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Til samtlige husstande

Istedgade
bliver fejret
for en kvart
million
Der er satset stort på både sikkerhed,
underholdning og festlighed, når
Istedgade fejres med en fest 23. maj.
INDVIELSE: »Når man har været så meget i en gade og generet naboerne med byggerod og larm, så manglede det bare
at lave en ordentlig fejring af renoveringen.«.
Sådan lyder det fra projektleder af renoveringen af Istedgade, Peter Johannesen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
Renoveringen har fundet sted siden 2012, og i skrivende
stund er de sidste asfaltarbejder i gang, så der kan blive klart
til lørdag 23. maj, hvor der er indvielsesfest fra klokken 15
til 21.
Det forventes, at der kommer mellem 6-8.000 mennesker.
Derfor er der ekstra krav til sikkerhed, og det er blandt andet udgifter til det, der koster dyrt. Kommunen giver 250.000
kroner og Vesterbro Lokaludvalg 100.000 kroner. /3
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Spirende. Isak plantede smil, solskin og blomster

BLOMSTRENDE BY: Isak på to år har lige fået øje på en regnorm, som hans mor holder. Søndag var han sammen med sin mor og to fædre til
Blomstrende By i Alsgadekvarteret. Da hans vuggestue ligger i nærheden, kan han følge de nye planter på nært hold. /se mere på minby.dk

LIMITED EDITION

HVOR:

Husk at spørge os når din bolig
skal sælges...

Kulturhuset Indre By
Charlotte Ammundsens Plads 3
1359 København K
TILMELDING KAN SKE TIL:

OPSTARTSMØDE

D. 26. MAJ

KL. 19-20.30

14 centralt placerede forretninger i København,
som alle arbejder på at sælge din bolig!

malene@alkohologsamfund.dk

Kontakt: 41 21 00 00
Mail: bjerregaard@home.dk

EN BEDRE
ALKOHOLKULTUR
TIL BØRN OG UNGE

*) Energimærke, tilstandsrapport og elinstallationsrapport er i henhold til gældende regler, ikke omfattet af solgt eller gratis

Vær med til at starte et lokalt
netværk i Københavns Kommune,
hvor du sammen med andre
forældre kan påvirke de rammer,
børn og unge vokser op i, og som
er med til at forme deres alkoholkultur.

RING 70 11 88 11 - Vesterbrogade 144B

28TH MAY – 24TH JUNE

McDonald’s
Strøget, Frederiksberggade 25, 1459 København K
Fisketorvet Shopping Center, 1560 København V

Bjerregaard & Co.

Drømmer du om at sælge din bolig
- så ring nu - vi kan sælge den.

30TH APRIL – 27TH MAY

RÆ RE
ETVÆRKET

en del af Alkohol & Samfund

LÆS MERE OM OPSTARTSMØDET PÅ:

www.foraeldrenetvaerket.dk
facebook.com/foraeldrenet
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Billeder på nettet

Godt initiativ - men hvorfor
er der ingen cykelstier?

ANMELDELSE. I alt tre år og 40 millioner kroner har det kostet at renovere Istedgade, som snart
Følg os på Instagram står helt færdig. Vi gik en tur med arkitektur-kritikeren Peter Olesen og bad ham anmelde gaden.
FOTO:PIA CRAMER HANSSON

FOTOS På minby.dk/
vesterbrobladet kan du se
de billeder, som vi ikke har
plads til i avisen. Har du selv
billeder, du vil dele, så send
det til redaktionen på red@
vesterbrobladet.dk. Du kan
også følge Vesterbro Bladet på
Instagram og dele billeder her.

Bland dig

FOTO: MARTIN SØRENSEN

Kommenter artikler
og læserbreve
DEBAT. På minby.dk/vesterbrobladet har du mulighed for
at kommentere artikler og
debatindlæg. Vesterbro Bladet
opfordrer til, at du giver din
mening til kende – hvad mener
du f.eks. om byrummene - er
der virkelig plads til alle?

Mistet overblikket?

Hvad skrev avisen
i sidste uge?

