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Socialdemokraterne 
vil have Realdania til at 
holde borgermøde om 
en bro til Operaen, men 
det har den pengestærke 
fond umiddelbart ingen 
planer om. 

Af Morten Terp
mote@avisen.dk

Socialdemokraternes politi-
ske ordfører og medlem af 
Teknik- og Miljøudvalget, 

Anne Vang, vil gerne have 
Fonden Realdania til at hol-
de et borgermøde om Kvæst-
husprojektet, der blandt 
andet indeholder en kom-
bineret gang- og cykelbro 
fra Operaen på Holmen til 
Skuespilhuset ved Nyhavn.

»Vi opfordrer Realdania 
til at vise deres modeller og 
billeder af projektet frem 
for de københavnske bor-
gere. Det er vigtigt allerede 
nu at inddrage borgerne, for 

det har vi enormt gode erfa-
ringer med fra debatten om 
Metropolzonen,« siger Anne 
Vang.

Hendes forslag møder 
dog ikke den store interesse 
fra Fonden Realdania:

Venter på kommunen
»Vi afventer en tilbagemel-
ding fra kommunen. Det 
tager tid at konsekvensvur-
dere sådan et projekt, og 
kommunen skal også have 

fred og ro. Når vi får en 
melding fra dem og ved lidt 
mere om, hvor sagen står, vil 
vi selvfølgelig kigge på det,« 
lyder det fra kommunikati-
onschef Birgitte Boesen.

Dermed har et borger-
møde lange udsigter, for 
en melding fra kommunen 
kan tage uger, hvis ikke må-
neder.

Lige nu tygger embeds-
mændene blandt andet på 
økonomien i det 500 mil-

lioner kroner dyre projekt. 
Godt nok er projektet bereg-
net som en gave til Køben-
havn, men kommunen vil 
efter alt at dømme skulle stå 
for den årlige drift.

Afslog uden at spørge
Dertil kommer de trafik- og 
miljømæssige konsekvenser 
af det projekt, som Socialde-
mokraterne i første omgang 
ikke havde lyst til at vise 
frem for hovedstadens ind-

byggere. Således afslog over-
borgmester Ritt Bjerregaard 
(S) og teknik- og miljøborg-
mester Klaus Bondam (R) 
sidste år kvæsthusprojektet 
fra Fonden Realdania uden 
at spørge resten af partierne 
på Københavns Rådhus.

Dansk Folkepartis Karin 
Storgaard afleverede for få 
dage siden en klage til Stats-
forvaltningen Hovedstaden 
over netop de to borgme-
stres behandling af sagen.

k væsthusbro

borgermøde om bro har lange udsigter
■

Af Mikkel Milsgaard
mimi@avisen.dk

Nini Karpatoff låser op til 
lejligheden på Stokhusgade 
i det indre København. Bal-
der kommer straks ud og ta-
ger i mod i entréen. Han er 
glad. Halen kører hurtigt fra 
side til side, og hele kroppen 
vrider sig som en stor, sort 
pølse.

På køkkenbordet ligger 
meddelelsesbogen, og Nini 
tjekker lige, om der er tilfø-
jet nogle nye beskeder siden 
sidst, hvor hun skrev til Bal-
ders ejere, at Balder haltede 
en smule på højre forpote.

»Kære Nini. Balders for-
pote ser ikke ud til at fejle 
noget. Husk, at han holder 
fri i morgen, fredag,« står 
der.

Derefter låser de efter 
sig, og på vej ned ad trapper-
ne kigger Balder sig tilbage 
flere gange. Han skal lige 
være helt sikker på, at Nini 
stadigvæk er der. 

Nede på gaden sidder fem 
legekammerater og venter 
på Balder i Ninis Citroën 
Berlingo.

Den er let at kende, fordi 
der er trykt nogle store, 
grønne hundepoter på den, 
og så står der www.profhun-
delufter.dk på siden. 

