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Referat 

Borgermøde for at mindske støj, møg og 

hasarderet bilkørsel på Islands Brygge 
 

Sted og tidspunkt:   Islands Brygges Kulturhus i lokale Lysthuset torsdag den 13. 
august 2020 kl. 19-21.  

 

Indkaldelse: Facebook ”Opslagstavlen på Islands Brygge”, annonce i 

Havnefronten og mail til Lokalrådets medlemmer. 

 Direkte invitation til politikere i Teknik- og Miljøudvalget og 

medier  

Dagsorden: 

19.00-19.05: Velkomst ved Klaus Mygind 

19.05-19.10: Oplæg om støj på Bryggen ved Bettina fra Bryggen For Alle (5 min.) 

19.10-20.00: Input fra borgere: Hvad er problemet samt tilkendegivelser om, hvordan 

vi kan løse det? 

20.00-20.15: Pause 

20.15-20.20: Oplæg om møg, bilræs, mv. ved Susse fra Islands Brygges Lokalråd (5 

min.) 

20.20-20.50: Input fra borgere: Hvad er problemet samt tilkendegivelser om, hvordan 

vi kan løse det? 

20.50-21.00: Opsamling ved mødeleder Steen fra Islands Brygges Lokalråd. 

 

Deltagere udover beboere på Islands Brygge: 

Politikere  

Klaus Mygind  

Borgerrepræsentationen, Børn og Ungeudvalget og Teknik-og 

Miljøudvalget – Gruppeformand Socialistisk Folkeparti og bor på Islands 

Brygge 

 

Marcus Vesterager 

Borgerrepræsentationen og Teknik-og Miljøudvalget – Socialdemokratiet 

 

Gorm Anker Gunnarsen 

Borgerrepræsentationen, Børn og Ungeudvalget og Teknik-og 

Miljøudvalget – Enhedslisten 

 

Mette Annelie Rasmussen 

Borgerrepræsentationen og Teknik-og Miljøudvalget – Gruppeformand 

Radikale Venstre 

 

Jacob Næsager 

Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og Teknik-og Miljøudvalget – 

Gruppeformand Det konservative Folkeparti 
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Heidi Wang 

Borgerrepræsentationen, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik-og 

Miljøudvalget – Venstre 

 

Medier 

Havnefronten ved Jesper Schou Hansen og bor på Islands Brygge 

BryggeBladet ved Andreas Kirkeskov 

TV2 Lorry ved Stine Sylvestersen 

 

Politi 

   Mikkel Christiansen, Politikommisær, leder af Amager Nærpoliti  

  Rasmus Schultz, Vicepolitiinspektør, leder af Nærpoliti København 

  Ditte , chefkonsulent - juridisk medarbejder Politi 

 

GF Havnestad 

  Lars Jepsen formand for G/F Havnestad og bor på Islands Brygge 

 

Islands Brygges Handelsstandsforening 

  Julie Michaela Stokholm 

 

Amager Vest Lokalråd 

  André Just Vedgren, formand 

 

Islands Brygges Lokalråd 

  Steen Nørgaard, ordstyrer og bor på Islands Brygge 

  Susse Stuhr, oplæg om møg og bilræs m.m. og bor på Islands Brygge 

 

Bryggen for Alle 

  Bettina Hartmann, oplæg om støj og bor på Islands Brygge 

 

Nørrebroparken 

  Iben K 

 

Ca. 35 beboere på Islands Brygge deltog i mødet. 

Lokalet havde Coronabegrænsning på 47.  

Der var en enkelt ledig plads, men ingen blev afvist. 

 

Som ordstyrer introducerede Steen Nørgaard fra Islands Brygges Lokalråd aftenens 

program og afvikling. 

Efter en kort velkomst af Klaus Mygind er der et kort oplæg om støjgenerne af Bettina 

Hartmann fra Bryggen for Alle. Første del frem til pausen er udelukkende om 

støjgenerne. Efter pausen kommer der et kort oplæg af Susse Stuhr fra Islands 

Brygges Lokalråd om de andre gener. 

