Pensionister skal
betale

når folket
bestemmer

Beboerne i Leifsgården er
bekymrede. Et forslag fra
Socialdemokraterne om
4.000 nye parkeringspladser
kan betyde store
huslejestigninger.
LÆs siDE 2 oG 3

Enghave Brygge skal plastres
til med boliger. I Brisbane,
Australien, blev et lignende
område til en folkepark.

skriften på væggen
Kathrine Staffeldt har set
skriften på væggen – og kan
selv dekorere den.
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Bryggelærere har amager-rekord i sygefravær
Sygefraværet blandt lærerne på Skolen på Islands Brygge er steget med omkring 50 procent fra 2013 til 2014. Det
skyldes især nye arbejdstidsregler, der giver mindre forberedelsestid og binder lærerne til skolen, mener lærernes
tillidsrepræsentant, Stinne Lorenz
af deres arbejdsforhold.
Hvad havde man forventet?
Jeg er overrasket over, at
det overrasker nogen, skriver hun i en mail.
I resten af landet er tendensen den samme. Det
viser en undersøgelse, som
Danmarks Lærerforening
foretog i slutningen af 2014
med 33 tilfældigt udvalgte
kommuner. I 23 af kommunerne er sygefraværet
steget med over 20 procent.
Imens var fraværet kun faldet i én af kommunerne.

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

Sygefraværet blandt lærerne på skolen er steget
med 50,6 procent i perioden
august til december 2014
sammenlignet med samme
periode 2013. Stigningen er
højere end resten af Amager, hvor sygefraværet i
gennemsnit er blevet 23,2
procent højere i perioden.
I København er fraværet i
gennemsnit steget med 25,9
procent.

Bedre efter jul

Bundet til skolen
Årsagen til det stigende
sygefravær skal ikke kun
fi ndes i den omdiskuterede folkeskolereform, men
også i lærernes nye arbejdstidsregler, kendt som
lov 409. Det mener lærernes tillidsrepræsentant på
Skolen på Islands Brygge,

LÆrErnEs
sYGEFraVÆr PÅ
sKoLEn PÅ isLanDs
BrYGGE
Fraværsdage per
fuldtidsansat
■ 2013*: 7,7 dage
■ 2014*: 11,6 dage
Svarende til en stigning på
50,6 procent
*I perioden august til september.

Lærer Daisy Lykkeberg er ikke overrasket over det høje sygefravær på Skolen på Islands Brygge. Skolereformen og de nye
arbejdstidsregler får skylden.
Stinne Lorenz. Arbejdstidsreglerne betyder, at lærerne skal være på skolen,
når de forbereder sig, og
at de ikke kan give den en
skalle i travle perioder, fordi arbejdstiden skal være
jævnt fordelt over hele året.
Derudover skal lærerne undervise flere timer og har
derfor mindre tid til forbe-

redelse. Det gør det svært
for lærerne at få enderne til
at mødes.
– Tidligere kunne vi selv
tilrettelægge vores arbejdstid, men nu er vi bundet til
at være på skolen på faste
tidspunkter og må ikke arbejde ekstra i de naturligt
travle perioder, siger Stinne
Lorenz, der er lærernes til-

lidsrepræsentant på Skolen
på Islands Brygge.

ikke overraskende
Hun bliver bakket op af sin
kollega Daisy Lykkeberg,
der har været lærer på skolen siden 2010.
– Man kan se over hele
landet, hvordan sygefra-

været på de fleste lærerværelser er steget efter sommerferien, og det er ikke
anderledes på min skole.
Men det overrasker mig
ikke. En – på papiret – ambitiøs folkeskolereform skal
implementeres,
samtidig
med at man indfører lov
409, som af mange lærere
opleves som en forringelse

Skoleleder på Skolen på
Islands Brygge Aase Marie Hammer kan også godt
mærke det høje sygefravær.
Det har taget meget tid og
har betydet, at nogle har
løbet noget hurtigere. Men
det har ikke været noget,
der har knækket skolen.
– Det har været hårdt.
Der har været mange forandringer, som har påvirket
folk. Det er også usikkerheden og presset udefra, der
har fået sygefraværet til at
stige, siger hun.
Skolen på Islands Brygge
har fået hjælp fra Arbejdsmiljø København, hvilket
har hjulpet på sygefraværet.
Ifølge Aase Marie Hammer
er sygefraværet på skolen
blevet noget bedre efter jul.
Høring om ny skole
– side 2-3
skolereformen
– side 10-11

Tandlægerne på Bryggen

Stephen A.
Pedersen

Pernille
Molin

Lars
Nielsen

Tandklinik på Islands Brygge
Islands Brygge 17 st.th.
32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk
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Hans Kongelige
Højhed Bilen
Leder: Hans Buhl
redaktion@bryggebladet.dk

Socialdemokraterne i København har fået en ide. Det er
i sig selv ingen skade til. Desværre drejer sig om en bagstræberisk og lavtflyvende ide. Socialdemokraterne vil
have 4.000 nye, primært underjordiske parkeringspladser
i hovedstaden. Og partiet synes ikke at have det store problem med, at regningen for de nye pladser primært skal
sendes til borgere i de almennyttige boliger – altså i høj
grad til pensionister.
I øvrigt betvivler socialdemokraterne den huslejestigning på 600 kroner om måneden, som boligselskabet FSB
har regnet sig frem til. Bryggebladet har ikke haft kuglerammen fremme, men om beløbet så kun er 200 kroner, er
det fortsat hoved- og meningsløst at tørre parkeringsregningen af på pensionisterne.
Som om de havde for meget i forvejen. Man bliver gal på
politikerne, når man møder en pensionist på Bryggen, der
nu går i utryghed for, hvad der skal ske. Og som tvivler på,
at han og konen har råd til at blive boende, hvis p-regningen kommer. Det skal pensionisten på Bryggen tilsyneladende bare leve med.
Alle sammen skal vi leve med, at alle de højstemte løfter
om en grøn, forureningsfri by med byrum til mennesker
og bløde trafikanter bliver kørt ud på et sidespor, hver
gang Hans Kongelige Højhed Bilen skal frem.
Som om der ikke var biler nok i vores by. Nu vil Socialdemokraterne lave 4.000 parkeringspladser – og det er
uimodsigeligt, at det i løbet af kort tid er lig med 4.000 flere
biler i hovedstaden.
Sådan kan det så blive ved. Det vil sige, det kan overhovedet ikke blive ved. Bilerne kvæler os, kvæler vores by. Tilsyneladende kvæler de også vores medmenneskelighed.
Til sidst sidder vi helt askegrå i hver sit hjørne og spekulerer på, hvordan vi endte dér.
Det kan selvfølgelig også være, Socialdemokraterne
kommer til fornuft – og husker kærligheden og omsorgen
for samfundets svageste.
Hvis ikke… Så kan man få den grimme mistanke, at de
4.000 parkeringspladser er ammunition til det folketingsvalg, der kommer i år.

5. marts 2015

– Vi bliver nok nødt til at flytte
Lejerne skal til lommerne, hvis Socialdemokraternes forslag om 4.000 nye
p-pladser bliver vedtaget. For Claus Quinta, der bor i Snorresgade, betyder det
en huslejestigning på 600 kroner om måneden. Det har parret ikke råd til
Tekst: Hans Buhl
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

I 2011 er Claus Quinta og
hans kone nødt til at erkende, at svigtende helbred
ikke rimer på landliv i Odsherred med høns og geder.
Parret flytter til Bryggen,
en lejlighed i Leifsgården.
Det kræver lidt tid at vænne
sig til byen, men så er den
også i den grad godkendt.
Ja, Claus og konen har talt
om, at boligen i Snorresgade gerne måtte være den,
de kunne blive i livet ud.

En tryg tanke
Men i sidste uge fik trygheden varmet ørerne. Hovedstadens socialdemokrater
meldte ud, at de ønskede
4.000 nye parkeringspladser i København, og byens
borgere – primært i de almennyttige boliger – skulle
være med til at betale regningen. For Claus Quinta og
hans kone vil det betyde en
stigning i huslejen på 600
kroner om måneden.
– Vi har talt om, at vi nok
bliver nødt til at flytte, hvis
Socialdemokraterne
får
flertal for deres forslag, siger Claus Quinta.

P-gæld
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At regningen for nye parkeringspladser kan sendes til
lejerne skyldes, at mange
boligforeninger i København slæber rundt på en ”pgæld”. Med tilladelsen til at
bygge boliger følger et krav
om etablering af et bestemt
antal
parkeringspladser,
men mange boligforeninger
har i årenes løb fået lov til
at skylde nogle p-pladser,
fordi der ikke på opførelsestidspunktet var brug for
dem. Leifsgårdens gæld er
på 41 p-pladser.
Det er den p-gæld, Socialdemokraterne nu vil have
kapitaliseret. Boligforeningerne – altså lejerne – skal
til lommerne. Pengene skal
bruges til at opføre underjordiske parkeringsanlæg.
En enkelt underjordisk pplads koster i omegnen af
600.000 kroner.

Uacceptabelt
Københavns
Kommune
er forpligtet til at betale
halvdelen af udgiften til ppladserne – det lænser skatteborgernes lommer for en
god milliard kroner.
– En milliard kroner svarer til prisen på tre skoler,
skal vi så vælge en pasningsordning for biler eller en pasningsordning for børn?
Det er teknik- og miljøborgmester Morten Kabell
(Enhedslisten), der spørger. Han er overhovedet
ikke varm på 4.000 nye ppladser – og synes, at Socialdemokraternes forslag i
den grad stikker af fra den

overordnede målsætning
for København: En grøn by,
en forureningsfri by, en by
for mennesker – og dermed
meget mindre for biler.
Morten Kabell er også
lodret mod finansieringen
af p-pladserne:
– Huslejestigninger på
5-600 kroner i almennyttige
boliger, det er helt uacceptabelt for mig. Det vil oftest
ramme de mindst ressourcestærke mennesker.
Samme konklusion er
Niels Bloem, der sidder i
Borger repræsent at ionen
for Socialistisk Folkeparti,
kommet til. Han kalder det
socialdemokratiske
forslag et forsøg på at ”tørre
regningen af på beboerne i
kommunens almennyttige
boliger”.

Ude i skoven
Kritikken gør ikke voldsomt
indtryk på Jakob Hougaard
fra Socialdemokraterne:
– Vi kan ikke lukke øjnene
for, at der er behov for flere
p-pladser i København. Og

Claus Quinta har en handicapvenlig bil. Men om
så han havde fem og en bus og to lastbiler ville
der ikke være p-problemer uden for lejligheden i
Snorresgade.

de stigninger, der har været
nævnt, er helt ude i skoven.
Jakob Hougård giver boligselskaberne et medansvar for de stigninger, der
følger med p-pladserne.
– De burde have sparet
op.
Det er Boligforeningen
FSB, der har regnet sig
frem til huslejestigninger
på 600 kroner. Og det beløb
er korrekt, faster direktør i
FSB Bjarne Larsson.
– Det er ikke vores lejere,
der mangler p-pladser, og vi
var helt uforberedte på det
her, det er aldrig sket før,
siger FSB-direktøren.
Vurderingen af risikoen
for, at p-gælden skulle indløses på et tidspunkt, har
været sådan, at FSB og andre boligselskaber ikke har
syntes det nødvendigt at

informere nye lejere om den
potentielle risiko for huslejestigninger.

Grotesk
Den vurdering er Claus
Quinta ikke helt enig i. Han
ville godt have kendt til pgælden fra starten af. Men
det er Socialdemokraterne,
vreden og frustrationen er
rettet mod:
– Jeg troede, Socialdemokraterne stod på de svages
side. Men sådan er det altså
ikke. Det er fuldstændig
grotesk, at forslaget kommer fra det parti.
Socialdemokraternes forslag om de 4.000 p-pladser
skal omkring Borgerrepræsentationen og forhandles
som en del af budget 2016
og frem.
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Halv pris
på alle malerier i marts.
Kig ind hos PM-Kunst

PM-Kunst, Gunløgsgade 31, kld. tv.
Lørdage 12-14 eller efter aftale

FEST ?

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.

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

trappespecialisten.dk
■ Trænger jeres trapper til en kærlig hånd efter vinteren?
■ Korrekt vask og pleje af linoleum og andre gulvtyper
■ Vi laver også grundige hovedrengøringer
Ejendomsservice, viceværtsarbejde, trappevask, gårdfejning, lugning,
græsslåning, snerydning, vinduespudsning, renovering af linoleum og
grundige hovedrengøringer. Vi bor på Bryggen!

Ring og få et uforpligtende tilbud: 31 15 54 42

DK-2300 København S · book@hotelcopenhagen.dk
www.hotelcopenhagen.dk

startskud
til skoledebatten

Mobil tlf.: 20 74 44 89
Tlf.: 32 57 25 84

Gunløgsgade 35 2300 Kbh. S
BARE
DEN KAN
BYTTES
...

S og SF sikrer høring om
skolefremtiden på Bryggen

1 x Hjemmelavet Big Burger
plus 1 x mellem Pommes
Frites. 1 x 0,5 l. cola kr. 65,-

TILBUD III

2 x Alm. Pizza (med*)
1 x 1,5 ltr./ 2 ltr. sodavand kr. 130,-

TILBUD IV

1 x Pizza (med*) 1 x Lasagne
Bolognese 1 x 1,5 ltr./ 2 ltr.
sodavand kr. 130,-

IT
E

MØR

udarbejdede op til budgetforliget: En selvstændig
skole med alle klassetrin,
en skole for de yngste eller
en skole for de ældste klassetrin.
Hvis den endelige model
bliver en selvstændig skole, skal der laves et nyt skoledistrikt på Bryggen, det
forventes at kunne være
klar medio 2016.
De nye skole på Artillerivej skal tage imod børn i
august 2020.

AL
ØJ K V

Men beslutningen om skolemodellen er ikke truffet,
og nu får borgerne på Bryg-

gen mulighed for at give
deres mening til kende.
Med Socialdemokraterne
og Socialistisk Folkeparti
som motor har Børne- og
Ungdomsudvalget besluttet at sende Bryggens nye
skole i høring.
I seks uger kan man
give sit besyv med på Københavns Kommunes høringsportal ”Bliv Hørt”.
Her kan man blandt andet forholde sig til de tre
scenarier, forvaltningen

DH

Bliv hørt

TILBUD II

LT
I

Da Borgerrepræsentationen i oktober 2014 besluttede at afsætte 450 millioner kroner til en ny skole
på Islands Brygge, var der
glæde og lettelse i vores
bydel, for den nuværende
Skolen på Islands Brygge
har allerede længe været
ved at segne under mængden af børn.
Men lettelsen blev til
bekymring blandt forældre og andre borgere på
Bryggen. Man kunne nem-

lig læse budgetteksten
sådan, at politikerne allerede havde vinget af ved
”ny selvstændig skole med
alle klassetrin”. Og to selvstændige skoler på Bryggen – og to skoledistrikter
– er ikke bryggeboernes
livret. Mange frygter, at en
selvstændig skole på Artillerivej 126 vil splitte, ikke
samle vores bydel.