Hundelufter på fuld tid
Efter at Balder har sagt »vuf« 
til vennerne, går turen mod 
Lossepladsvej ved Amager 
Fælled, hvor Balder, Scar-
lett, Otto, Emma, Nousca og 
Puk skal gå tur og tumle en 
times tid.

Nini Karpatoff er profes-
sionel hundelufter. Det har 
hun været i tre år. I starten 
måtte hun også arbejde som 
handikaphjælper og tjener 
ved siden af, for at forretnin-

gen kunne løbe rundt, men 
i dag er hun hundelufter på 
fuld tid. Fra 9.00 til 16.00 
med både formiddags- og ef-
termiddagshold. Der er fem 
til otte hunde på hvert hold, 
som Nini kalder for »klas-
ser«, og flere af hundene har 
allerede været klassekam-
merater i et par år, så de ken-
der hinanden rigtig godt.
Men hvem betaler egentlig for 
at få luftet deres hund?

»Mine kunder er er -
hvervsaktive mennesker, 
som sidder i ansvarsfulde 
stillinger, og som ikke har 
hjemmeboende børn,« for-
tæller Nini Karpatoff.

Hun fortæller, at det bli-
ver mere og mere almin-
deligt at benytte en hunde-
lufter, og i dag går hendes 
forretning så godt, at hun 
endda har fået råd til at hol-
de ferie.

»Otto kan dufte damer«
»Tilbagemeldingen fra mine 
kunder er, at de møder en 
træt og velstimuleret hund, 
når de kommer hjem fra 
arbejde. Det er vigtigt, at 
hunde leger og bliver so-
cialiserede. Det der med at 
løfte sin hund op, når der 
kommer andre hunde, er en 
stor fejl. Vi løfter jo heller 
ikke vores børn op, når der 
kommer andre børn,« siger 
Nini Karpatoff.

Den lille gravhund Scar-
lett kigger på Nini med sine 
store, brune øjne.

»Åhh, du er en lille tig-
geprinsesse,« siger Nini og 
giver Scarlett en godbid.

Ved siden af Nini står ter-
rieren Otto. Han er kommet 
i snor.

»Otto kan dufte damer, 
og så er han slet ikke til at 
styre,« fortæller Nini.

Længere fremme løber 
Balder og Puk rundt og leger 
med en pind. De har kendt 
hinanden i to et halvt år og 
er efterhånden blevet rigtig 

gode kammerater. »Det her 
er lykken. Jeg har virkelig 
fundet min rette hylde, og 
jeg kunne aldrig forestille 
mig at have noget andet job,« 

siger Nini, inden hundene 
finder deres rette pladser i 
Berlingoen, og Nini kører 
dem hjem til deres menne-
sketomme lejligheder.

Med balder i eftermiddagsklasse
Hundelufter • Et stigende antal københavnere betaler sig fra at få luftet deres hund. Nyhedsavisen har været med Balder og 
hans legekammerater på Amager Fælled for at snakke med deres professionelle hundelufter

Dagens klasse:

Balder, en sort labrador

Scarlett, en gravhund

Otto, en terrier

Emma, en brun labrador

Nousca, en dansk-svensk 
gårdhund

Puk, en gul labrador 
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Priser for professionel 
hundelufter:

Alle hverdage mandag 
til fredag, varighed 45-60 
minutter, 178 kroner per 
gang.

Månedsrabat: Alle hver-
dage, i alt 20 dage, 2.900 
kroner.

Mountain bike-program: 
20 minutter powerwalking, 
40 minutter mountainbike, 
248 kroner per gang.

Kilde: www.profhundelufter.dk
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Emma tager føringen ude på Amager Fælled. Otto bagved må finde sig i at bære snor. Han kan ikke styre det, når der er for 
mange hunhunde omkring ham. Foto: DNY/ Hanne Mette Poulsgaard

Nini Karpatoff på arbejde på 
Amager Fælled. Foto: DNY/
Hanne Mette Poulsgaard

» Det her er lykken. Jeg har virkelig fundet min rette hylde, og 
jeg kunne aldrig forestille mig at have noget andet job.

Nini Karpatoff, professionel hundelufter