Det vigtigste for mødet er, at beboerne på Islands Brygge kan fremføre deres 

oplevelser og bekymringer og præsentere eventuelle forslag til løsninger. Derfor bedes 

autoriteterne – politikerne og politiet – holde sig tilbage med forklaringer og debat til 

efter alle beboere har haft mulighed for at komme med deres oplevelser og 

synspunkter. 
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1. Velkomst ved Klaus Mygind 

Klaus Mygind er initiativtager til mødet. Han er politiker i Borgerrepræsentationen og 

Bryggeboer. 

Årsagen til initiativet er, at der hen over sommeren har været meget debat i medierne 

og på Facebook om generne for de lokale beboere af de mange besøgende i især 

Havneparken og Nordhavn.  

Det er godt, at indbyggerne i København bruger byrum og by-arealer i stigende 

omfang. 

Men generne eksploderede i maj / juni med en forbedring hen over sommeren. De er 

igen stigende med det gode vejr. Problemerne er især støj, affald og bilræs på gaden 

Islands Brygge. 

Klaus ønske er at udvikle en kultur i Havneparken / på Islands Brygge, hvor man tager 

mere hensyn til hinanden og derved skaber mindre støj og affald og mere tryghed for 

alle aldersgrupper.  

I andre dele af Københavns Havn og i mange Byrum er der tegn på de samme 

udfordringer.  

Erfaringer fra Havneparken / Islands Brygge vil kunne anvendes til de andre områder. 

 

2. Oplæg om støj ved Bettina Hartmann 

Bettina Hartmann fra Bryggen for Alle og Facebookgruppen ”Nej tak til soundboksstøj 

på Islands Brygge” har boet på Islands Brygge i over 20 år.  

Hun føler sig forvist fra bydelen om sommeren, fordi Havneparken ikke indbyder til 

roligt ophold på grund af de mange besøgende. 

Der er store støjgener primært fra forstærket musik, som er voksende de senere år på 

grund af ny teknologi, som kan spille højt og længe (Soundboks). 

Problemet er ikke nyt eller relateret til Corona. Bettina har korrespondance fra 2009 om 

problemerne, men de seneste 5 år er det blevet ekstra slemt, fordi teknologien har 

gjort det værre. 

Bryggen for Alle har sørget for, at der er blevet sat skilte op i Havneparken og har 

støttet aktiviteter, der forhindrede, at dansescenen kom til Havneparken. 

Reglerne er et forbud mod afspilning af musik mellem 22-08. Der må spilles dæmpet 

musik forstærket af højtalere indtil kl. 22:00. 

”Støjproblemet er så slemt, at vi ikke kan sove om natten og ikke være i vores hjem 

om dagen”. 

Løsningen er, at reglerne håndhæves i større grad.  

Det har haltet noget med håndhævelsen. Vi har hørt, at politiet nu er begyndt at give 

bøder med det samme, hvis der spilles musik efter kl. 22:00. Vi håber, at politiet vil 

gøre det til en generel politik. 

Vi forstår, at politiet af gode grunde ofte ikke har tid til at håndhæve ordensreglerne. 

Derfor beder vi politikerne om at gå i dialog med regeringen om, at kommunen kan få 



4 

 

tilladelse til at opkræve bøder for overtrædelsen af ordensreglerne i stil med 

parkeringsreglerne. 

Yderligere kunne reglerne strammes op således, at koncertlignende udstyr som 

Soundboks kun må bruges i byen med en tilladelse. 

Bettina har deltaget i et meditationsarrangement i den private del af Havneparken og 

her skulle man have tilladelse for at kunne bruge en forstærker til at holde en kort tale 

og give meditationskommentarer. Så er det naturligt, at man også skal have tilladelse, 

når man spiller høj musik. 

På Facebookgruppen ”Nej tak til soundboksstøj på Islands Brygge” stemte over 115 for 

et forslag om at forbyde at anvende koncertlignende udstyr som Soundboks uden 

tilladelse. 

 

3. Kommentarer og forslag fra beboerne på Islands Brygge 

Ordstyreren Steen Nørgaard opfordrede til, at beboerne startede med at sige deres 

navn og hvor de boede således, at man kunne få et indtryk af, hvor på Islands Brygge 

problemerne var. Forklaringer og debat ventede til efter beboerne har haft mulighed for 

at komme med deres oplevelser og synspunkter. 