Bryggens Pizzaria

HU

redaktion@bryggebladet.dk

Se vores hjemmeside på www.azgulve.dk

A

Tekst: Hans Buhl

Gulvafslibning og gulvbelægning

T
T O G H ØJ

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 – 21.00 ved bestilling over 80 kroner)
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Døden hersker på gadeskiltene
Dansk Folkepartis forslag om at opkalde en gade på Bryggen efter Tibets
åndelige leder Dalai Lama blev nedstemt i Borgerrepræsentationen
Tekst: Hans Buhl
redaktion@bryggebladet.dk

I sidste nummer af Bryggebladet noterede vi, at David
Beckham var smuttet op
på et østerbrosk gadeskilt
i Københavns kampagne
for at blive vært for kampe
ved EM i fodbold i 2020. Vi
noterede også, at det strider mod moratoriereglerne
i Københavns Kommune,
(man skal være død et år,
før man kan komme på
skiltet).
Man kunne så forestille
sig, at DF’eren Finn Rudaizkys forslag om at dispensere fra reglen og opkalde
en gade på Bryggen efter
Dalai Lama ville blive klappet igennem Borgerrepræsentationen på sidste uges
møde. Beckham og Dalai
Lama…
Men nej, den engelske
fodboldspiller – ikke nævnt
en eneste gang på mødet –
har sine egne regler. Det
gælder ikke for den snart
80-årige modtager af Nobels Fredspris. Kun to
stemte for Finn Rudaizkys
forslag, 47 stemte imod.
Morten Kabell (Enhedslisten) var fristet af at

hædre en ”erklæret marxist og socialist”, men ville
hellere tale om kriterier før
personer, mens både Jakob
Næsager (Konservative)
og Lars Dueholm (Liberal
Alliance) tog reinkarnationsargumentet i brug – de
mente, man var ved at tildele en titel et gadenavn,
og skulle den nuværende
Dalai Lama endelig hædres, måtte man i hvert fald
kalde gaden ”Dalai Lama
den 14. Gade”.
Så vidt kom det ikke.

4. MARTS ONSDAG KL. 22.30
JAM V/KASPER KLEMME
EBDRUP
5. MARTS TORSDAG KL.
22.30
SILLE NILSSON
6. MARTS FREDAG KL. 24(E)
MALA COSTUMBRE
7. MARTS LØRDAG KL. 24(E)
CHILI MACHINE
9. MARTS MANDAG KL. 20
CLUB MUSIC LOVER
10. MARTS TIRSDAG KL. 21
SONG SURFING V/NANNA
LARSEN PRESENTS: EVIL
CLEANER
11. MARTS ONSDAG KL.
22.30
OPEN JAM V/MIKALA BOSETI
12. MARTS TORSDAG KL.
22.30
MUTT’S COMPANY
13. MARTS FREDAG KL. 24(E)
DEEP PURPLE JAM
14. MARTS LØRDAG KL. 24(E)
ROCK CIRKUS
16. MARTS MANDAG KL. 20
CLUB MUSIC LOVER
17. MARTS TIRSDAG KL. 21
SONG SURFING V/NANNA
LARSEN
18. MARTS ONSDAG KL.
22.30
OPEN JAM V/BRIAN JENSEN
20. MARTS FREDAG KL. 24(E)
SOUL GLO

Det kunne ellers have været sejt med en Dalai
Lama den 14.s Gade på Bryggen, men et stort
flertal i Borgerrepræsentationen stemte imod.

KO M PAG N I S T R Æ D E 3 4
TELEFON 3311 2404

BOLDKLUBBEN HEKLA

M U S I KC A F É

MARTS
21. MARTS LØRDAG KL. 24(E)
GROOVE SUPPLY
23. MARTS MANDAG KL. 20
CLUB MUSIC LOVER
24. MARTS TIRSDAG KL. 21
SONG SURFING V/NANNA
LARSEN
25. MARTS ONSDAG KL.
22.30
OPEN JAM V/CHEMNITZ,
MØLLER, HELLER & FALK
26. MARTS TORSDAG KL.
22.30
FJELDING
28. MARTS LØRDAG KL. 24(E)
BLACK HATS
30. MARTS MANDAG KL.
19.30
ØL, QUIZZE & HORNMUSIK
31. MARTS TIRSDAG KL. 21
SONG SURFING V/NANNA
LARSEN

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler
på Hekla Park, fredag den 6. Marts 2015 kl. 18.00.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Seniorformandens beretning
4. Ungdomsafdelingens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
(Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk)
7. Valg jf. § 6 stk. 1&2 – 8. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en
uge (27/2-15) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på
dagsordenen.
Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 2015 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er
stemmeberettiget.
Vel mødt.
Bestyrelsen
Husk at tjekke www.bkhekla.dk hver dag.

5. marts 2015
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Alle gode gange 10 i Ballerup
Bryggens svenske sværvægtsbokser Otto Wallin har
bokset og vundet ni kampe som professionel. Den 14.
marts møder han georgieren David Gegeshidze
Tekst: Hans Buhl
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Han kommer fra Sundsvall
i Sverige, han træner i Valby, han bor på Bryggen og
før det i Berlin, og den 14.
marts skal han for 10. gang
som professionel i ringen.
Den 24-årige Otto Wallin har oplevet mange ting.
Hans modstandere ser mest
loftet i en hal et sted på boksekortet. Otto Wallin har
vundet ni af ni kampe som
professionel, syv af sejrene
er på knockout.

I Ballerup Super Arena
kan det blive alle gode gange 10 for Wallin. Svenskerens modstander er den 11
år ældre David Gegeshidze
fra Tbilisi i Georgien. Gegeshidze har et noget broget bagkatalog som bokser
og er fem centimeter lavere
end det store, tætte muskelbundt fra Sundsvall.
– Han er en akavet modstander, så jeg skal ind og
tage kontrollen over kampen og diktere tempoet, siger Otto Wallin.
Den unge svensker er
klar, tændt. Målet er en

titelkamp – et sted ude i
fremtiden – og med det mål
er en sejr næsten et must
hver gang.
Patrick Nielsen bokser
hovedkampen i Ballerup
Super Arena den 14. marts.
I en kamp om den internationale WBA-titel i supermellemvægt møder den
23-årige københavner den
13 år ældre amerikaner George Tahdooahnippah, der
– ud over det fantastiske
efternavn – har en rimeligt
imponerende rekordliste
med blot et nederlag i 34
kampe.

KØBERRÅDGIVNING.
GODT NYT TIL
DIG, DER BÅDE
SKAL SÆLGE
OG KØBE.

K Ø B E R R Å D G I V E R

Kontakt os og hør nærmere
*TMBOET#SZHHF)BMGEBOTHBEF UW
Otto Wallin jagter sin tiende sejr som professionel.

BRYGGENS SPISEHUS
Onsdag 4/3:
Stegt laks med sauté
af syltede kartofler,
glaskål, æbler og
hasselnødder 109,-

Tirsdag 10/3:
Stegt flæsk med
kartofler, rødbeder
& persille sauce – ad
libitum 119,-

Torsdag 5/3:
Spaghetti bolognese
99,-

Onsdag 11/3:
Stegt omelet med
svamperisotto 109,-

Fredag 6/3:
Bagt kulmule med
variation af knoldselleri
119,-

Torsdag 12/3:
Brændende kærlighed
99,-

Lørdag 7/3:
Bavette med
grillet snackpeber,
kartoffelmos & stegesky
129,Søndag 8/3:
Paneret kyllingebryst
med gulerodsvariation
109,Mandag 9/3:
Millionbøf med
kartoffelmos 99,-

Fredag 13/3:
Helstegt oksefilet
med bagt kartoffel,
bagte tomater &
rødvinssauce 129,-

Mandag 16/3:
Hakkebøf med
bløde løg, kartofler &
skysauce 99,Tirsdag 17/3:
Stegt flæsk med
kartofler, rødbeder
& persille sauce – ad
libitum 119,Onsdag 18/3:
Laksetatar 99,-

-ZTF  WFMJOESFUUFEF LWBESBUNFUFS  VETJHU UJM ,CFOIBWOT
LBOBMFSPHFOQFSGFLUCFMJHHFOIFEQl#SZHHFO-ZEFSEFU
TPN OPHFU GPS EJH  4l TLBM EV TF OSNFSF  Ql EFOOF

T 
SOQLG
GDJH

.RQWDQWSULV
(MHUXGJLIWSUPG
6ECFUBMJOH
#SUOUFLTLMFKFSVEH

SÎNX

TNVLLF 7FS Ql *TMBOET #SZHHF -FKMJHIFEFO FS WFMJOE
SFUUFUPHCFTUlSBGFOTUVF FULLLFO FUTPWFWSFMTFPH
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*TMBOET#SZHHF8FJEFLBNQTHBEF UW

Torsdag 19/3:
Boeuf bourguignon
109,-

Lørdag 14/3:
Stegt multe med bagt
porre, syltede porre,
linguini & flødesauce
129,Søndag 15/3:
Braiseret oksebryst
med kartoffel &
pebersauce 109,-

Caféens åbningstider:

0NSlEFUWFE"ENJSBMFOT(lSEFSJLLFUJMBULPNNFVEFO
PN&KFOEPNNFOGSFNTUlSNPEFSOFNFEVEFSVNJML

T N
SOUNLDG
R
UW WH

LFS JOUFSOBUJPOBM LMBTTF * PNSlEFU GJOEFT FU SJHU DBGnMJW
PHMLSFTQFDJBMGPSSFUOJOHFS
4BH.

.RQWDQWSULV

(MHUXGJLIWSUPG

6ECFUBMJOH

#SUOUFLTLMFKFSVEH 

LNEH

Mandag-Onsdag: 10.00 - 23.00
Torsdag-Lørdag: 10.00 - 24.00
Søndag: 10.00 - 22.00
Køkkenets åbningstider:
Mandag-Søndag: 10.00 - 22.00
Bryggens Spisehus – Kulturhuset – Islands Brygge 18 – 2300 København S

1\EROLJ
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Mand til mand:
Overskæg, sygdom
og humor
Claus Aagaard og Jens Damgaard Hantsøe arbejder begge på Islands Brygge og er aktive i MOVEMBER – en
kampagne, der sætter fokus på mænd og kræft, hvor det samtidig drejer sig om at have det sjovt. Forskellen på de
to mænd er, at Claus er rask, mens Jens har kræft. Bryggebladet har mødt dem

Samtale fremmer forståelsen – også når det kommer til kræft.
Tekst: Anders Bo Petersen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Movember – en sammentrækning af ordene moustache og november – er
en event, der i en november måned sætter fokus
på mænd og kræft. At lade
overskægget stå giver synlighed. Formålet er at samle
penge ind til forskning i
prostata- og testikelkræft.
Claus Aagaard Hansen,
HK, og Jens Hantsøe Damgaard, Deloitte, dyrker begge deres overskæg under
Movember-kampagnen. De
sidste par år har de været
ledere på hver deres firmahold og konkurreret mod
andre hold i Danmark.
Hvorfor gik I ind i Movember?
Claus: Til at starte med
syntes jeg, at det var pissesjovt, og havde ingen moralske overvejelser. Jeg måtte
have en undskyldning for at

få det overskæg, jeg alligevel ikke kunne få. Efterhånden som jeg engagerede
mig, gik det op for mig, at
der er en dybereliggende
mening bag ved Movember,
som ikke har gjort min lyst
mindre.

Smil på læben
Jens: Jeg var allerede syg,
dengang Movember begyndte. Tidligere havde jeg
samlet penge ind for Kræftens Bekæmpelse. Men
da Movember kom frem,
syntes jeg, at det havde et
smil på læben. Når du er
kræftramt, kan det nemt gå
hen og blive meget seriøst.
Der må godt være et glimt i
øjet. Det er meget sjovere at
bruge humoren som terapi i
stedet for, og kan jeg være
med til at gøre en lille forskel ved at gro et overskæg,
er det det værd.
Claus: Jeg har en mandlig
kollega, der har haft kræft
tre gange. Han bruger selv

humoren og gider ikke, at
folk har ondt af ham.
Formålet med Movember er
blandt andet at få mænd til
at tale om deres helbred. Har
I haft den slags samtaler med
andre mænd, og gør Movember en forskel?
Claus: Det er en start med
at få samlet penge ind. Det
er en udvikling, og det tager
et stykke tid, før man kan
tage disse snakke. Jeg spørger jo ikke mine mandlige
kammerater, om de er gået
til lægen og har fået mærket på deres kugler.
Jens: Movember gør en
forskel. Der skal ikke så
meget til at gøre en forskel. At få opdaget kræften i tide er det vigtigste.
En tredjedel af befolkningen i Vesten bliver ramt af
kræft. Alle kommer ud for
det i en eller anden grad,
og så er det vigtigt at være
opmærksom på sin egen
krop.
Jens: Jeg har fra starten af

mit sygdomsforløb valgt at
være åben. Hvis folk spørger mig, får de også svar –
uanset om de kan lide det
eller ej. Det betyder også,
at nogle af mine kolleger er
kommet til mig, hvor vi har
kunnet være fortrolige.