AF ANJA BERTH

Peter Olesen er som
forfatter til en række bøger
om bygninger, bydele og
arkitektur nærmest ekspert i
funktionalitet i byens rum. Han
roser initiativet i Istedgade,
men savner flere cykelstier,
men roser de nye gadelamper.
Foto: Martin Sørensen

abe@minby.dk

ISTEDGADE: Sig mig, er her kun
cykelstier sådan pø om pø?
Vesterbro Bladet har bedt
journalist og forfatter til en
lang række bøger om bygninger, skilte og arkitektur, Peter
Olesen, om at anmelde renoveringen af Istedgade.
Vi møder ham på hjørnet af
Reventlowsgade og Istedgade,
hvor vi begynder gåturen.
Peter Olesen bemærker
straks, at cykelstien på den
nyrenoverede Istedgade er
drypvis og ikke kontinuerlig
hele vejen.
»Altså, det forstår jeg ikke.
I verdens bedste cykelby, som
København efterhånden er blevet, så skal der da være cykelstier. Jeg forstår ikke, at man
kan lave sådan en dyr og omfattende renovering af en hel
gade uden cykelsti,« siger Peter Olesen mens vi bevæger os
opad mod Enghave Plads.
Forbi Mariakirken glæder
Peter Olesen sig over pladsens
nye åbne rum, men han kan
ikke dy sig for at mene noget
om nogle af butikkernes skilte.
»Der er ikke meget skiltecensur mere: Det ser jo ikke
pænt ud, når det bare sådan er
klasket ovenpå bygningen. Det
er pænere at holde enten i ru-

U

Jeg forstår ikke,
at man kan lave
sådan en dyr og omfattende renovering
uden at lave cykelstier hele vejen.

den eller med fine frithængte
bogstaver på muren,« brummer Peter Olesen og rynker
på næse af et skilt med mobiludstyr.
Lige før Gasværksvej bemærker Peter Olesen de ekstra brede fortov, der var et af
målene med renoveringen.

PETER OLSEN, forfatter og journalist om Istedgade

Bredere fortov
»Det er jo et seks-sporet fortov
- og idéen med mere plads på

TILBAGEBLIK. Hvad var det lige,
avisen skrev i sidste uge, eller
ugen før, eller ugen før igen?
På minby finder du e-aviser
fra flere år tilbage – lige til at
søge og bladre i. Du kan også
udskrive pdf’er af siderne, hvis
du skulle have brug for det.

Vi er nået cirka halvvejs på turen, og et par piger på otte-ni
år går fnisende forbi os.
»Det virker faktisk meget
trygt, at de børn går alene
her - der er blevet mere åbent
og rart at være,« siger Peter
Olesen.
Hans opfordring til vesterbroerne er at passe godt på
Istedgade, og så håber han på,
at kommunen giver tilladelser
til udeservering, så de brede
fortov bliver udnyttet.

Deltag i debatten

FACEBOOK

Peter Olesen er glad for de mange flere siddepladser i gaden og for de - få - pæne skilte
ved butikkerne. Især holder han af humor i skiltningen. Foto: Martin Sørensen
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Den samlede bedømmelse:
»Jeg giver fire hjerter for
det gode initiativ - men man
er nødt til at udnytte den ekstra plads på en god måde. Men
stemningen i gaden er blevet
dejlig og næsten helt new york
agtig nogle steder.«

Mere trygt

på Facebook
Husk, at du kan finde os på Facebook. Klik ind på www.facebook.
com/vesterbrobladet. Vælger du
’synes godt om’ Vesterbro Bladet
bliver du opdateret med nyheder.

fortovet er god, men det skal
bruges til noget,« siger Peter
Olesen, der ved »Juicy« glæder
sig over, at saftbaren har stillet træmøbler ud på fortovet.
»Her fungerer det jo perfekt,
og det skaber liv,« siger Peter
Olesen, der dog vedholdende
undrer sig over de få cykelstier.
»De er jo noget udsat; cyklisterne. Selvom det er tydeligt,
at farten er sænket, og trafikken generelt er mindre, så forstår jeg ikke, at cyklerne skal
være så klemt mellem busserne. Det virker helt ulogisk,« siger Peter Olesen.
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