Derefter fik de fremmødte ordet: 

1. Poul fra Islands Brygge 36 foreslog, at man skal indhente tilladelse for at kunne 

eje en Soundboks. 

2. Lissi fra Islands Brygge 23 fortalte, at det har været et støjhelvede i mange år. 

Det er ikke et Corona-problem. Soundboks skal forbydes. Tak til politiet for 

stramning af håndhævelsen på det seneste og tak til politikerne Klaus Mygind og 

Jacob Næsager for at tage det på dagsordenen i Teknik- og Miljøudvalget. 

3. Lone fra enden af Njalsgade bruger byens parker meget og oplever, at 

støjforurening er blevet tilladt alle steder. 

4. Susan fra Islands Brygge 17 og Bryggen for Alle har boet 43 år på Islands 

Brygge. Hun oplever, at der er problemer med politiets ressourcer til 

håndhævelse af ordensreglerne. Derfor er det vigtigt, at kommunen får tilladelse 

til at opkræve bøder ved overtrædelse af ordensreglerne. Foreslår at Kulturhuset 

sender høj musik i kort tid kl. 22 som et godnat signal. 

5. Julie fra Handelsstandsforeningen tilkendegav, at det er vigtigt at Soundbokse 

stoppes i hele byen og ikke bare i Havneparken for at undgå, at problemerne 

bare flytter til legepladsen eller andre steder. I 2018 var der forbud mod åben ild 

og folk kunne godt finde ud af, at de ikke måtte grille i Havneparken. Det er 

vigtigt med klare og entydige regler. 

6. Simon fra Islands Brygge 25 bor på 4. sal og oplever, at støjniveauet er højere 

her end på gaden. På gaden virker Kulturhuset som en støjskærm for støjen fra 

Havneparken og Bølgen. Det bør politiet være opmærksomme på. Især er det et 

problem på hverdage, men han synes, at det skal være tilladt at feste fredag og 

lørdag til kl. 22. Al brug af Soundboks skal forbydes. 

7. Arne fra Halfdansgade 5 fortæller, at flere borgere skal tidligt op også i 

weekenderne, hvis man f.eks. er sygeplejerske. En løsning til at få nattero kan 

være, at Havneparken lukkes af om aftenen. 

8. Magnus fra Islands Brygge 13 efterlyser, at man tager mere hensyn til hinanden 

i det offentlige rum. Der er et problem med håndhævelsen af 

ordensbekendtgørelsen. Soundbokse kan spille på koncertniveau og hører ikke 

hjemme i byens rum. 
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9. Lissi fra Islands Brygge 23 oplever ikke, at støjen er et generationsproblem. I 

aften er der mange mennesker, der sidder og hygger sig på plænerne uden 

musik. Det er, som det skal være. Vi ønsker en by for alle også børnefamilier og 

pensionister – ikke kun festglade. Politikerne må sørge for mere ro og at der er 

mere rent. Hun oplever, at der er roligere og renere på Christiania end i 

Havneparken. 

10.Per fra Islands Brygge 13 oplever, at det kun er 20-30 dage om året støjen er et 

problem. Det er på de varme dage, hvor mange unge samles i Havneparken. 

Han synes, at folk overreagerer. Man skal tage hensyn til, at det er en by, man 

bor i. De sover i et værelse mod gården og er ikke generet af støjen. 

11.Sarah fra Njalsgade har boet 3 år på Bryggen. Hun oplever, at der er gående 

diskoteker frem og tilbage mellem Metroen og Havneparken. Hun er nødt til at 

sove med lukkede vinduer uanset varmen og med ørepropper. Det er rigtigt 

slemt, når 9. klasse elevernes afgangsprøve er overstået. Man kan ikke forhindre 

eleverne i at samles i Havneparken, men større og tydeligere skilte vil hjælpe. 

Gerne med symboler som for Corona. 