Nok ikke så slemt
Claus: At udvise hensyn til
sygdom kræver imødekommenhed og åbenhed. Generelt er det en holdningsændring, der skal til. Jeg bliver
jo selv påvirket, hvis jeg eksempelvis har ondt i knæet
og taler med mænd fra min
fars generation. De har ofte
den holdning, at ”det er nok
ikke så slemt”. Taler jeg
derimod med den yngre
generation, så siger de, at
jeg skal gå til læge med det
samme.
Hvilken forskel gør det, at
Movember er en mandeting?
Jens: Problemet er, at
mænd ikke går til læge i

tide. Det er det, Movember gør noget ved. Der er
en overdødelighed blandt
mænd i forhold til kvinder,
der får kræft. Finder forskerne ud af, hvordan prostatakræft kan kureres,
gavner det andre former
for kræftbehandling. Movember specialiserer sig
indenfor en bestemt type
kræft. Måske er det det,
der er brug for i forhold
til Kræftens Bekæmpelse,
der har alle kræftformer
under deres paraply.
Claus: Jeg synes, at Movember er et godt modstykke til ”Støt Brysterne”. Vi
mænd vil også have vores
kampagne med den sjove
vinkel. Så kan vi da påberåbe os den.
Movember handler også om
at samle penge ind. Hvordan
har I gjort det?
Jens: Sidste år lavede vores kok nogle kager med
glasur, der lignede et overskæg. Der blev også solgt

kaffe med overskægsskum
i kantinen. Og to af mine
kvindelige kolleger lavede
en kaste-bold konkurrence.
Claus: Vi havde generalforsamling i november, og
der samlede vi ind. Desuden fik vi lavet armbånd og
klistermærker, som vi solgte. Det, vi også får ud af at
være med i Movember, det
er sammenhold på tværs af
afdelingerne.
Hvordan får man folk til at
engagere sig i Movember
og sætte fokus på kræft hos
mænd?
Claus: Der kunne være
nogle på Bryggen – Handelsstandsforeningen, HK
eller en anden arbejdsplads
– der påtog sig opgaven med
at koordinere et Movemberhold i bydelen og opfordre
alle mænd til at gro deres
overskæg. Så kunne de med
overskæg for eksempel få
rabat i butikkerne. Det kunne være superfedt.

KOM & BLIV FORÅRSLÆKKER I

WEEKEND
SHOPPING
AMAGER CENTRET

LØRDAG 10 -17 &
SØNDAG 11-16

tæt på dig

ÅBENT 11-16
HVER SØNDAG

ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag 10 -19
Lørdag 10 -17 Søndag 11-16
Enkelte butikker har andre åbningstider

tæt på dig

Føtex: Mandag - søndag 08 - 21
Irma: Mandag - fredag 09 - 20 Lørdag 08 -18 Søndag 09 -18

AMAGERCENTRET.DK

/AMAGERCENTRET

#AMAGERCENTRET

APP TIL ANDROID & IPHONE

72 SPECIALBUTIKKER
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Perlen på lossepladsen
Flittige hænder har travlt på Amager
Fælled i denne tid. Der ryddes
op og beskæres. Uønskede arter
bliver nedkæmpet, og der åbnes
ny områder, når træer fældes, og
invasive arter fjernes

Tekst: Marianne Barfod
Foto: Privat
redaktion@bryggebladet.dk

Amager Fælled er en sær
blanding af gamle græsningsarealer og forladt
losseplads. Et fantastisk
naturområde med en helt
enestående bynær placering.
Biolog Paul Maslen, som
har ansvaret for den daglige
pasning af Fælleden, mener,
at der måske næppe findes
tilsvarende naturarealer så
tæt ved en storby noget sted
i verden. Bryggebladet er på
cykeltur med Paul Maslen
en våd og grå februardag.
– Og så er Fælleden hjem
for et stort antal unikke
dyre- og plantearter, udbryder han begejstret og parkerer cyklen ved Grønjordssøen.

Se søen
– Se, siger han, Grønjordssøen var en glemt og gemt
perle, nu kan man igen se
fra bred til bred. Området
omkring Grønjordssøen var
efterhånden vokset helt til,
så ingen kunne se, at her
var en sø. Nu er der fjernet
gyldenris i stor stil, så man
nu kan se søen og komme
ned til den, og samtidig er
der skabt plads til, at andre planter kan få plads,
og ikke mindst at fugle og
padder kan tumle sig ved
søen. Padderne har fået en
ordentlig bunke marksten,
som er smidt i vandet ved
søbredden, så nu har de
sten at gemme sig under og
sidde på, når solen engang

igen begynder at skinne.
Fugle har også fået bedre
betingelser, og det nyder
både rørdrum og rørhøg
godt af.
– Her på Amager Fælled
bor der en række unikke
dyr: Vi har flere forskellige arter flagermus, mange
forskellige slags padder,
blandt andet grønbroget
tudse, stor vandsalamander
og spidssnudet frø. Det er
meget vigtigt, at vi passer
godt på dem. Derfor er det
vidunderligt, at vi nu har
mulighed for at lave en fantastisk naturpleje i denne
tid, så vi kan bevare levestederne for dem, siger Poul.

Flittige hænder
Og de flittige hænder, som
sørger for, at Amager Fælled får en særlig make over,
sidder på mennesker, der
har fået den opgave at være
på nyttejob i Københavns
Kommune.
– Og de gør nytte, siger
Paul, de gør virkelig nytte
– det havde slet ikke været
muligt for os at lave den
naturpleje, vi laver nu uden
denne mulighed. Vi har fået
has på en enorm mænge
gyldenris, en invasiv art,
der breder sig overalt og
kvæler andre planter. Det
samme med japansk pileurt, en aggressiv plante,
som invaderer hele områder og laver deres egen
jungle uden plads til andre.
I EU laver japansk pileurt
skader for mange, mange
millioner. Vi har ryddet i
alt omkring 3.500 kvadratmeter med japansk pileurt

omkring 15 steder – og de
stængler sørger vi for bliver sendt til forbrænding.
Af det træ vi fælder, laver
vi flisbunker, så bliver de til
vinterhytter til dyrene, lune
biotoper, hvor padder, pindsvin og snoge sover lunt og
trygt gennem vinteren.
Betyder den store oprydning, at det bliver sværere
at lave lejr- og sovepladser
på Fælleden?
– Det er en sideeffekt, siger Paul, det er ikke det, der
er hensigten.

Din bålplads
De mange gamle træer,
især tjørnene, går heller
ikke ram forbi, når make
over-holdet kommer forbi.
Træerne blive fældet eller
beskåret, så der kommer
luft og lys på de åbne arealer. Noget af træet er samlet i en stor åben cirkel af
brænde, og inde i den er der
frit slag for at tænde bål for
enhver, der har lyst til det.
– Selvfølgelig, siger Paul,
hvorfor ikke, det er dejligt
at tænde bål, og træet er her
jo. Så det skal man da bare
gøre, men det skal selvfølgelig være på de godkendte
grill-/bålpladser. Det meste af træet er tjørn, og det
brænder godt.

Køer på arbejde
Amager Fælled er et opdæmmet område, og store
dele har været Københavns
losseplads for blandt andet
byggematerialer,
derfor
stritter der af og til hjørner
af mursten, gamle skinner,
sten og asfalt op af jorden.
Det kan aldrig fjernes, opgaven er umulig, men der er
områder, der har en anden
historie. Der findes stadig
pletter, som er rester af den
oprindelige strandeng, hvor
amagerbønderne for mere
end 100 år siden græssede
deres kvæg. Og sådan et
område står til snart at få
nye beboere.
– Køer er de bedste naturplejere, man kan få. Vi vil
gerne bevare de områder.
Jeg synes, at man skal være
stolt af sin baghave; og jeg

Biolog Paul Maslen er helt forelsket i Fælleden. Den er unik.
er sikker på, at det skaber et
tilhørsforhold, at man kan
tage ud og se nogle dejlige,
fascinerende dyr så tæt ved,
hvor man bor. Derfor er der
også en låge, så man kan gå
ind og se til dem.
– På det område, hvor køerne skal gå i sommer, er

der en masse spændende
planter. Vi har salttolerante planter, fordi det er en
strandeng, faktisk er der
den største forekomst i Danmark af brændeskærm, den
er unik, og der er strandsvingel, strandnelliker og
pilealant. Det vrimler med

botaniske perler her, siger
Paul, og køer er de bedste
til at passe på dem. De kan
også holde de heftige tjørn
under kontrol og holde de
naturlige vandhuller åbne.
Køer er old school – det nye
cool, de er meget bedre end
en traktor.

tænderne i en saftig, græsfed bøf. ‘Fra jord til bord’, en
rejse, som især børn har stor
glæde af at kende til. Og for
alle andre, der bruger Fælleden, er det selvfølgeligt også
muligt at følge de gumlende
skotter sommeren over.

taler for en andel i en ko og
til gengæld har forpligtelse til at deltage i pasning
og tilsyn af dyrene. Derudover er der en støtte-/
venteliste for personer, der
gerne vil være med. Som
aktivt medlem har man ret
til en ottendedel ko. Listen
for 2015 er fuldtegnet.
– I Dansk Naturfredningsforening havde vi i 2013 målsætningen om, at der skal
være 10 kogræsserforeninger i Danmark senest i 2016.
Og da vi henvendte os til
Københavns Kommune, var
kommunen positiv lige med
det samme. Dernæst var det
bare om at gå i gang, siger
Rune Kjærgaard Lange, naturvejleder og næstformand
i Danmarks Naturfredningsforening København.

Han glæder sig samtidig
over, at Københavns Kogræsserlaug nu giver Aarhus bagklov som det mest
bynære kolaug.
Det nystiftede kogræsserlaug, som er det første
i København, har foreløbig
kontrakt med Københavns
Kommune de næste fem
år.

Røde skotter på markarbejde
I april rykker en flok rødpelsede skotter ind på
Fælleden med udsigt til en lang, fed sommer
med godt græs og driverliv

Frivillige kohyrder

Tekst: Marianne Barfod
redaktion@bryggebladet.dk

Otte styk skotsk højlandskvæg bliver i april de nye
indbyggere i den otte hektar store indhegning, som
netop er gjort klar til dem i
den nordøstlige del af Fælleden – ikke langt fra DR’s

blå klods. Skotsk højlandskvæg er trods det pelsede,
tunge udseende let til bens
og derfor egnet til at gå på
lidt våde arealer uden at
ødelægge dem.
De otte heldige kvier kan
takke det nystiftede Københavns Kogræsserlaug,
som er dannet i et samar-

bejde mellem Danmarks
Naturfredningsforening og
Københavns
Kommunes
Teknik- og Miljøforvaltning.
Ideen er at kombinere kvægs
enestående evne som naturplejere med den glæde, som
medlemmerne af kogræsserlauget har af at passe
dyrene for til sidst at sætte

Princippet i et kogræsserlaug er, at en gruppe personer går sammen om at
‘dele’ en flok køer, som i
dette tilfælde får stillet et
areal til rådighed af kommunen, der ser en fordel
i at få de firbenede naturplejere på kost en hel sommer. Københavns Kogræsserlaug har p.t. plads til 64
aktive medlemmer, det vil
sige medlemmer, som be-

På lejebasis
Københavns
Kogræsserlaug lejer de otte stykker
højlandskvæg af en landmand, som leverer dyrene
til græsning og først afstår
dem, når de er slagtet.
Kommunen leverer indhegning og el-hegn, der i øvrigt
er soldrevet, ligesom vandpumpen på arealet er det.

Vælg os!

Vi er ejendomsmægleren i
2300 Kbh. S med den største
kundetilfredshed.
Kundeanbefaling

★★★★★ 9,1 ud af 10
Adspurgte kunder 100%

Ovenfor viste resultat er et vægtet gennemsnit af både køber og sælgers anbefalinger 23.02.2015

Vælg Estate Michael Musfelth, når din bolig skal sælges!
Ring 33 11 61 60 og få en gratis SALGS- OG MARKEDSVURDERING™

Estate Michael Musfelth
EJENDOMSMÆGLER MDE

33 11 61 60
Islands Brygge 7, 2300 København S
www.estate.dk

2301@estate.dk

Michael Musfelth
Ejendomsmægler MDE
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Dumpekarakter til skolereform
Skolereformen nærmer sig sin et-års fødselsdag. Bryggebladet tager temperaturen
på reformen. Vi har spurgt en forælder, en lærer, en tillidsrepræsentant, en elev og
skolelederen om, hvad de synes om den
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

FORÆLDEREN

TILLIDSREPRÆSENTANTEN

LÆREREN

Susanne Frelsvig, formand for skolebestyrelsen,
Skolen på Islands Brygge

Stinne Lorenz, lærernes tillidsrepræsentant,
Skolen på Islands Brygge

Daisy Lykkeberg, lærer, Skolen på Islands Brygge

Hvad er det bedste ved reformen?
– Det er positivt, at eleverne har fået nogle flere
timer i dansk og engelsk fra første klasse. Og så
er det også et plus, at der er begyndt pædagoger
i skolen. De virker til at være bedre til at være i
nuet og gribe de ting, der opstår.

Hvad er det bedste ved reformen?
– At man tænker ud mod resten af samfundet.
Folkeskolen har en god plads i samfundet, og den
plads lægger reformen op til, at vi udfylder bedre
fremover. Det er en god idé, at folkeskolen skal
være med til at skabe en sammenhængskraft i
lokalsamfundet. Det kan gavne både fagligt og
socialt.

Hvad er det bedste ved reformen?
Integreret motion og bevægelse i undervisningen ser jeg som et positivt tiltag. Der er mange
gode ting, man kan lave for at understøtte børnenes faglige læring, hvor de er fysisk aktive, det er
sjovt og giver positiv energi. Det er jeg personligt
blevet bedre til at tænke ind i undervisningen efter reformen.

Hvad er det værste ved reformen?
– Den er ikke fi nansieret. Når man introducerer noget nyt, så er det en god idé at afsætte nogle
ekstra ressourcer, så man kan lege og fi nde ud
af, hvordan det kommer til at fungere bedst. Bare
sådan noget som et museumsbesøg, det koster
jo penge, sådan helt lavpraktisk. Når vi nu skal
have mere bevægelse ind i undervisningen, og
det synes jeg er en god idé, så kræver det nogle
ressourcer at fi nde ud af, hvordan man gør det, så
det giver mening i undervisningen. Og ikke bare
bliver tyve hop på stedet.

Hvad er det værste ved reformen?
– Jeg har svært ved at se fordelen ved, at børnene har en længere skoledag, og jeg kan ikke
forstå, at man kan tro, at det at bruge mere tid
med læreren og have flere timer i visse fag automatisk fører til, at man lærer mere. Hvordan det
skal fremme børnenes læring at blive udsat for
mindre forberedt undervisning i flere timer om
dagen, er mig simpelthen et mysterium.

Hvad er det værste ved reformen?
– At den skulle implementeres hurtigt og ikke
måtte koste noget. Og så at den er kommet samtidig med arbejdstidsaftalen. Det har været meget
svært for lærerne at tilpasse sig de mange forandringer.
Hvad kan du som forælder selv gøre, for at få det
bedste ud af reformen?
– Her det første år kan vi være ekstra forstående overfor lærerne og væbne os med tålmodighed. Man kan selvfølgelig også interessere sig
for skolen, og hvad der foregår.
Hvilken karakter vil du give reformen?
– 4. Der er gode intentioner, ideer og tanker
i reformen. Men det er blevet for hurtigt implementeret, så lærerne har haft svært ved at følge
med.

