Islands Brygges Lokalråd – Leifsgade 7 st – 2300 København S

Beretning for 2019/2020
Årsmøde
Årsmødet i Bryggens Borgerforening var planlagt til den 23. november 2019 kl.
19:00 i Kulturhuset Islands Brygge.
Men af hensyn til situationen omkring Corona har Islands Brygges Lokalråd besluttet at udskyde afholdelsen af Årsmødet. Vi har ikke aftalt et nyt tidspunkt,
men afventer udviklingen omkring Corona.
Islands Brygges Lokalråd er navnet på bestyrelsen for Bryggens Borgerforening.
Arbejdet i Lokalrådet
Lokalrådet oplever et stort behov for at varetage beboernes interesser overfor
myndigheder og politikere i Københavns Kommune. Vi må løbende prioritere,
hvilke områder vi har kræfter til at gå ind i.
Vi prioriterer højt at forsvare og beskytte de goder, der er på opbygget på
Bryggen (Havneparken, Bryggebladet, Genbryggen mv.).
Derudover er vores generelle fokus på aktiviteter, der kan styrke fællesskaber
og sammenhold på Islands Brygge og gøre Islands Brygge mere grøn.
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Bryggens Plads
Miljøprojektet Spiren skulle være en borgerdrevet grøn aktivitet på ”Bryggens
Plads”, men måtte desværre skrinlægges i foråret.
Idéen var at etablere et mødested for beboerne på Islands Brygge, hvorfra
grønne og miljøvenlige aktiviteter kunne udspringe.
Projektet havde fået flot økonomisk støtte fra bl.a. flere fonde, men Hofors
byggearbejde på pladsen trak ud og forårets Corona restriktioner forhindrede
en realisering.
Det var med vemod, at dette projekt måtte opgives.
Nu er Hofors byggearbejde afsluttet og pladsen er igen åben og fri til anvendelse for alle.
Det er med glæde, at vi kunne se, at pladsen meget hurtigt blev taget i brug.
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Under Langebro
Lokalrådet har i en årrække arbejdet på etablering af et aktivitetshus under
Langebro, men behovet for at istandsætte Langebro har udskudt vores muligheder for at kunne bruge lokaler under Langebro.
Lokalerne ud mod vandet vil først blive tilgængelige til ophold i 2023.
I mellemtiden fokuserer vi på aktiviteter, der kan afholdes i søjlerummet. Vi
forventer, at det ledige lokale ud mod vandet vil kunne anvendes til opbevaring af udstyr til aktiviteterne i søjlerummet såsom borde, lys osv. og til at give
adgang til el og vand.
Søjlerummet er grundlæggende et flot overdækket udendørs område med fantastisk akustik. Søjlerummet er velegnet til afholdelse af møder, musikalske
arrangementer og forskellige miljø og klima projekter.
Lokalrådet vil gerne i dialog med alle, som har ideer til aktiviteter eller projekter i søjlerummet indenfor de næste par år med lyst til at være med til at
starte det op.
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Byhaven på Islands Brygge
Lokalrådet startede i 2019 et projekt om etableringen af en byhave på Islands
Brygge.
Formålet med byhaven er at skabe et grønt og levende mødested for beboerne
og tænkes etableret med plantekasser og gode opholdsmuligheder. Fokus var
at etablere en byhave i et byrum i GF Havnestads område. Men GF Havnestad
besluttede i foråret ikke at støtte projektet.
Lokalrådet arbejder nu på at få tilladelse at etablere byhaven et andet sted på
Islands Brygge.
Der er lovende muligheder for, at vi vil kunne starte byhaven til foråret.
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Grøn forbindelse mellem Havneparken og Kigkurren og grøn plads
Lokalrådet arbejder sammen med AVLU på etablere grøn forbindelse mellem
Havneparken og Amager Fælled gennem Kigkurren som grøn plads.

I årets løb har Lokalrådet arbejdet på,
at der etableres en stiforbindelse fra
Kigkurren til stierne på Amager Fælled.
Denne sti er nu blevet en del af Lokalplanen for byggeriet daginstitution, plejehjem, skolehaver og værested på
grunden mellem Artillerivej og Ballonhangaren / Ballonparken.
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Havneparken
Havneparken er en dejlig park og anvendes året rundt af beboerne på Islands
Brygge til at gå tur gennem Kirsebæralleen og på promenaden langs vandet.

Havneparken er anlagt med store brede græsplæner, som især tiltrækker en
ung aldersgruppe. For de unge er parken meget populær og på solskinsdage
samles mange unge fra hele byen i Havneparken.
De mange besøgende medfører desværre en del gener for beboerne på Islands
Brygge.
I samarbejde med en gruppe støjplagede beboere arrangerede vi et
borgermøde den 13. august 2020. Mødet havde fokus på, at beboerne fortalte
om deres oplevelser og bekymringer med de mange besøgende i sommerhalvåret til de fremmødte politikere i Københavns Kommune og Politiet.
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I forlængelse af borgermødet blev der holdt et opfølgende møde med Politiet
og Københavns Kommune. På mødet fremsatte Politiet et forslag om at arbejde
videre med problematikkerne i mindre arbejdsgrupper om specifikke temaer i
forhold til Havneparken og de besøgende.
Islands Brygges Lokalråd har efterfølgende drøftet, hvordan det bedst kunne
organiseres og er nået frem til et forslag om at danne tre konkrete arbejdsgrupper.
A. En arbejdsgruppe omkring en holdnings- / kulturændring til at de besøgende i Havneparken / Islands Brygge tager mere hensyn.
Vi tænker at arbejde med to sammenhængende fokusområder.
Det ene fokus er omkring situationen, når besøgende kommer til området. Det vil sige skiltning, indretning af området mm.
Det andet fokus er gennem påvirkning, inden man kommer til området.
Her tænker vi både på bred påvirkning gennem medierne og en målrettet
påvirkning til store brugergrupper, såsom uddannelsesinstitutioner.
B. En arbejdsgruppe omkring trafikomlægning af gaden Islands Brygge.
Formålet er at reducere problemerne med muskelbilerne og give øget
tryghed i forbindelse med at krydse gaden Islands Brygge for at komme
til og fra Havneparken for de svagere beboergrupper som børn og ældre.
C. En arbejdsgruppe omkring at stimulere en bredere anvendelse af Havneparken gennem ændring af indretningen af Havneparken.
Beboerne på Islands Brygge oplever, at Havneparken ikke svarer til deres behov som en bydelspark. De efterspørger en justeret indretning, således Havneparken bliver bedre anvendelig til familier med mindre børn
og ældre.
Lokalrådet vil gerne i dialog med alle, som har ideer eller forslag til arbejdet i
arbejdsgrupperne.
Rammerne for arbejdsgrupper er ved at blive afklaret med myndigheder og vi
håber at kunne starte grupperne i år således, at nogle af beslutningerne kan
indføres til foråret / starten på sommeren.
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Billede fra en hverdagssituation, når man om morgenen skal krydse gaden Islands Brygge.
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