12.Iben fra Nørrebroparken fortæller, at de i en årrække har været generet af 

Metrobyggeriet. Men nu er Metrobyggeriet færdigt hos dem og så er det blevet 

så slemt med støjniveau på 122- 126 dB. I forbindelse med Metrobyggeriet fik 

de økonomisk kompensation for støjniveau over 55 dB. Støjen starter kl. 10:00 

med høj musik til fitnesshold og fortsætter derefter. Vi er udsatte for et 

støjniveaus som en koncert i 12-14 timer hver dag. Stor ros til politiet på station 

Bellahøj for at komme, når man ringer. 

13.Henrik fra Islands Brygge 32 synes, at det er godt, at mange mennesker kan 

samles i Havneparken, men har svært ved at forstå, hvad man skal bruge 

forstærket musik til. I Havnevigen hygger mange mennesker sig uden forstærket 

musik. Mange opfører sig pænt, men nogle få larmer helt vildt. Oplever folk der 

cykler over cykelslangen med enorm høj musik. Et spørgsmål: Kan man sætte et 

privat vagtværn ind og smide de støjende ud af den private del af Havneparken. 

14.Magnus fra Islands Brygge 13 svarer Per fra samme opgang, at det er ikke alle, 

der har mulighed for at kunne sove mod gården, når det er slemt med støjen. 

Det er fint at kunne sove mod gården, men de er en børnefamilie med tre børn 

og er nødt til at have soveværelser mod Havneparken. 

15.Julie fra Handelsstandsforeningen og Islands Brygge 23 har et barn, der kan 

sove i støj, så larmen generer ikke. Men det er uheldigt, at Havneparken 

fungerer som en festivalplads for de unge. Der er behov for indretning og 

aktiviteter for bredere aldersgrupper både de ældre og børnefamilierne. De unge 

har et andet forbrug og anvender ikke Bryggens forretninger. 

16.Lars formand for GF Havnestad oplever, at det er en Sisifos-opgave, der ikke kan 

løses. Vi skal tænke ud af boksen. Hvordan kan vi planlægge byrummet, så der 

er plads til alle aldersgrupper og der kun festes en gang imellem. Han mener, at 

Soundbokse er udstyr til festival og skal forbydes i Havneparken. Havneparken 

skal være for alle aldersgrupper også småbørnsfamilier og ældre beboere. 

Foreslår at starte et visionsprojekt og gå foran og inspirere resten af Landet. Man 

burde kunne søge finansiering gennem fonde til gennemførelsen. Ellers bliver det 

en rituel stammedans, der gentager sig år efter år. 

17.Arne fra Halfdansgade 5 foreslår, at der etableres flere toiletter. 

18.Kim fra Egilsgade 31 har boet 10-12 år på Bryggen. Den omtalte undersøgelse 

på Facebookgruppen ”Nej tak til soundboksstøj på Islands Brygge” er ikke 

repræsentativ, da de eneste deltagere er personer, der er medlem på den 

lukkede Facebookgruppe ”Nej tak til soundboksstøj på Islands Brygge”. Han og 

hans teenagersøn bruger stadig Havneparken her om sommeren. Der er 
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Rolighaven og muligheder til mange aldersgrupper. Vi lever i en by og hvis man 

har soveværelse mod gaden, må man leve med støjen. Der er jo også 

varelevering kl. 5 om morgenen. Bøder for støj opkræves af Politiet, men måske 

kan kommunen for tilladelse til det ligesom med parkering. 

19.Magnus fra Islands Brygge 13 finder, at det er fint med innovation, men sluk nu 

for Soundboksen. Udsted bøder på 1.500 kr. Det virker. 

20.Lissi fra Islands Brygge 23 spørger Politiet, om alle klager bliver registreret? 

Rasmus fra Politiet svarer, at alle opringninger bliver registreret og indgår i 

statistikken. 

21.Jacob Næsager fra Det Konservative Folkeparti fortæller, at Havneparken har 

delt ejerskab af Københavns Kommune og GF Havnestad. Hvis det godkendes at 

have et kommunalt ordenskorps, skal det kunne håndhæve ordensreglerne i hele 

Havneparken. Det kan man ikke, som reglerne er i dag. Reglerne er nødt til at 

blive ensrettede for hele Havneparken. Jacob oplever, at Havneparken ofte sejler 

i affald. Jacob ønsker et forbud mod Soundboks, men det kræver beslutning i 

Folketinget. 