Hvad kan du som lærer selv gøre for at få det bedste
ud af reformen?
– Jeg kan insistere på, at der bliver prioriteret.
Når vi er blevet sat til at gøre noget nyt, så er der
jo noget af det gamle, som vi ikke skal gøre mere.
Vi skal ikke bare gøre, det vi gjorde før plus det
nye. Det har vi jo ikke tid til.
Hvilken karakter vil du give reformen?
– Det er en dumpekarakter. Hvis der havde været nogle ordentlige vilkår, så kunne den sagtens
have fået en god karakter. Og det kan da også
godt være, at den bliver god med tiden, men lige
nu taler den til laveste fællesnævner.

Hvad kan du som lærer selv gøre for at få det bedste
ud af reformen?
– Jeg gør, hvad jeg kan for at få det bedste ud af
de forhold, der er pålagt folkeskolen i dag, for der
jo ikke så meget at gøre ved det. Jeg elsker mit
arbejde og prøver at fokusere på det væsentligste
for mig, nemlig min relation til børnene og mine
kollegaer, og at børnene lærer det, de skal.
Hvilken karakter vil du give reformen?
– Jeg kan ikke give karakter for noget, der ikke
har fået en chance for at blive implementeret på
en ordentlig måde. Tillid og fleksibilitet til dem,
der skal føre den fra paragrafferne og ud i livet,
er efter min mening fuldstændigt essentiel, for at
der kan blive tale om at løfte den opgave, det er at
implementere en ny, ret omfattende skolereform.
Den tillid og fleksibilitet er væk med lov 409.

5. marts 2015
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SKOLELEDEREN

Rasmus Hoergreen, 9. X og elevrådsformand,
Skolen på Islands Brygge

Aase Marie Hammer, skoleleder, Skolen på Islands Brygge

Hvad er det bedste ved reformen?
– Der er kommet noget mere bevægelse i undervisningen, det synes jeg er fedt. Vi kommer
ud på Fælleden og bruger idrætslokalerne mere,
end vi gjorde tidligere. Vi tager også på ture i biologi, hvor vi kommer ud og ser på dyr og planter.

Hvad er det bedste ved reformen?
– Der er kommet et tydeligt fokus på børnenes
læring. Undervisningsmål er blevet ændret til
læringsmål. Det betyder kort sagt, at det bliver
gjort tydeligt for eleverne, hvad de skal lære,
både inden et forløb og undervejs. Det skal være
meget konkret og passe til elevernes niveau.

Hvad er det værste ved reformen?
– Skoledagene er blevet længere, men der er
stadigvæk lige så mange lektier, som der var før
reformen. Det kan være svært at fi nde balancen
mellem lektier og en længere skoletid.
Hvad kan du som elev selv gøre for at få det bedste
ud af reformen?
– Vi skal bare være positive og have et godt
samarbejde med lærerne, for det er jo sådan her,
det kommer til at være fremover. Og jeg tror, at
det nok skal blive godt med tiden.
Hvilken karakter vil du give reformen?
– 7. Det er begyndt at fungere rigtig godt. Det
var stadig bedre før reformen, men det er gået
bedre, end jeg havde forventet.

Hvad er det værste ved reformen?
– At den er kædet sammen med lærernes arbejdstider. Der er sket for meget på én gang.
Lærerne har både fået et nyt indhold i deres undervisning og nye arbejdstidsregler. Og det har
påvirket folk.

oM
sKoLErEForMEn
■ 0. – 3. klasse har 30
timer om ugen, 4. – 7.
klasse har 33 timer om
ugen, og 8. – 10. klasse
har 35 timer om ugen.
■ Engelsk fra 1. klasse og
fransk eller tysk fra 5.
klasse.
■ Flere dansk- og matematiktimer fra 4. klasse.
■ Flere valgfag fra 7.
klasse.
■ 45 minutters idræt og
bevægelse hver dag.

Hvad kan du som skoleleder selv gøre for at få det
bedste ud af reformen?
– Vi har som skoleledelse udvalgt nogle områder, som vi har særligt fokus på over de første
tre år. I det første år er det læringsmål, efteruddannelse til lærerne og teamkompetencer, som vi
fokuserer mest på. Vi har også været lidt ekstra
opmærksomme på bevægelsen i undervisningen,
men det har mest været for at fi nde ud af, hvordan
vi bedst griber det an.
Hvilken karakter vil du give reformen?
– Indholdet giver jeg gerne et 10-tal for der er
ikke nogen enkeltdel i reformen, der ikke er en
god idé. Implementeringen ligger så noget lavere. Måske 7 eller 4. Det har været for meget på
en gang.

Ricardo

Hans

e r s ø d!
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Gudskelov
for lotto
Det er primært
politikerne og
medierne, der har
skabt utryghed efter
terrorhændelserne i
København
Kommentar: Hans Buhl
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hvis metrotrafikken i København årligt kostede 10,
20 eller 30 mennesker livet
– afsporinger, sammenstød,
oversvømmelser, skyderier
– så ville det give mening at
være bange for at være passager.
Men det er ikke virkeligheden, metroen er herresikker.
Og alligevel bliver metroen min terrorangsts
moder en uges tid efter
drabene på en jødisk vagtmand og en tilfældig mødedeltager i København.
På vej fra Islands Brygge
til Nørreport, nede i røret,
omslutter angsten mig.

Jeg bliver bange, jeg bliver
vagtsom, jeg får billeder
på af det værste.

Meningsløs angst
Min angst er irrationel, den
giver ikke mening. Eller jeg
burde være bange for alting
altid, og det er jeg ikke.
Min dybeste medfølelse til
ofrene og deres familier. Min
dybeste bekymring for dem,
der tror på vold og drab.
Men to dræbte – jeg talte
nu til tre – og fem sårede i
København burde ikke få
et menneske til at sidde i en
metro og føle angst. Det er
farligere at køre lige ud på
en cykel eller svinge til venstre i en bil.
Min angst er i bedring,
da jeg tager trappen fra me-

Mindehøjtideligheden efter terrorhændelserne var en
sejr for fællesskabet på tværs af religioner.

troen til torvehallerne på Israels Plads. Og min bekymring bliver et komma på et
tæt beskrevet ark, da øjet i
Frederiksborggade fanger
spisesedlerne fra de to formiddagsblade.

Signal om hverdag
Der er en mor til fem i Helsingør, der har vundet 315
millioner kroner i noget
lotto.
Åh hvor er det godt, til
lykke! Det er et signal om
hverdag. En lottomillionær,
det er trygt. Terroren er omsider vejet og fundet for let
til forsiden, nu lægger den
os nu kun til byrde inde i
bladene.
Fem rigtige og to tillægstal, det er ikke nemt at spå

om. Til gengæld var mediernes og politikernes reaktion på terrorhændelserne
helt forudsigelig. Hændelserne i København blev talt
og skrevet op, som var både
folkevalgte og skriverkarle
på akkord. Ureflekteret akkord.
Eksperter – og de, der
har fået ry for at være det
– flokkedes på skærme og
forsider, når der ellers var
plads i køen for mængden
af politikere, der på skift
også gjorde alt for at sætte
en skræk i os alle sammen.

En forfalskning
Medier og politikere vil helt
sikkert mene noget andet.
Men facit er, at det er medierne og politikerne, der

mindst lige så meget som
drabsmanden har sået frygten i os. Så vi – lige så irrationelt som frygten – accepterer en fremtid med flere
våben i politiets hænder,
mindre frihed. mere overvågning og flere overgreb
på det, vi ellers hylder som
retssikkerheden.
Vi er – kan man sige –
presset et sted hen af meningsdannerne, hvor terrorister synes, det er rigtig
fedt vi er. Dér hvor utrygheden og angsten er herre.
Dér hvor vi sælger ud af friheden i et forfængeligt håb
om, at det skulle forhindre
lignende hændelser i fremtiden.
Men det nye, knapt tørre
trusselsbillede er en slags
forfalskning. Det er hver-

ken farligere eller mere
trygt at være bryggebo eller
københavner i dag, end det
var for tre uger siden.

Dig og mig
Det er den sandhed, vi skal
tage med os ned i metroen –
på vej til et møde om ytringsfrihed. For vi skal værne
om friheden – ikke som en
manddomsprøve, men som
et nødvendigt redskab i et
frit og åbent samfund med
plads til os alle sammen. Vi
skal turde friheden.
Og vi, du og jeg, skal
værne om og styrke fællesskabet mellem alle, der bor
i Danmark.
Jeg tør i hvert fald ikke
overlade den opgave til politikerne og medierne.

Poul Erik&Bech
Islands Brygge
Hansen
Jensen
Ejendomsmægler • valuarer,
Valuarer •MDE
MDE
Ejendomsmæglere,

Indtast
Kom
gok tekst
videre
Islands Brygge - Gunløgsgade 20, 4. 2.

Islands Brygge - Weidekampsgade 61, 3. th.

NYHED

NYHED

C

B

Sag 23100048

Indflytningsklar studiebolig på Islands Brygge
Dette er den oplagte bolig til forældrekøb / begynderlejlighed med suværen
beliggenhed i den gamle bydel på det attraktive Islands Brygge med Metrost., indkøb og Havnebadet.
Pris/udbetaling
Brt/nt ekskl. ejerudg.
Ejerudgifter

1.175.000/60.000
5.366/4.448
1.538

Bolig
m²
44

Etage

Rum/
vær.
4
2/2
Kontakt tlf. 58587525

Opført

Pris/udbetaling
3.850.000/195.000
Brt/nt ekskl. ejerudg.
17.565/14.566
Ejerudgifter
3.409

1970

Islands Brygge - Weidekampsgade 33, st. tv

Sag 23100005

����g m�
105

Bolig
m²
101

Etage

Rum/
vær.
3
3/3
Kontakt tlf. 58587525

Opført
2006

Islands Brygge - Islands Brygge 75B, 1. -2

4 værelser, stor terrasse og egen p-plads i kælder
Høj stuelejlighed med en meget stor og solrig terrasse afskærmet af en bøgehæk. Dejligt stort badeværelse, stort forældresoveværelse med videre
adgang til walk-in-closet. Til lejligheden hører parkeringsplads.
Pris/udbetaling
3.995.000/200.000
Brt/nt ekskl. ejerudg.
18.078/14.986
Ejerudgifter
2.725

Sag 23100032

Flot moderne bolig med 2 altaner og 2 badeværelser
Denne meget velindrettede lejlighed ligger i en moderne ejendom i den
gamle del af det attraktive Islands Brygge, hvilket betyder du får alle tilbud
af indkøb, caféer, specialbutikker og Havnefronten indenfor gåafstand.

Etage

Rum/vær.

Opført

S�

4/4

2007

Gæk, gæk, gæk
- vores navn
er blevet væk!

B

Sag 23100009

Lejlighed i flot stand med altan med kig til kanalerne
Meget velholdt 2-værelses bolig i attraktiv ejendom på Islands Brygge. Køkken-alrum og stue med altan. Stort soveværelse med indbygget skab. Dejligt badeværelse. 100% klar til indflytning.
Pris/udbetaling
2.750.000/140.000
Brt/nt ekskl. ejerudg.
12.514/10.377
Ejerudgifter
2.464

����g m�
77

Kontakt tlf. 58587525

Etage

Rum/vær.

Opført

1

2/2

2005

Kontakt tlf. 58587525

Islands Brygge - Jens Otto krags Gade 17, 1. 2.

Islands Brygge - Carl Th. Zahles Gade 8, 4. mf

Bestil et gratis Salgstjek
og deltag i konkurrencen
B

Sag 23100049

Indflytningsklar 2'er med materialer i særklasse
Lejligheden er en klasse for sig med sin gode beliggenhed og fantastiske
udsigt. En skøn 2 værelses lejlighed med god altan og udsigt til grønne områder.
Drømmer du om egen båd er der lystbådehavn bare ét minut fra lejligheden.
Etage Rum/vær. Opført
Pris/udbetaling
2.795.000/140.000 ����g m�
Brt/nt ekskl. ejerudg.
12.764/10.584
77
1
2/2
2006
Ejerudgifter
3.070

Besøg www. • • • .dk/vind, bestil et møde
eller tilmeld dig vores nyhedsbrev så
deltager du i konkurrencen om 3 stk.
påskefrokoster til en samlet værdi
af 30.000 kr.

B

Sag 23100028

Lækker 3'er på toppen af Bryggen
Lejligheden byder velkommen i en mindre entre med masser af garderobeplads. Her er fransk altan med udsigt til det gamle Bryggen og flere af byens
kendte spir.
Pris/udbetaling
3.495.000/175.000
Brt/nt ekskl. ejerudg.
15.883/13.169
Ejerudgifter
3.764

����g m�
91

Kontakt tlf. 58587525

Etage

Rum/vær.

Opført

4

3/3

2005

Kontakt tlf. 58587525

Ørestad Syd - Robert Jacobsens Vej 87, 2. tv.

Ørestad Syd - Robert Jacobsens Vej 72, 6. 4.

NYHED

B

B

Sag 23100001

Vil du bo i en bolig som er indbegrebet af unik og helt sin egen?
Ørestad Syd er navnet på Københavns nye unikke område, der kombinerer
fantastiske naturområder med moderne boliger blot 20 min. med Metro direkte til København centrum.
Pris/udbetaling
3.795.000/190.000
Brt/nt ekskl. ejerudg.
17.331/14.370
Ejerudgifter
4.459

Adresse
Egilsgade 4
Bynavn
2300 København S
36
72 66 12
58587525

Bolig
m²
121

Rum/
vær.
2
3/3
Kontakt tlf. 58587525

Adresse
Bynavn
36 72 66 12

Etage

Opført

Pris/udbetaling
2.350.000/120.000
Brt/nt ekskl. ejerudg.
10.725/8.894
Ejerudgifter
2.817

2009

Adresse
Bynavn
36 72 66 12

Sag 23100042

Sig hvad du vil - her er højt til loftet!
Lejligheden byder på fordelingsentre med skabsplads. Pænt hvidt køkken/
alrum med spiseplads. Stor lys stue. Lækkert badeværelse med separat
brus og gulv-til-loft-spejlvæg. Dejligt soveværelse i forskudte plan.

