frokost. 
Pris 265,-kr. Tilmelding til kirkekonto-
ret senest 10. maj kl. 13

Foto med tilladelse fra Holbæk Museum

ÅRSMØDE I 
MENIGHEDS-
PLEJEN

Der indkaldes til årsmøde i Islands 
Brygges sogns Menighedspleje 
torsdag den 27. april 2017 kl. 19:00 i 
Hans Tausens Kirkes Tårnværelse 
Halfdansgade 6, 2300 København S. 

Alle fremmødte medlemmer af folke-
kirken, der har stemmeret til menig-
hedsrådsvalg i sognet, har stemmeret 
ved menighedsplejens årsmøde. 
Dagsordenen ligger på kirkens kontor 
og på kirkens hjemmeside: 
www.hanstausenskirke.dk 

Forslag skal afleveres senest onsdag 
den 12. april 2017 til kirkens kontor 
eller i brevkassen ved indgangen til 
menighedshuset.

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Revideret regnskab for det afslut-

tede regnskabsår
4. Budget for indeværende regn-

skabsår
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 1 revisor
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

og 1 revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag skal afleveres senest onsdag 
den 12. april 2017 til kirkens kontor 
eller i brevkassen ved
indgangen til menighedshuset.

Efterfølgende holdes det konstitu-
erende møde 

Tekst og foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg har en sygdom, der 
gør, at jeg ikke kan trække 
vejret om natten og må der-
for sove med respirator. Da 
vi skulle have ham den lille, 
fi k vi at vide, at der var 50 
procents risiko for, at han 
ville arve sygdommen. Det 
var først tre måneder inde i 
graviditeten, at vi kunne få 
at vide, om han havde syg-
dommen eller ej. Den dag 
opkaldet kom blev min kone 
i sengen, hun kunne ikke 
holde til det. Det var mig, 
der tog telefonen. Han var 
fuldstændig sund og rask. 
Vi var så glade. Det var bed-
re end EM 92.

MENNESKER 
PÅ BRYGGEN
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Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

FIND OS PÅ:

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

FACEBLADET

Nyt fra bryggenet
Er der noget galt? 
Hvis du oplever driftsforstyrrelser eller andre fejl på Bryggenet, bør 
du gøre følgende: 

1. Se, om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside. 

2. Undersøg, om dine naboer har oplevet samme fejl. Det kunne jo 
være at det for eksempel blot er dit fjernsyn eller dit antennekabel, 
der er i stykker. 

3. Har du et ældre antennekabel, så anskaf et nyt med ferritkerner, 
de nye er et must for alle med fl adskærm.
4. Kontakt Kundeservice. Det anbefales at kontakte Kundeservice per 
e-mail frem for telefonisk, da både du og de dermed har på skrift, 
hvad du har oplyst dem om og hvornår.

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

Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S 
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 70 222 229 · kundeservice@bryggenet.dk

ombryggenet/indmelding/. 

Læs mere på 
bryggenet.dk

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe dig 
med tilmelding og framelding 
af tjenester, faktura og abonne-
mentsvilkår. 

Det er også Kundeservice, du 
skal kontakte, hvis du vil melde 
om fejl på de tjenester, du mod-
tager. 

Husk at oplyse dit kundenum-
mer, når du henvender dig til 
Kundeservice. 

På telefonen (69 12 12 12) ydes 
der personlig betjening mandag 
til fredag kl. 09:00-20:00, lør-
dag og søndag kl. 10:00-16:00. 

Du kan også sende en e-mail til 
kundeservice@bryggenet.dk.

Bryggenets priser
Internet

Basis abonnement: 65 kr./md. for 
80/80 Mbit/s

Stort abonnement: 140 kr./md. 
for 400/400 Mbit/s

Tv

Grundpakke: 140 kr./md.

Mellempakke: 330 kr./md.

Mellempakke med Bland Selv: 
330 kr./md. (OBS: Kræver kort)

Fuldpakke: 450 kr./md.

Fuldpakke med Bland Selv: 450 
kr./md. (OBS: Kræver kort)

Telefon:

Forbrugsafregnet: 37 

400/400

Mbit/s

Burchhardts
Begravelsesforretninger

Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44

Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

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

www.burchhardt.dk

Tandklinik på Islands Brygge
Tlf 32577544 
www.islandtand.dk

Behandling af snorken og 
søvnapnø med OSS-skinne 
– for god søvn og sundhed.
Få løst dine 
snorkeproblemer 
– bestil tid til en gratis 
konsultation.

Snorker du?

Bryggefamilie søger hjælp til rengø-ring samt div. småopgaver i hjemmet hver anden uge. Interesseret kontakt Michael på mobil 60 17 4-5-6-7

Bryggefamilie søger hjælp
Bryggefamilie søger hjælp
Bryggefamilie søger hjælp



Lokal ildsjæl 
vinder pris 
Camilla Friberg fra KFIF 
Fodtennis vandt prisen som 
Årets Foreningsildsjæl til DGI 
Storkøbenhavns generalforsamling
redaktion@bryggebladet.dk

Årets Foreningsildsjæl i 
København bor på Bryg-
gen. Det drejer sig om 
26-årige Camilla Friberg, 
der er formand for KFIF 
Fodtennis og snuppede 
prisen til DGI Storkøben-
havns generalforsmaling 
den 29. marts.

Camilla Friberg har væ-
ret formand i foreningen si-
den hun var 22 år og har de 
de sidste fi re år blandt an-

det sørget for at klubben er 
vokset fra 15 medlemmer til 
120. Hun har også indført at 
man kan tilmelde sig klub-
ben på den samme digitale 
facon, som man kender det 
fra fi tnesscentre. Det har 
tiltrukket en del unge med-
lemmer, der ikke har tid til 
den traditionelle forplig-
telse med to til tre aftener 
om ugen med foreningstræ-
ning.

Med prisen følger der 
5.000 kroner. – bum



LokalBolig sælger  
Islands Brygge

Islands Brygge 77E, 2. th.

Rundholtsvej 41

Rundholtsvej 69

Weidekampsgade 45, 1. th

Klaksvigsgade 14, 1. th

Knud Kristensens Gade 13

Rundholtsvej 53

Weidekampsgade 45, 6. th

Vi har forrygende travlt, og søger rækkehuse  
og lejligheder på Bryggen til ventende købere.

Hvis du overvejer at sælge, så ring på tlf.: 3630 1555