22.Lars formand for GF Havnestad fortæller, at GF Havnestad her i august har 

opdateret ordensreglerne for deres del af Havneparken til at være ens med den 

kommunale del. De ens regler skal gøre det lettere for politiet at håndhæve. 

23.Rasmus fra Politiet fortæller, at håndhævelse af ordensregler hidtil ikke har 

været et fokusområde for Politiet. Sommeren er brugt på at afklare de juridiske 

forhold. Nu er det på plads og Politiet kan hurtigere sigte, udstede bøder og 

konfiskere end tidligere. Generelt er det en udfordring, at ordensregler og 

udformningen og placeringen af skiltning er meget forskellig i København. Men i 

Havneparken er der nu ensartede regler. Det er nyt, at Soundbokse er blevet et 

stort problem i hele byen. Politiet udsteder 1.500 kr. i bøder for høj musik ved 

overtrædelse af ordensreglerne. 

 

4. Oplæg om ved Susse Stuhr 

Susse Stuhr fra Islands Brygges Lokalråd fortalte, at hun er vild med at bo på Islands 

Brygge. Det er ærgerligt, at vi har disse problemer at slås med.  

Der er problemer med tung trafik og hasarderet kørsel på gaden Islands Brygge. Det er 

især motorcykler og muskelbiler, som accelererer voldsomt op for umiddelbart efter at 

bremse hårdt ned. Ikke nok med, at det larmer meget. Der kan let ske ulykker med de 

mange gående, der krydser gaden til og fra Havneparken. 

Der må gøres noget, inden nogen kommer alvorligt til skade. En mulighed kunne være 

flere eller større bump eller trafikregulering ved f.eks. ensretning. 

Der er også problemer med efterladt affald. Det er både ulækkert og et miljøproblem, 

da en del af affaldet nedbrydes meget langsomt af naturen. Meget skrald er et tegn på 

ligegyldighed og gør borgerne utrygge, når de møder det. 

Det må ændres gennem, at vi finder løsninger, der styrker samhørigheden og 

tilknytningen til vores bydel.  

Vi har behov for en anden bydelskultur med plads til alle. 

Det kunne være interessant at bruge Islands Brygge som forsøgsbydel til inspiration for 

andre. 
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5. Kommentarer og forslag fra beboerne på Islands Brygge 

Ordstyreren Steen Nørgaard opfordrer til, at beboerne får mulighed for at komme med 

deres oplevelser og synspunkter, inden man starter med forklaringer og debat. 

Derefter får de fremmødte ordet: 

1. Kim fra Egilsgade 31 foreslår at tilpasse gaden Islands Brygge efter årstiden. 

Eksempelvis ved at indføre en sommergade, hvor den er lukket mellem Axel 

Heides Gade og Njalsgade i sommerhalvåret. Det har man gode erfaringer med i 

Århus og Stockholm. Det fratager muskelbilerne og motorcyklerne deres cruising 

mulighed og gaden kan anvendes som udvidet parkområde og styrke en større 

bredde af aktiviteter i Havneparken. Det vil blot kræve nedlæggelse i 

sommerhalvåret af 15-20 parkeringspladser. 

2. Poul fra Islands Brygge 36 tror ikke, at flere bump vil hjælpe. Der er allerede 

mange og de ser ikke ud til at genere muskelbilerne. 

3. Thomas fra Islands Brygge 13 er ikke begejstret for tanken om en sommergade. 

Han er bekymret for, at folk vil rykke tættere på boligerne og at det vil give flere 

støjgener. 

4. Magnus fra Islands brygge 13 er enig med Thomas. Der skal i hvert fald en ting 

på plads, inden det tages i brug. Kulturen skal være at man tager hensyn til 

beboerne. 

5. Lone fra enden af Njalsgade spørger, hvorfor skal det offentlige / fællesskabet 

betale for at fjerne efterladt affald. Udstedes der bøder for at efterlade affald? 