Adresse
Bynavn
36 72 66 12

Adresse
Bynavn
36 72 66 12

Bolig
m²
85

Etage

Rum/
vær.
6
2/2
Kontakt tlf. 58587525

Adresse
Bynavn
36 72 66 12

Opført
2010

Adresse
Bynavn
36 72 66 12

Kom gok videre

Årets mest sælgende
mæglerkæde på Amager*
SOLGTE boliger af mæglerkæder beliggende i 2300, 2770 og 2791
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Anden
mæglerkæde

Anden
mæglerkæde

Anden
mæglerkæde

Tak til vores købere og sælgere som har bidraget
til, at vi i 2014 er den mest sælgende ejendomsmæglerkæde på Amager for andet år i træk*
*Kilde: Boligsiden.dk / find mægler / beliggende i 2300, 2770, 2791 / pr. 01/01/2015, solgt de seneste 12 måneder, incl. projektsalg

danbolig Amager · Sundbyvester Plads 2, 2300 København S · Tlf. 32 59 14 07 · amager@danbolig.dk
danbolig Amager Strand · Øresundsvej 124, 2300 København S · Tlf. 32 34 04 00 · amager.strand@danbolig.dk
danbolig Islands Brygge · Islands Brygge 81D, 2300 København S · Tlf. 32 87 30 80 · islands.brygge@danbolig.dk

danbolig Niels Hald - Amager - Dragør - Islands Brygge - Kastrup - Tårnby - Ørestad
Ejendomsmægler og Valuar, MDE · www.danbolig.dk

København S
Ejerlejlighed
��������Beligge�de meget �e�t��lt �� ��l��d� B��gge. �e� e� m�� t�t
�� det me�te� � �et�oe� e� i�de� �o� g����t��d� � de� �g�mle� del �� b��g�
ge� med ���ee�� �m� ��e�i�l buti��e� ��mt ����eb�det e� lige om �����et.
�m�ge� ��lled e� lige �� de� ��de� �ide �� g�de�. �e�ude� t�t �� �it� og
B��ggeb�oe� til �i��eto��et og �e�te�b�o.������������io�i� �u� e� et
���litet� b�gge�i o����t �� �� ���m��� i 2���. �to�e l��e o�g��ge� �ideo�
d��tele�o�� ��lde��um til �lle le�lig�ede�. �to�t og i�db�de�de g��dmil��
med lege�l�d�. �e�ude� ����lde� ��o� det ��� ���e muligt �t ��be e� ��
�l�d�.������������t�olig l�� og i�db�de�de le�lig�ed med e� god �l��l���
�i�g. Beligge�de i de� ��dlige e�de �� e�e�domme�. �od e�t�� med �l�d�
til o�e�t��et� � ��� e�t��g��ge� e� de� �dg��g til de to b�de���el�e� og de
t�e ���el�e�. B�de���el�e�e e� med b�u�e�i��e og det e�e med ����e���le.
�e t�e ���el�e� e� �lle �ummelige og med god ���b��l�d�. �to�t ����e� �l�
�um i �t. �e� e� god �l�d� til ��i�ebo�d og �o��om��de. ��� �l�ummet e� de�
udg��g til de� ��d�e�t�e�dte �lt��. �e� ��� �ole� og ud�igte� ��de� i
�ulde d��g. �� ��ge� du e� �to� le�lig�ed med e� ����ti�� �l��l���i�g� ��d�
�e�t�e�dt �lt�� og mulig�ed �o� i��e �t ���e bo��l��ligt� �� e� de��e bo�
lig et godt bud.
CARL TH. ZAHLES GADE 16, ST. TV, ISLANDS BRYGGE
UDEN BOPÆLSPLIGT. 151M2. SYDVENDT ALTAN.

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

�dbet�li�g�
B�t.��t. e���l. e�e�udg.�

4.995.000
6.272

2��.���
22.2�����.���

Bolig m2�
151 �l��e�i�g�
�tue�����
1/3
B�gge���
2004
��g� 255NP-L0495 ��e�gi�

ST

C

København S
Ejerlejlighed
�mmrdedet �enne jejjliged em �ejliiende �r ded �ddm��dl�e ��j�nd� Bm�iie�
�mr ��� medem �m� den ���nne g��ne�mond� �m�iem ��jjed� ���nne n�dum�
���eng��n� unl�em�lded� medmo�d�dlon� �ld�� lnd��� ��md �nded o��endjli
dm�n��omd. �ejjligeden em �ejliiende �jod �r mlnuddem� i�ni dlj ���ne���
det.
Ejendommene Ejendommen �m� ���� g�m ��jje�����eml� d�mdeje�on oi eje���
tor.
�eejligheden
�ejjligeden em j�� oi ��d�endd med iod endme g�om dem em �di�ni dlj de�o�
dmum �om ��n �muie� �om ��j��ln �jo�ed. �m� endm�en em dem dlme�de �d�
i�ni dlj ��de��mej�ed oi ����ened � ����ened em �jod oi o�dlm�jd udn�dded
l �omgojd dlj �d�mmej�en. B�de��mej�ed em med �e��m�d �mu�enl�ge. Sdom �due
med iod j��� g�om dem �rde em �j�d� dlj ��l�e�omd� �eni� �o��� ed�.
�ejjligeden �mem�drm ��nd oi g�m �jodde j��e dm�iuj�e.

��NL��S���E 22� 5. 3
PERFEKT STUDIELEJLIGHED

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

�d�ed�jlnie
Bmd.��d. e���j. ejemudi.e

1.125.000
2.234

��.���
�.�����.���

Bolig m2e
44 �j��emlnie
Stue
1
B�iierme
1970
S�ie 255NP-L0406 Enemile

5

C

København S
Ejerlejlighed
Ejendommen�
Islands Brygge �� er i 2��� omdannet til et nyere og tidssvarende �olig�
ejendom� der o��ylder alle moderne krav til teknik og kom�ort. I stue�lan er
der eta�leret �ykel�arkering� �ællesvaskeri� a��aldsrum til storskrald� �ost�
kasser� vi�eværtkontor samt �ællesrum og toilet. �er er �orttele�onsystem
ved husets to hovedindgange� og �� hver etage er der ned�aldsskaktsy�
stem. �� 1�. etage er der en 2�� kvm stor �ælles tagterrasse til husets �e�
�oere. �er kan solen� lu�ten og ikke mindst udsigten nydes i �ulde drag. �il
ejendommen h�rer �a. �� �arkerings�ladser �� terræn� som �.t. er til �ri a��
�enyttelse e�ter �rin�i��et ��rst til m�lle.
Indretning�
�ejlig lys � værelses lejlighed med egen sydvestvendt tagterrasse. �tor en�
tr�e med ind�ygget ska�e hvora� der er adgang til �adeværelset med se�
�arat �ruseni�h�. �ra k�kkenet er der adgang til en mindre altan.
I stuen er der adgang til et værelse samt til 1. sal hvor lejlighedens store
værelse �indes. �ra 1. salen er der direkte adgang til den store sydvestvend�
te tagterasse hvor man kan nyde solen og udsigten.

ISLANDS BRYGGE 30B, 13. 4
LYS LEJLIGHED I 2 PLAN MED FANTASTISK BELIGGENHED

Kontant:
Ejer�dgi�t �r. �d.:

�d�etaling�
Brt.��t. ekskl. ejerudg.�

5.250.000
4.�56

2��.���
2�.����1�.��2

Bolig m2�
123 �la�ering�
�tue�vær�
1/2
Bygge�r� 1961/2004
�ag� 255�S�L013� Energi�

13

B

København S
Ejerlejlighed
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i Brisbane fik de
en folkepark
Det store Enghave Brygge-projekt med 2.500 boliger og
10 kunstige øer har været udsat for voldsom kritik. Men
facit er, at kritikken stort set ikke har flyttet et komma.
Sådan var det ikke i Brisbane i Australien, her lyttede
man til borgerne – og lavede en folkepark

Tekst og foto: Paul Lyngbye
redaktion@bryggebladet.dk

Damen i billetlugen lyser
op, da hun siger navnet
”South Bank”. ”Du skal stå
af ved South Bank, når du
kommer tilbage”. Ligesom
vi i København har kanalrundfart og gule havnebusser, har de flodture og ”City
Cats” i Brisbane. Indbyggertallet er også det samme, cirka 1,2 millioner.
På min overvintringsrejse
er jeg kommet til Australiens tredjestørste by, der ligger i subtroperne. Det er en
35 grader fugtig-varm sommerdag i januar, så at sejle
et par timer op og ned ad
floden, som byen har navn
efter, virker som en god idé.
Jeg får min billet til 5,60
australske dollars (små 30
kroner) og går ombord.

south Bank og Enghave
Brygge
I lighed med Enghave Brygge ved Københavns havnefront henlå South Bank
som et forladt industriområde ved den sydlige bred af
Brisbane-floden indtil 1988.
Året hvor Australien fejrede 200-året for den europæiske bosættelse, og hvor

”stop bulldozerne
– af hensyn til de
fremtidige generationer”, opfordrer en
lokal Brisbane-avis.
Og det virkede. Hvor
kasinoer og andet
kapitalhejs var planlagt, er der i dag en
folkepark.

Brisbane fi k æren af at huse
verdensudstillingen Expo
’88. De forskellige nationers udstillingspavilloner
fi k 40 hektar plads på South
Bank, og byens indbyggere
havde en fest på området
sammen med de cirka 15,6
millioner besøgende, der
kom i de seks måneder (fra
april til oktober), udstillingen varede. Efter festen
skulle området byudvikles
– og så begyndte dramaet.
Alt det vidste jeg intet om,
da jeg iført solhat står på

dækket i en kølende brise
og falder i snak med andre
passagerer. Et ægtepar bekræfter billetdamens fortælling om South Bank:
”Så kønt. Man kan sidde,
gå rundt og nyde at se andre mennesker, slappe af, få
noget at spise og så videre.”
Manden havde boet nogle
år i Melbourne (Australiens
næststørste by) og kendte
Docklands. Den triste udbygning af havnefronten
med dyre investeringslejligheder og forretningsejendomme som mindede
mig om Kalvebod Brygge.
Docklands blev begyndt
etableret senere end South
Bank, fortæller manden.
”Det var da utroligt, at
man ikke kunne være klogere i Melbourne, når man
nu havde Brisbane at se efter”, udbryder jeg. ”Ja, men
der var også en farlig ballade for at få South Bank som
et parkområde langs floden
til glæde for alle. Folk var så
oprørte, at de nærmest marcherede i gaderne i protest
mod det, myndigheder og
entreprenører ellers havde
tænkt sig. Blandt andet at
indsnævre flodløbet, lave
kunstige øer og bygge højt.”
Straks går mine tanker
til planerne for Enghave

Brygge.
Da jeg står af båden og
begynder at vandre rundt
i parkområdet, forstår jeg
begejstringen for South
Bank Parklands. Min nysgerrighed er vakt: Her er
en ”happy ending” – hvad er
historien?

sagen eksploderer på
forsiderne
Jeg går på Statsbiblioteket i
Brisbane og må selv vælge,
om det skal være med hvide

bomuldshandsker eller blå
gummihandsker, jeg får
lov at røre en kæmpestor
og tung mappe med avisudklip om den dramatiske sag:
Hvordan skal ”The Expo
site” på South Bank byudvikles, når verdensudstillingens pavilloner begynder at
forsvinde i november 1988?

Gaza-striben
”Expo site becomes city’s
Gaza Strip” (Expo-området
bliver byens Gaza-stribe),
lyder en af de dramatiske
overskrifter fra maj 1988.
Avisen sammenligner den
borgerlige regeringschef i
delstaten Queensland, hvor
Brisbane er hovedstad, med
en general, der invaderer
området, og kritiserer ham
for, at planerne stort set er
blevet holdt hemmelige for
Brisbanes befolkning.
Mistanken om korruption i forbindelse med entreprenørkontrakterne til
en værdi af mange millioner
dollar hænger tungt i luften. Det bliver ikke bedre
af, at regeringschefen den
31. januar 1988 erklærede,
at der ville gå mindst to
uger, før regeringen havde
vurderet, hvem af fi re tilbudsgivere der havde det
bedste projekt. For så allerede dagen efter at udråbe
vinderen. Et projekt, der
vil ødelægge områdets karakter af flodbred og blandt
andet lave en kanal, en kunstig ø, et 50-etagers højhus
og et kasino.
Befolkningen er forarget.
Det er også de andre entreprenører, der ikke har fået
noget at vide om et kasino.
Det samme er formanden
for Expo-grundens bestyrelse og Brisbanes borgmester. Begge er politikere
fra et andet borgerligt parti
end regeringen, og de blev
heller ikke informeret eller
spurgt. Kampen for at stoppe entreprenørens og regeringens planer og sikre noget bedre går i gang. Mine
tanker vandrer til Enghave
Brygge og planerne om at
indsnævre havneløbet, lave
kunstige øer og bygge højhuse. Hvem er egentlig de
politiske og økonomiske aktører dér?

regeringens plan falder
“Stop the Expo bulldozer
– for future generations.”

Stop Expo-bulldozeren – af
hensyn til de kommende
generationer,
appellerer
overskriften i en avisartikel
fra et af medlemmerne i den
borgerkomité, der blev nedsat for at rådgive borgmesteren om borgernes ønsker
for området. Borgmesteren
er også imod regeringens
plan om kunstig ø og kasino. Stadig stærkere udtrykkes ønsket om at sikre
et offentligt parkområde, en
”agora”, hvor borgerne som
i antikkens Grækenland
kan mødes.
Den 29. maj 1988 afholdes
et borgermøde med mere
end 300 deltagere, og et
par dage senere meddeler
fagforeningerne, at de vil
gå ind i kampen mod rege-

ringens planer og medvirke
til, at South Bank bliver et
varigt og smukt monument
til glæde for kommende generationer.
Den 8. juni 1988 opgiver regeringen planen og
indkalder nye tilbud, der
vil tage hensyn til borgernes ønsker. ”Expo site will
remain a ”place for the
people”, (Expo-grunden vil
forblive et ”sted for folket”),
og ”Expo river bank will
be public parkland”, (Expo-flodbredden bliver offentligt parkområde) er de
glade budskaber i avisernes
overskrifter.

Befolkningen høres
Denne gang lader regerin-

NYHEDER

5. marts 2015

gen folket få den nye plan at
se. Da en 30-dages høringsperiode slutter i december
1988, er der modtaget 2.000
skriftlige
kommentarer,
hvoraf 50 procent støtter planen, 48 procent har
”konstruktive kommentarer”, og kun 2 procent er
imod. 80.000 mennesker
har set planen, og 400.000
husstande i Brisbane har
modtaget en brochure i farver om den. Byudviklingen
af South Bank er ikke kun
et anliggende for Brisbanes
borgere.
Alle i delstaten Queensland og medierne engagerer sig. For eksempel da
detaljer i den nye plan skal
udformes i oktober 1990,
bringer en avis en helside

med materiale og aktiviteter til studerende i sociale
studier, geografi og økonomi, så de kan bidrage
med forslag. Selvfølgelig
kan man ikke sammenligne
direkte, men man kunne
spørge sig, hvordan mon
planerne for Enghave Brygge havde set ud, hvis området havde været pyntet til
verdensudstilling i et halvt
år, millioner været gæster
og hele Danmark været opmærksomt engageret?