6. Julie fra Handelsstandsforeningen spørger om Politiet udfører hastighedskontrol. 

Politiet svarer, at hastighedskontrol med fotovogne og ”stærekasser” ikke rigtigt 

virker, da tophastigheden ikke er særlig høj. Det er primært acceleration og 

deaccelleration frem for høj fart over lange afstande. Dette er også meget farligt. 

Det er nok nødvendigt, at Politiet er til stede og skyder med laser, hvis man skal 

fange den slags ræs. Hvis det skal virke på længere sigt, er det indretningen af 

gaden, man skal fokusere på. 

7. Susan fra Islands Brygge 17 spørger, hvorfor er det i Danmark tilladt, at 

motorcykler stadigt larmer så meget. Det virker helt forkert, at støjkrav til 

motorcykler ikke er opdaterede til at overholde de almindelige krav til 

motorkøretøjer. 

8. NN fra Havnestaden finder, at det er dejligt med mange muligheder. Det er en 

god ide med en sommergade, men vi skal lære at opføre os ordentligt og tage 

hensyn. Der skal være ro efter kl. 22. 

9. Magnus fra Islands brygge 13 siger, at man bør involvere de mest ramte, inden 

man sætter nye initiativer op som sommergaden. Han er bekymret for 

sikkerheden især for børn og mener, at der skal handles inden, der sker en 

ulykke. 

10.Lissi fra Islands Brygge 23 er bekymret for, at sommergaden vil udvikle sig til et 

streetfood marked. 

11.Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten ser fordele ved en sommergade. Der er 

stigende politisk opbakning til at begrænse arealet i byen, der optages af biler og 

biltrafik for at få mere plads til andre muligheder. Måske kan de aktuelle 

problemer løses ved en kompleks ruteføring, så farten automatisk nedsættes og 

det er svært at accelerere. 

Kommunen har en 2020-2024 plan for affaldssortering med kildesortering også 

på gaden. Desværre gælder det eksempelvis ikke universiteterne, hvor mange 

unge opholder sig. Universiteter hører under erhverv, som har andre regler. 
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Gorm synes at det er en god ide at arbejde med de unge mennesker og opdrage 

dem og påvirke deres holdninger. 

12.Lars formand for GF Havnestad fortæller, at på Roskilde Festival kan man få folk 

til at rydde op. Det må man kunne lære af. Private fonde vil nok sponsere et 

sådant projekt. 

Der var en skodkampagne for nogle dage siden. Konkurrencen fik pludselig folk 

til at samle skod op. 

Det har haft god virkning, at Københavns Kommune har opsat ekstra containere 

på GF Havnestad område. Der er synligt mindre skrald. Desværre har GF 

Havnestad ikke økonomi til selv at sætte sådanne containere op på grund af 

deres økonomi. 

GF Havnestad har reduceret renholdelse af Havneparken til mandag og torsdag 

på grund af økonomien og i et håb om, at de unge bliver opmærksomme på 

affaldsproblemet, hvis det flyder med affald, når de kommer til Havneparken i 

weekenden. Det har hjulpet, at de unge er nødt til selv at rydde op, inden de kan 

sætte sig. 

Det er vigtigt med flere og større ensartede skilte i området for at få folk til at 

ændre adfærd.  

13.Julie fra Handelsstandsforeningen fortæller, at Egils Deli har forsøgt sig med 

genbrugsglas, men det har været svært på grund af Coronakravene. Hun 

foreslår, at man inddrager de unge i skraldopsamling / problematikken for 

eksempel gennem Operation Dagsværk. 

14.Arne Bjørn fra Islands Brygge 33 har ros til politiet for øget støjindsats i de 

seneste uger. Han synes, at det vil være fint med begrænsning af trafikken på 

gaden Islands Brygge. Problemet med muskelbilerne, der accelerer og bremser 

op, er yderligere, at de følges med salg af stoffer. 

15.Arne fra Halfdansgade 5 oplyste, at han fandt knus glas og skodder efter 

skodkampagnen. Det kom efter kl. 23, når folk var blevet fulde og det var mørkt. 

Løsningen er at lukke Havneparken kl. 23. 