Happy ending?
Den borgerlige regering
havde fastsat en ret høj
bebyggelsesgrad, 300.000
kvadratmeter, på området.
Bystyret og borgmesteren

kæmpede for en væsentlig
lavere
bebyggelsesgrad,
maksimalt 200.000 kvadratmeter. Lavere bebyggelsesgrad giver ikke så meget
profit, men mere rum til folket. Ved jordskredsvalget i
december 1989 mistede den
længe siddende, borgerlige
regering magten på grund
af en rapport, der dokumenterede korruption. Arbejderpartiet fik regeringsmagten.
Fagforeningerne var gået
til kamp for et parkområde
til gavn for folket, og Arbejderpartiet var gået til valg
på minimal kommercialisering. Alligevel blev den
borgerlige regerings høje
bebyggelsesgrad ikke sat
ned. I maj 1990 anklagede

borgmesteren Arbejderpartiet for at have vendt på en
tallerken, (”done a complete
turnaround”). ”Regeringen
forsøger at minimere sine
egne omkostninger ved at
tillade en højere grad af
kommercialisering”,
udtalte hun og konkluderede,
at det var pengene, ”den almægtige dollar”, der var det
afgørende for arbejderpartiregeringen. “Expo site falls
victim to the “almighty dollar”, lød avisoverskriften.
(Expogrunden bliver offer
for almægtige mammon).
Alligevel festede folket,
og farvede balloner blev
sluppet løs ved den officielle
åbning af South Bank Parklands den 20. juni 1992. Nu
var der grønne græsplæner,
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cykel- og gangstier, bænke,
cafeer, svømmelagune med
sand og palmer og meget
mere.
Jeg trækker handskerne
af, afleverer den tunge udklipsbog til bibliotekaren
og går ud på South Bank.
Kan godt forstå, at brisbanitterne er stolte af dette
parkområde og med glæde
og varme foreslår turister
at besøge det, sådan som
billetdamen ved flodbussen
gjorde.
Hvordan mon det vil blive
i København om nogle år?
Vil en billetdame m/k ved
kanalrundfarten med ægte
begejstring kunne sige til
en besøgende: ”Enghave
Brygge, du skal stå af ved
Enghave Brygge!”

Det tidligere
industriområde
er i dag en park
for alle borgere
i Brisbane.
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Håndholdt
kageeventyr
I en bestemt opgang
i Isafjordsgade er
dørene af marcipan,
ringklokkerne er
Sarah Bernard-kager
med kandiseret
kirsebærknap, og
luften er skæv af
kardemomme og
kanel… Og helt oppe
under himlen bor
en kagemand og en
kagekone, der har
gang i noget sødt
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Tekst: Hans Buhl
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Du tror, det er en tilfældig
dag i dag. Men det er fordi
din viden om kager kan
ligge på en krumme. Det er
semladag. Alle populære kager har deres egen dag – lige
som Valdemar – og denne
udbrændte vinterdag er tilegnet semlaen, en svensk
tebolletøs – halvsøster til
Danmarks fastelavnsbolle
– med uhøvlet plankegulv
af marcipan og snoet spir af
flødeskum.
Frisk fra ovnen søger
semla min mund, hun kaster sig over mig. Mine læber, hendes skum.
Og hvis jeg spiser en til,
så har jeg fået to ”semlor”.
Semla, semlor. Snegl, sneglor. Svensk er nemt.
– Semlaen er et ikonisk
svensk bagværk. I Sverige er
der nogle, der hælder varm
mælk op i en skål og moser
semlaen ned i, siger Cecilia.
Mælk i en skål, Cecilia
ved alt om kager. Hun er en
kagekone. Og hendes kæreste Patrick er en kagemand.
Det vender vi da i den
grad tilbage til. Efter kaffen, der hvæser sig ud af
maskinens tud for siden at
spinde på ganen.

Cecilia Fahlström er 26
år, nordfra med noget Sverige og Bornholm ind over,
hun skriver speciale i islamiske studier.

Hobby med gefühl
Patrick og Cecilia er kærester, ni år nu. Patrick og
Cecilia har altid – seriøst
altid – hjemmelavede kager
i køleskabet. Patrick og Cecilia prøver at finde opskriften på en levevej i kagernes
verden. Ingredienserne er
en kageblog, en kogebog
om kager, en netbutik, der
blandt andet sælger kagepynt, kagelir og redskaber
til kageproduktion og -præsentation.
– Det med kagerne er
først og fremmest vores
hobby, og endnu er det helt
håndholdt. Det er fritiden,
vi bruger til det. Og så tager
vi den ellers på gefühl og
ser, hvordan det ser ud om
et halvt år, siger Patrick.
Cecilia vil også have en
bid af taleboblen:
– Vi skal også finde ud af,
om vi vil engagere os fuldtids i det med kagerne. Men
måske giver det sig selv, jeg
er færdig med min uddannelse om et halvt år, og det
er svært at få job som humanist.

Bog, blog, butik

Kagelaboratorium

Mine damer og herrer, vi
præsenterer kagemanden
og kagekonen:
Patrick Arendal er 27 år,
indfødt på Bryggen, cand.
mag. i moderne kultur og
kulturformidling, ansat i
Infomedia, der blandt andet
arbejder med medieovervågning.

Cecilia, humanist med eget
kagelaboratorium. For der
bliver
eksperimenteret,
vejet af og fundet på i køkkenet oppe under himlen i
Isafjordsgade, så man kan
blive helt knivspidset og
halvvejs teskefuld. Smukke
kager, lækre kager, kager
der gør sindet mildt.
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– Kagernes dybe tallerken er opfundet, men det er
spændende at eksperimentere derfra, siger Cecilia.
Og ligner et genert studenterbrød, da Bryggebladets rutinerede kagebedømmer antyder, at hendes
kager er kunst. Vi enes om,
at Cecilia er en kreativ æstetiker.
Opskrifter og fotos af kagerne fra hendes laboratorium bliver sendt ud i verden
på hendes kageblog, og det
er ikke ensomt for en kage.
Slikmunde og dedikerede
kageelskere i tusindvis –
fra mange lande – er hver
dag inde og kigge Cecilias
kager over skulderen. På
Instagram følger – hold
godt fast i træstammen –
flere end 50.000 med. Og
den 19. marts udkommer
hendes første kogebog – der
lige så godt kunne hedde en
kagebog. For den hedder
Copenhagen Cakes og er
sød på alle sider – og på en
af dem har Cecilies svenske
mormor sneget sig ind med
en Kladdkaka.

Tjek på klejnerne
Klatkage, kagemand. Patrick er også i kagerne, men
ikke i produktionen; sådan
mere i kvalitetskontrollen,
kan man sige. Men Patrick
er også ham med mest tjek
på klejnerne, ham der skal
få et spirende salg af kagehejs og -grej over nettet til
at blive en sund forretning,
der måske en dag kan bære
en løn eller noget.
Kageeventyret er lige
begyndt, og der ser ud til
at være kunder nok til flere
kapitler.
– Vi har mange slags

pynt og praktiske ting til
kagefremstilling i netbutikken. Og mange børneting,
kvinder med børn i København gør rigtig meget ud
af børnefødselsdage, siger
Patrick.

En mærkelig opskrift
Til lykke, børn. Nu skal vi
have opklaret noget. Kultur
og islam, kager og søde sager, mærkelig opskrift?
– Jeg er bare glad for kager, siger Cecilia.
Sødt svar. Patrick?
– Jeg har en stor familie,
og der er masser af fødselsdage. Så vi får tit sådan et
amagerkansk
kaffebord.
Måske er det startet dér for
os begge.
Amagerkansk kaffebord?
Det lyder saftigt. Jeg synes,
jeg hører Patricks stemme,
lige før døren bliver lukket:
– Du er ikke tyk, skat, og
du dyrker idræt.
Men det er nok den semla, der har sat sig på ørerne.
copenhagencakeshop.com
og instagram.com/copenhagencakeshop

Cecilia Fahlström
og Patrick Arendal
cykler selv ud til
kunder i København med varer fra
netbutikken.
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Advokat

Computer

Frisører

Kropsterapeut

Psykoterapi

Tandlæger

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

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

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

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

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

Lokalråd

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

Tandklinik på Islands Brygge
v/Lars Nielsen, Pernille Molin Mathiasen,
Stephen Ambrosius Pedersen
Islands Brygge 17 · Tlf. 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

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

Akupunktur

www.SeniorITStuen.dk
PC-hjælp og undervisning (27 58 10 95)
Englandsvej 47, kld. tv.
Åbent hus: onsdage kl. 16-17

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

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Apoteker

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

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
Art-Lui
Gunløgsgade 3
22 43 47 27 www.hellelouise.com

Diætister

Dyreartikler
Dortes Foder og Dyreartikler.
Njalsgade 24 a
32533403
HPReptiles.
Egilsgade 12, kld.
Tir & Tor. 15.00 – 18.00
28349260 www.HPReptiles.dk

Bagerier

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 14 www.feetback.dk

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

Læger

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund og
Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76
Havnestadens lægehus v. Annette Lemche
Kigkurren 8D st. th.
www.havnestadens-lægehus.dk
32 64 18 56

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

Massører

Ejendomsmæglere

Fødselsforberedelse

Banker

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

Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Før- og efterfødselskurser
Særlige kurser for »kejserinder«
41 40 10 94 · amj@amj-fysio.dk

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

Danske Bank
Njalsgade 32
45 12 33 40
islandsbrygge@danskebank.dk
www.danskebank.dk/islandsbrygge

EDC Poul Erik Bech
v/ Lasse Ernst
32 54 32 54
www.edc.dk · www.poulerikbech.dk

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

Klangmassage og healing
v/ Maria Fobian · Artillerivej 63, hus 20-24
22 91 80 91 · Maria@klanghuset.dk
www.klanghuset.dk

Estate mæglerne Michael Musfelth
Islands Brygge 7
33 11 61 60

Genbrug

Murere

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

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

Glarmestre

Murermester Niclas Rask
Egilsgade 42 Kld. tv.
3013 6444 • www.murermesternrask.dk

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

Nykredit
Amagerbrogade 38
2300 København S
44 55 44 75
amager_amagerbrogade_38@nykredit.dk
www.nykredit.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

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

Clairvoyance
Medium clairvoyance / Tarot
v/ Michel Yieng Kows
enestående eget system
Clairvoyance, sessions og kurser,
40 års erfaring
28 76 52 29 – www.tahiti-mana.dk

Ejendomsselskaber
Ejendomsselskabet Huffeldt & Rydmann
Udlejning :
www.huffeldtrydmann.dk
Administration :
Qvortrup Administration A/S
Sortedam Dossering 43
2200 København N
Tlf 35354300
www.qvortrup-adm.dk

Elektrikere
P. Kilting A/S
Egilsgade 40-42
32 54 56 91

Fiskehandlere
Fiskebørsen
Thorshavnsgade 20
32 57 06 01

Fodterapi
Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66

Foreninger
Bryggen For Alle
(tidligere: Bryggebeboere Mod
Støjforureningen (BMS))
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

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

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

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

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

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

Brian Sebens, psykoterapeut
MPF – medlem af Dansk
Psykoterapeutforening
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk
Helle Bobjerg, eksam. gestaltpsykoterapeut, 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
Clean as we go v. Morten Jacobsen
Weidekampsgade 7
25 21 24 68 · www.cleanaswego.dk
EMS – Euro-multiservice
Mobil: 25 85 40 44 · Tlf.: 36 95 94 02
E-mail: info@ems.dk · www.ems.dk

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

Sexologer
Jimmy Hansen, sexolog og psykoterapeut
Egilsgade 45, 1. th.
28 55 49 48 · jimmysterapi.dk

Undervisning / kurser
www.surf.dk · tlf. 26 73 39 38
kurser, camps og events i windog kitesurfing & surfkajakker

Viktualier
Charcuteriet – kød, ost og delikatesser
Thorshavnsgade 16
32 57 06 09

Vinhandlere
Toft Vin
Islands Brygge 25
32 54 07 05
Vinothek Marquart
Thorshavnsgade 24, kld. 32 52 32 02
40 56 74 27 · vin@vinothek-marquart.dk

VVS
VVS Poul Martinsen
Gunløgsgade 21
32 54 95 55

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

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 60 82 · www.bryggens.dk
il pane di mauro
Italiensk bageri og café
Islands Brygge 23
32 96 86 87 · www.ilpanedimauro.dk
Sushiya
Thorshavnsgade 16
32 57 06 06 · www.sushiya.dk
Wokaway
Thorshavnsgade 18
32 57 06 02

Optagelse i Fagregisteret:
Send mail til fagregister@bryggebladet.dk
Pris: 360 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

DEBAT

5. marts 2015

Pædagogik foran effektiviseringer
Debat af Henrik Nord, R, MB,
børne- og ungdomsordfører
Kvalitet og pædagogiske
principper og visioner bør
altid gå foran overvejelser
om effektiviseringer og kroner og øre. Og i den debat,
der kører lige nu om fremtidens fritidstilbud, mener vi
i Radikale Venstre, at fokus
ret ensidigt lige nu er koncentreret udelukkende om
organisering, frem for også
at drøfte hvordan vi bedst
muligt højner og sikrer de
pædagogiske principper og
visioner.
Den del er sat i baggrunden, og derfor foreslår vi
i Børne- og Ungdomsudvalget, at vi i den fremadrettede diskussion har
pædagogiske visioner og
kvalitet som en væsentlig

del af dagsordenen på højde
med den, der kører nu om
matrikler, sammenlægninger og så videre.
Jeg forstår nemlig godt,
at mange forældre, ledere
og andre implicerede sidder med en stor bekymring om fremtiden, når der
pludseligt opstår rygter om,
at et eller flere fritidshjem
skal lukkes eller sammenlægges. Netop derfor er
det så vigtigt, at debatten
også omhandler, hvordan
vi bedst muligt fagligt og
pædagogisk foretager den
ændring, der er nødvendig.