16.Mette Annelie Rasmussen fra Radikale Venstre oplyser, at der er indført heller på 

Gammel Kongevej og Vesterbrogade. Måske kunne man gøre noget lignende på 

Islands Brygge. Hun synes, at en sommergade lyder som en god ide. Der har 

været fokus på at få tilpasset forvaltningens kommunale oprydning til brugen af 

byen. Det burde være blevet bedre. Der var engang besøg fra Tokyo, hvor der er 

meget rent. Vi spurgte til deres måde at løse det på. Japanerne fortalte, at 

løsningen var at fortælle folk, at de ikke måtte smide affaldet. Så holdt de op 

med det! Helt så enkelt er det nok ikke i Danmark, men det er vigtigt, at 

borgerne tager ansvar for deres by. 

17.Jens fra Islands Brygge 65 spurgte til de knuste flasker på brostenen og spurgte 

til, hvordan glasskår mellem stenene blev fjernet. 

18.Klaus Mygind fra Socialistisk Folkeparti fortalte, at det havde været god succes 

med affaldsindsamling på Amager Fælled. Der er sket en kulturændring. 

Islands Brygges skole har en aktivitet om affald i forbindelse med et 

miljøprojekt, men det ligger ikke om sommeren. 

Hvad skal der være på Bryggens Plads, hvor Dansescenen skulle have været? 

Der skulle have været et miljøprojekt på stedet, men Hofor blev meget forsinket 

med deres arbejde, så projektet måtte aflyses. Måske kan trafikøer være en del 

af løsningen på gaden Islands Brygge.  

Man kan overveje, om kommunens byplanlægningsstrategi skal nytænkes med 

hensyn til placering af boliger ud til attraktive byrum. Måske skal der placeres 

erhverv, som skærm for boligerne. 
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En sommergade med udvidede aktiviteter til blandet brug burde nok også 

placeres ud for erhverv frem for ud for boliger for at undgå gener. 

19.Iben fra Nørrebroparken foreslår at gøre noget ved belysningen i parken, så folk 

ikke kan skjule sig. Kraftigt lys kunne måske lægge en dæmper på 

festlighederne. 

20.Jacob Næsager fra Det Konservative Folkeparti finder, at affaldssortering er en 

god ide. Kommunen stiller faciliteter til rådighed flere steder. Måske kan man 

hæve panten på flasker og dåser og etablere pant på pizzabakker. 

Amager Ressourcecenter har etableret et skoleprojekt. 

Jacob er bekymret for, at en sommergade vil være at invitere til en partyzone 

helt ind til husmurene. 

21.Stig fra Islands Brygge 15 støtter kraftigt, at gaden Islands Brygge lukkes for 

biler om sommeren. Synes at det skal være for hele året. Politiet kan være 

svære at arbejde med, hvis gaden skal lukkes fuldstændigt. 

Han mener, at biler optager for meget af Byens Rum. 

Synlige skilte er vigtige for nudging og som samtalestarter. God ide med 

ensartede regler. 

Vi har personlig frihed som borger og bør tage hensyn til hinanden og tale 

sammen. 

Forbyd forstærket musik i København!!! 

Man smider ikke sit affald!!! 

22.Kim fra Egilsgade 31 synes, at det var interessant at høre at mindre oprydning 

resulterede i mindre skrald. Roskilde Festival har erfaring med nudging, så tag 

dialog med dem. 

Angående gaden Islands Brygge som sommergade, bør den lukkes, hvor det 

generer færrest. 

23.Jesper Schou Hansen fra Havnefronten finder, at de nuværende vejchikaner er 

små og nemme at forcere. De må nemt kunne opgraderes, måske med 

blomsterkummer.  

Jesper vil være ked af, hvis vejen lukkes helt. Det er kun nogle få biler om ugen, 

der ikke kan overholde reglerne. 

Det er en god ide at forsøge at undgå spontanfester gennem et nyt lay-out af 

Havneparken. 

 

6. Opsamling ved mødeleder Steen fra Islands Brygges Lokalråd. 

Angående støjgenerne fremgår det tydeligt af kommentarerne, at den høje musik 

fra Soundboks er problemet. 

Affaldsproblemet skal nok løses gennem holdningsændringer. 

 

 