For vi står med den udfordring fremover, at børnene
efter
folkeskolereformen
er længere tid i skolerne
og kortere tid i fritidshjemmene. Cirka en time dagligt
flyttes fra fritidshjemmet til
skolen.
Af samme grund vil der
fremover være færre penge
til fritidsområdet, og for at
sikre den pædagogiske kvalitet i fritidstilbuddene er vi
nødt til at se, om vi kan organisere området på en ny
måde, så der stadig er høj
faglig og pædagogisk kvalitet i alle fritidshjem.
Børne- og Ungdomsforvaltningen har fremlagt
nogle forslag til en ny organisering af området, og
forslaget har været i høring
blandt samtlige institutioner og faglige organisatio-

ner. Det har selvsagt givet
anledning til rigtig mange
høringssvar og til megen
betænkelighed og usikkerhed blandt forældre og personale.
Fra radikal side har
vi bedt om, at Børne- og
Ungdomsudvalget får en
grundig drøftelse af, hvilke
pædagogiske principper og
visioner København skal
have på fritidsområdet.
Hvad er det for en fritidspædagogik, vi ønsker, og hvor
ambitiøs ønsker vi at være
på børnenes vegne?
Og vi har bedt om, at udvalget har denne drøftelse,
før der træffes beslutning
om den fremtidige organisering af fritidsområdet.

Vi skal revidere planerne for
fritidstilbud i København
Debat af Klaus Mygind, SF, MB,
børne- og ungdomsordfører
Efter høringen om Fremtidens Fritidstilbud i København mener SF, at planerne
skal revideres, og at parterne omkring hver skole skal
inddrages igen.
Det er fortsat ønsket om
kvalitet i de københavnske
børns skoleliv og fritidsliv,
der er helt afgørende for SF.
Skole og fritidshjem skal
understøtte hinanden, men
fritid er og skal være noget
andet end skole. Børnenes
liv i fritidshjemmet skal
give mange forskellige muligheder, og der skal være
en tryg ramme for alle børn.
Vi ønsker stærke, decentralt styrede institutioner.
Derfor støtter vi, at der til
hver folkeskole opbygges
en samlet fritidsorganisation med én ledelse og én
samlet økonomi. Vi tror, at
den organisering bedst kan
udvikle fritidspædagogikken og koordinere indsat-

sen med skolen, så skole
og fritidsorganisation kan
understøtte hinanden mest
muligt.
Der kan fortsat være små
fritidshjemsenheder i København, men de skal være
en del af helheden. Der er
børn, som trives bedst i
mindre fysiske rammer, og
fra SF’s side er det et ubetinget krav, at hvert barn
har et fast, overskueligt holdepunkt i deres fritid – et
sted der er deres, hvor de
er i et tæt fællesskab. Men
samtidig skal børnene også
have mulighed for at dyrke
deres interesser og deltage
i mange forskellige aktiviteter efter eget valg og set
i forhold til deres alder. Fritidshjemmet skal være et
udviklingssted for børnene.

Brug for løft
af københavnske skoler
De københavnske børn har
brug for et løft trivselsmæssigt og fagligt. På skole-

området viser en undersøgelse, at kun ni folkeskoler
i København har et bedre
resultat ved folkeskolens
afgangsprøver, end det der
forventes i forhold elevernes socioøkonomiske baggrund. 13 skoler når det forventede, mens 33 skoler har
et dårligere resultat end det
forventede. Afgangsprøverne fortæller ikke alt om sko-

lernes resultater, men det er
et vigtigt tegn. Københavns
Kommune har undersøgt
elevernes trivsel over de
sidste seks år, og her kan vi
se en lille forbedring. Men i
SF har vi større ambitioner.
Folkeskolen og fritidshjemmene skal være i stand til at
bryde den negative sociale
arv og betydningen af so-

cial baggrund for elevernes
faglige resultater.
Hvad er det så, der skal
ske nu i København?
Der er kommet 666 svar
fra institutioner, foreninger
og enkeltpersoner på Børne- og Ungdomsforvaltningens høring om fremtidens
fritidstilbud. Det er uhyre
positivt. Mange høringssvar er meget kritiske over
for de konkrete planer. Derfor må vi revidere.
Fra SF’s side ønsker vi, at
der nu udarbejdes en konkret plan for hver folkeskole
i samarbejde med hvert lokalområdes institutioner.
Den kan være forskellig
fra skole til skole, og den
kan bestå af små og store
enheder. Nogle kan ligge
på skolen og andre tæt på
skolen. Det afgørende er, at
der skabes sammenhæng
og kvalitet, og at den lokale
fritidsorganisation får ledelseskraft og handlemuligheder til gavn for børnene.

Er Socialdemokraterne besat af benzin?
Debat af Neil Bloem, SF, MB,
teknik- og miljøordfører
Skal flere parkeringspladser til pendlere og velbjergede bilister i København
betales af byens mindre
bemidlede borgere i de almene boliger? Det skal de
åbenbart, hvis det står til
Socialdemokraterne og de
borgerlige partier i København. Sammen vil partierne
nu kræve, at der oprettes
4.000 nye parkeringspladser i vores allerede overfyldte by. Og regningen for
mange af de nye pladser vil
de sende til de almene boligselskaber.
Jeg har vendt og drejet
det, men det er endnu ikke
lykkedes mig at forstå,
hvordan man som socialdemokrat kan mene, at den
fordeling er retfærdig. Bo-

ligselskaberne har udtrykkeligt sagt, at beboerne ikke
har behov for flere pladser.
P-pladserne skal altså i høj
grad bruges af pendlere og
besøgende i København,
men regningen vil man
tørre af på beboerne i kommunens almene boliger. Det
er blandt andet de ældre, de
handicappede og de socialt
udsatte borgere. Udgiften
til p-pladserne skal betales
direkte gennem huslejestigninger hos de pågældende
borgere – og mange af disse
ejer ikke engang en bil. Det
er for mig at se fuldstændig skævt, og jeg kan godt
forstå, at boligselskaberne
råber op.
Jeg troede, at vi havde
et fælles mål sammen
med Socialdemokraterne
om flere billige boliger i
København. Jeg troede

også, at vi havde et fælles
mål om en mindre trafikforurenet by. Men besættelsen af benzin og bedre
forhold for et mindretal
af privatbilister synes at
veje tungere hos Borgerrepræsentationens største
parti. Den plan, de har lagt
for dagen sammen med de

borgerlige, bidrager direkte til at øge uligheden i
København. Det er mig en
gåde, at det er den vej, man
vil gå. I SF vil vi fortsætte
arbejdet både for billige
boliger og for at nedbringe
trafikosen gennem mere
metro, flere el- og delebiler
og bedre cykelstier.
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Flere P-pladser giver
flere biler og dyrere
boliger på Amager
Debat af teknik- og
miljøborgmester Morten
Kabell (EL)
Socialdemokraternes krav
om 4.000 nye parkeringspladser, som kommunen
primært har til gode hos
almene
boligforeninger,
kan lyde som en god idé for
byens bilister. Men hvis
man tænker nærmere over
konsekvenserne, så overskygger det negative klart
det positive. På Amager
betyder kravet, at 350 nye
parkeringspladser vil blive
opført i lokalområdet.
Den kortsigtede effekt af
de nye p-pladser er, at bilejere vil få nemmere ved at
finde en parkeringsplads.
Men denne effekt vil gradvist forsvinde. Når det bliver nemmere at parkere, vil
flere anskaffe sig en bil, og
færre vil gå, cykle eller bruge den offentlige transport.
Dermed vil biltrafikken i
København sandsynligvis
vil stige. Dette medfører
dårligere luft, mere støj og
øget trængsel i vores i forvejen belastede hovedstad.
Derudover har kravet
også en enorm, men lettere skjult bagside. Der er
nemlig ikke plads til mere
gadeparkering i København. Dermed kan socialdemokraternes krav ikke
indfries, uden at boligforeningerne investerer i
underjordiske parkeringskældre, hvilket er ekstremt
dyrt. Det almene boligselskab ”fsb” peger på, at nogle
lejere vil få huslejestigninger på helt op til 600 kr. om
måneden, hvis kravet om
flere parkeringspladser skal
mødes. På denne måde belastes i forvejen økonomisk

trængte familier, hvilket
vist ikke kan betragtes som
god socialdemokratisk politik. Ydermere er det værd at
nævne, at hvis de 4000 parkeringspladser skal være
offentligt tilgængelige, så

skal Københavns Kommune dække 50 % af anlægsudgifterne svarende til 1 mia.
kr. Disse penge skal tages
fra kommunekassen, og der
vil således gå penge fra eksempelvis folkeskolen, udvidelse af cykelstierne eller
investeringer i grøn energi.
Socialdemokraterne bør
altså trække deres krav tilbage, da det vil forringe den
københavnske trafiksituation og ramme socialt skævt.

Skuffet over
Socialdemokraterne
Debat af Claus Quinta,
Leifsgården, Snorresgade
Socialdemokraterne
har
altid stået for mig som det
parti, der tog vare på de ældre og de svage med fysiske
eller psykiske problemer.
Jeg må revidere min opfattelse. Socialdemokraterne vil etablere 4.000 underjordiske parkeringspladser
– til en pris på 750.000 kroner per styk. Og hvem skal
betale?
Det skal blandt andre os i
Leifsgården. Da de 110 ældre- og handicaplejligheder
blev bygget i 1994, droppede man at etablere 41 parkeringspladser, da der ikke
var behov for dem. Rent
juridisk betød det, at der
blev udformet en tinglyst
p-deklaration, hvoraf det
fremgår, at der er etableret
41 p-pladser for lidt.
Det vil Socialdemokra-

terne udnytte, så de forlanger, at Leifsgården skal betale for oprettelse af 41 nye
pladser. Det kommer til at
koste mange penge for beboerne, rigtig mange penge
– 140.000 kroner per lejlighed, det svarer til en huslejestigning på 600 kroner om
måneden.
Er det rimeligt?
Socialdemokraterne mener, at det er o.k., at de, der
har den mindste indtægt
og det mindste rådighedsbeløb, skal betale. Det synes jeg er meget svært at
forstå. Det er klart, at hvis
vi i Leifsgården ikke skal
betale, så er der andre, der
skal. Så hvorfor ikke finde
en løsning, hvor der kommer brugerbetaling? Så
vidt jeg husker, var der noget med en betalingsring,
hvor det ikke betød så meget, at der var brugerbetaling.
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GUDSTJENESTEPLAN 1. KVARTAL
2015
Lørdag 07.03 kl. 12
Lars Ahlmann Olesen
– Dåbsgudstjeneste

HANS TAUSENS KIRKE

www.hanstausenskirke.dk

TORSDAGSCAFÉ

GÖRAN TUNSTRÖM

– EN SVENSK MESTERFORTÆLLER

Søndag 15.03 kl. 11
– Konfirmanderne holder gudstjeneste
Søndag 22.03 kl. 11
Camilla Aggersbjerg
Søndag 22.03 kl. 15
Lars Ahlmann Olesen
– Babysalmesangsgudstjeneste
Tirsdag den 24.03 kl. 19.30
Musikgudstjeneste
– De ni læsninger
Søndag 29.03 kl. 11
Camilla Aggersbjerg
– Palmesøndag
Torsdag 02.04 kl. 17
Inger Lundager
– Skærtorsdag med efterfølgende middag

12. marts kl. 14-16 Med litterært
udgangspunkt vil folkeoplyser, fortæller og forfatter Doris Ottesens
på bedste vis bidrage til fælles livsoplysning med foredraget ”Om kærtegn” – Det guddommelige i Göran
Tunströms forfatterskab.
Göran Tunström (1937-2000) er litterær selvbiograf med vedkommende,
indsigtsfuld og stor interesse for

Fredag 03.04 kl. 11
Lars Ahlmann Olesen
– Langfredag musikgudstjeneste
Lørdag 04.04 kl. 12
Lars Ahlmann Olesen
– Dåbsgudstjeneste

SKÆRTORSDAG
Skærtorsdag, som i år er den 2.
april, er den dag i påsken, hvor Jesus
spiste det sidste måltid sammen med
sin disciple. Ved dette måltid indstiftede Jesus den kristne nadver.
Vi mindes denne begivenhed med en
aftengudstjeneste kl. 17, og bagefter
spiser vi sammen i menighedssalen.
Gudstjenesten er naturligvis gratis,

Vi beder om tilmelding til spisningen
og forudbetaling til kirkekontoret senest tirsdag den 24. marts (åbent 1013, tirsdag tillige 16-18).

Skiltene bliver fremstillet
på kommunens værksteder,
og det er planen, at de sættes op i forbindelse med
sommersæsonens start eller før.
Det er Islands Brygges
Lokalhistoriske Forening
og Arkiv, der står for tekst
og fotos, og Københavns
Kommune, der betaler for
opsætning, drift og vedligeholdelse af skiltene.
Bryggen for Alle har taget initiativ til ansøgningen
til Amager Vest Lokaludvalg med støtte fra Islands
Brygges Lokalråd.

Torsdag den
19. marts kl. 17
Her introduceres orglet som
instrument ved
en fyraftenskoncert. Elena
Koukhar er eftermiddagens
solist. Hun er
uddannet som
både pianist
og
organist
og studerer for øjeblikket kirkemusik hos professor Bine Bryndorf på
DKDM. Elena Koukhar har arbejdet
som organist ved Den Danske Kirke
i Paris og i øvrigt givet koncerter i
Danmark, Frankrig, Rusland, Israel,
Tjekkiet og Schweiz. For tiden er hun
ansat som organist ved Dråby / Gerlev kirker.
Ved koncerten i Hans Tausens Kirke
skal vi høre : Arvo Pärt: Annum per
annum, J.S.Bach: Toccata, Adagio
og Fuga i C dur BWV 564, Louis Vierne: fra 1. symfoni opus 14: Allegro
og Finale.
Der er fri adgang til de to koncerter,
og alle er meget velkomne.
-bbm

(Ghita Katz Olsen er sygemeldt)
Konstitueret sognepræst
Camilla Aggersbjerg
Træffes bedst telefonisk:
på tlf: 26808085

Søndag den 22. marts kl. 15 Kirkens
babysalmesangshold
medvirker
ved gudstjenesten.
Gudstjenesten
henvender
sig
især
til
familier
med ba-

Lars Ahlmann Olesen (lao)
Tlf: 38 87 84 14 E-mail: lao@km.dk
Træffes i kirken og på tlf: 32 57 56 98
Tirsdag kl. 16-17 og onsdag kl. 11-12
Træffes på Ulrik Birchs Allé 30
torsdag og fredag kl. 10-11. Mandag fridag
Sogne- og studenterpræst
Inger Lundager (ilk)
Træffes på telefon 40 14 64 26
Mail: ilk@km.dk
Kirkens kontor
Halfdansgade 6,
2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96.
islandsbrygges.sogn@km.dk
Hverdage kl. 10-13, tirsdag tillige kl. 16-18.
Lørdag lukket.
Sognemedhjælper
Harald M. Stoltenberg (hmst)
Tlf: 61 20 18 76 E-mail: hmst@km.dk
Træffes bedst telefonisk man-tors kl. 11-12.
Fredag fridag.
Kirketjener
Peter Hermansen (peh)
Træffes bedst kl. 9.00-10.00
Tlf. 32 95 26 25.

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

byer, men alle er velkomne til at
deltage. Gudstjenesten er bygget
op omkring aktiviteterne i ”salmesang for babyer”, og hvis man ikke
har oplevet dette før, så er her en
mulighed, for at overvære denne
herlige måde at være sammen med
børnene.
Efter gudstjenesten er der kaffe, te,
saft og frugt i menighedssalen. -lao

Kvinderne ringer
på din dør
Det ringer på din dør på
søndag. Og selv om det måske er en mand, du åbner
for, er det kvinderne, der
har fi ngeren på knappen.
Folkekirkens Nødhjælps
landsindsamling har i år
fokus på kvindernes situation. På tvangsægteskaber,
omskæring, vold, politisk
eksklusion og mange andre

Sognepræst, konstitueret kbf

Organist

MED SALMESANG FOR BABYER

men ønsker man at deltage i den
efterfølgende spisning, koster det
140,- kr. Menuen består af en buffet
med efterfølgende kaffe og kage.

to skilte om
Havneparkens
historie

sorgens, musikkens, sindssygdommens og troens verden.
Disse temaer behandles med udgangspunkt i personlige kriser og tab
gennem hele det store forfatterskab.
Blandt hovedværkerne befinder sig
foruden ”Juleoratoriet”, som han i
1984 fik Nordisk Råds Litteraturpris
for, også ”Ørkenbrevet” og ”Tyven”.
Fri entré. Kaffe og kage 20 kr.

FYRAFTENSKONCERTER

GUDSTJENESTE

– GUDSTJENESTE MED
EFTERFØLGENDE SPISNING

Amager Vest Lokaludvalg
har i december bevilget
33.000 kroner til Bryggen
for Alle til fremstilling af to
store skilte, der skal sættes
op i Havneparken på udvalgte steder.
De cirka to meter høje
skilte skal i fotos og tekst
fortælle Havneparkens historie, og hvordan næsten
400 bryggeboere i 1984
tog spaden i egen hånd og
skabte en havnepark, der
blev grundlaget for den havnepark, vi oplever i dag.
Mottoet var: ”Parken er
din, pas på den!”
Formålet er at fortælle de
mange besøgende og nye
tilflyttere om Havneparkens
tilblivelse, og håbet er, at de
vil finde historien inspirerende og efterleve mottoet.

Kbf. sognepræst Ghita Katz Olsen (gho)

Mandag fridag.

Søndag 08.03 kl. 11
Lars Ahlmann Olesen

Tekst: Helen Majew,
Bryggen for Alle

5. marts 2015

former for undertrykkelse.
Kvinder er den
halve verden –
men har langt fra
halvdelen af rettighederne. Og i
det regnestykke
kan vores bidrag
på søndag gøre
en forskel.
-ha

Begravelse

Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Øens Bedemand v/ Søren Riber
WWW.OENS-BEDEMAND.DK

Løjtegårdsvej 125 · Møllevej 2, Dragør
Åbent efter aftale
Ring: 3253 5708 / 2254 7785
Døgnvagt også søn- og helligdage

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem
Leifsgade 6 - 2300 København S
www.info-bedemand.dk
Email : bedemand@info-bedemand.dk

Allan Nielsen

BRYGGEBLADET
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Mangler du en barnepige?
Jeg er en jysk pige på 19 år.
Jeg ser mig selv frisk og ansvarsfuld. Derudover har jeg flere års
erfaring indenfor faget.
Karoline
Kontakt mig enten på telefon:
29 92 49 57 eller mail:
karolineur th@gmail.com

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog
koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der
sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til
redaktion@bryggebladet.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere opslagene.



fl ydelse på, hvilke varer
butikken har, planlægning
og gennemførelse af aktiviteter i butikken og mulighed for at sætte fokus
på gode medlemsfordele i
butikken.
I Coop arbejdes der med
vigtige emner som madkvalitet, bæredygtighed og
forbrugeroplysning, så interesserer du dig for disse

Dagsparkering (hverdage 7.30-17.00)
Døgnparkering (alle dage 0-24)

takte formand for Butiksbestyrelsen Jette Gjerulff på
mobil 30 25 68 99.
Sundhedsekspert Christian Bitz vil komme på
årsmødet og give gode råd
til bedre, sjovere og sundere mad samt fortælle om,
hvordan Coop og Co med
Madmanifestet vil forbedre
fødevarekvaliteten og danskernes madvaner.

Nyt fra bryggenet

Kr. 638,81 /md.
Kr. 1.149,81 /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 1.1.2015

Byttelejlighed
Chr. Havn 5 væ
elevator), med relser, 155 kvm, 4 sal (inge
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emner, og vil du gerne være
med til at sætte dit præg på
det lokalt, er det lige dig, vi
har brug for. Du bliver også
en del af næsten 3.500 frivillige medlemsvalgte i Coop,
og du vil kunne deltage i de
mange kurser, der udbydes
til de medlemsvalgte.
Hvis du ønsker at vide
mere om det at være medlemsvalgt, må du gerne kon-

Kommandantens
Gaard i
Klaksvigsgade

➜

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

CAFE ISBJØRNEN

Årsmøde i superBrugsen islands Brygge
SuperBrugsen
Islands
Brygge indkalder medlemmerne til årsmøde tirsdag
den 17. marts klokken
19.00 i Tangobar, Njalsgade
23D.
På årsmødet er der også
valg til Butiksbestyrelsen.
Vi er tre i bestyrelsen og
vil gerne have fl ere med i
samarbejdet. Som bestyrelsesmedlem får du ind-

PARKERING

Cafeen med de billige priser

EN STOR FADØL 23 kr.
ALLE UGENS DAGE
Reykjaviksgade 1
tlf. 32 96 96 40

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

Langsomt internet?

Er der noget galt?

Kundeservice

Bryggenets priser

Bryggenets internetforbindelse fungerer generelt rigtigt
godt, og der er meget få udfald eller forstyrrelser.

Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl på Bryggenet, bør du gøre følgende:

Kundeservice kan hjælpe
dig med tilmelding og
framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår.

Internet

En del brugere oplever desværre alligevel til tider, at deres
forbindelse til internettet er langsom, eller at de slet ikke
kan komme på.
I langt de ﬂeste tilfælde skyldes dette lokale problemer med
trådløse netværk. Mange steder på Bryggen er der virkeligt
mange beboere, der har WiFi-netværk i deres lejligheder,
og disse kan ofte forstyrre hinanden.
Hvis du oplever, at din netforbindelse er langsom eller dropper ud, bør du derfor teste, om det kan skyldes forstyrrelser fra naboernes netværk. Det kan du gøre ved at forbinde din computer direkte til Bryggenet-stikket. Hvis det
afhjælper problemet, kan du ofte løse det permanent ved at
ændre den kanal, som din router sender på, til en hvor der
er færre andre netværk. Der bør stå i brugervejledningen til
routeren, hvordan du kan gøre det.
Hvis du ikke har et trådløst netværk, men alligevel oplever
dårlig netforbindelse, kan der være en række forskellige
årsager, og den enkleste måde at fejlsøge er nok at ringe
til Kundeservice – som jo også yder bruger-support – og få
deres hjælp til at ﬁnde ud af, om din maskine har virus, dit
netkabel er defekt, Bryggenet er nede, eller hvad der ellers
kan være galt.

1. Se, om fejlen er registreret
på Bryggenets hjemmeside.
2. Undersøg, om dine naboer
har oplevet samme fejl. Det
kunne jo være at det f.eks.
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 ﬂadskærm.
4. Kontakt Kundeservice. Det
anbefales at kontakte Kundeservice pr. e-mail frem for
telefonisk da både du og de
dermed har på skrift hvad
du har oplyst dem om og
hvornår.

Det er også Kundeservice
du skal kontakte, hvis du
vil melde om fejl på de
tjenester du modtager.
Husk at oplyse dit kundenummer når du henvender
dig til Kundeservice.
På telefonen (70 222 229)
ydes der personlig betjening mandag til fredag kl.
09:00-20:00, lørdag og
søndag kl. 10:00-16:00.
Du kan også sende en email til kundeservice@bryggenet.dk.

Basis abonnement: 63 kr./md.
(50/50Mbit/s)
Stort abonnement: 135 kr./md.
(250/250Mbit/s)
Tv
Basispakke: 120 kr./md.
Mellempakke: 310 kr./md.
Mellempakke med Bland Selv: 310 kr./
md. (OBS: Kræver kort)
Stor pakke: 415 kr./md.
Stor pakke med Bland Selv: 415 kr./
md. (OBS: Kræver kort)
Telefon:
Forbrugsafregnet: 37 kr./md.
Flatrate: 89 kr./md.

Læs mere på
bryggenet.dk
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Bådpavillon:
Borgere uden
rettigheder
ger, som de skal efter loven.
Man har forinden besluttet,
hvad der skal ske, og høringen opleves blot som en administrativ ekspeditionssag
for at overholde loven.
I denne sag ønskede forvaltningen at placere en
større bygning, ”pavillon”,
i Havneparken ved kajkanten. Det er ikke tilladt efter
lokalplanen for Havneparken, som er udlagt som et
offentligt parkanlæg – et rekreativt, grønt område med
mulighed for kollektive anlæg.

Kronik af Jan Oster, talsmand
for modstanderne af
bådpavillonen
Forløbet omkring pavillonen til bådudlejning i Havneparken viser desværre
meget tydeligt, at borgerne
i København i dag ikke har
nogen reel indflydelse på

Kort tidsfrist
Efter planloven kan kommunalbestyrelsen
dispensere fra kravene i en
lokalplan efter en høring.
Forvaltningen arrangerede
derfor en høring udsendt til
færrest mulige med kortest
mulig tidsfrist.
Jeg var en af de få, der
modtog høringen. Efter at
have indsendt kommentarer ringede jeg til sagsbehandleren i forvaltningen.
Hun oplyste i samtalen,
at høringen blot var for at
lovliggøre projektet. For-

byens udvikling. Det er ofte
på skrømt, når de folkevalgte og forvaltningen sender
projekter i offentlige hørin-

KRONIK

5. marts 2015

KRONIK
valtningen havde opdaget,
at der var problemer med
lovligheden af den allerede
udstedte byggetilladelse.
Hun fortalte, at det var ligegyldigt med indsigelserne,
fordi forvaltningen allerede
havde besluttet at dispensere fra lokalplanen.
Udtalelserne var en stor
provokation af min opfattelse af demokrati og borgernes indflydelse.

stor utilfredshed
Jeg besluttede derfor at forfølge sagen. Det viste sig, at
der var en meget stor utilfredshed blandt borgerne på
Islands Brygge med forløbet, hvor forvaltningen blot
beslutter en større ændring
af Havneparken og derefter
gennemfører en høring på
skrømt. Vi kom i medierne
med vores utilfredshed, og
der blev indsamlet 499 underskrifter mod det udemokratiske forløb.
Vi besluttede at anke afgørelsen om at dispensere
fra lokalplanen, og der blev
indsendt to klager til Naturog Miljøklagenævnet. En
klage fra Islands Brygges

Lokalråd og en fælles klage
med 65 underskrivere af
borgere på Islands Brygge
og andre bydele.
Ved overrækkelsen af
underskrifterne til borgmester Morten Kabell ønskede
han umiddelbart ikke at
modtage dem, fordi projektet allerede havde været
behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (de folkevalgte)
uden indsigelser. Han modtog dem dog, men oplyste,
at han ville afvente resultatet af anken.
I forbindelse med anken
kom det frem, at de folkevalgte har delegeret kompetence til at dispensere fra
lokalplanerne til forvaltningen. Kun hvis forvaltningen
vurderer, at der kommer
mange eller væsentlige indsigelser, forelægges det de
folkevalgte. I dette tilfælde
anså forvaltningen ikke, at
indsigelser fra 33 procent af
modtagerne af høringen var
mange.
Vi har nu modtaget svar
fra klagenævnet. Af svaret fremgår det, at forvaltningen ikke har overholdt
planlovens krav om naboorientering i forbindelse

med Islands Brygges Lokalråd. Det fremgår, at naboorientering generelt er
en væsentlig mangel, som
fører til, at afgørelsen er
ugyldig. Det har klagenævnet dog valgt ikke at gøre i
dette tilfælde. Derudover
er der flere af vores klagepunkter, som der slet ikke
tages stilling til, eller som
får medhold, men ikke vurderes væsentlige nok til at
erklære afgørelsen ugyldig.

Usikkerhed om lovkrav
Et centralt klagepunkt efter
planloven – kravet om orientering af brugere – har både
forvaltningen og klagenævnet helt undladt at kommentere selv efter direkte
opfordringer. En telefonisk
samtale om årsagen hertil
med klagenævnet afdækkede årsagen: Det skyldes
usikkerhed om, hvad lovens
krav om orientering af brugere indebærer for offentligt tilgængelige anlæg.
Islands Brygges Lokalråd
har vurderet, at sagen er
principiel, og har besluttet
at forfølge den. Det vil ske
gennem at undersøge de ju-

ridiske muligheder. Der er
en tidsfrist på seks måneder
efter svaret fra klagenævnet
til at anlægge en retssag.
Vi vurderer, at det kunne
være interessant at få brugeres rettigheder i forbindelse med lokalplaner prøvet juridisk. Medhold vil
ikke kun have betydning i
denne sag, men det vil have
stor betydning fremover i
hele landet. Det vil forbedre
borgernes muligheder for
at have indflydelse på deres
lokale omgivelser og vores
fælles eje. Vi vil derfor gerne i kontakt med borgere på
Bryggen og i andre bydele
for i fællesskab at kunne
forbedre vores demokratiske rettigheder.
Hvis du har kommentarer, gode ideer eller forslag,
der kan støtte os i at forfølge vores fælles rettigheder,
må du meget gerne sende
dem til mig.
På Islands Brygge kan du
give din støtte til lokalrådet ved at blive medlem af
Bryggens Borgerforening.
Kontakt: demokrati@
islandsbryggeslokalraad.dk
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