
Formandens beretning 2018/ v. Jeppe Øster-Rothenborg 

Sankt Jørgensbjerg Lokalråd 

 

Arrangementer: 

 

Filmaften 

En velbesøgt aften, der startede med nogle italienske specialiteter, hvorpå Mikael fortalte om 

tilblivelsen af filmen ”Så længe jeg lever”, som der efterfølgende var snig præmiere på. 

 

Fisketur 

Der havde kort forinden været en del døde fisk i gadekæret, men vi fandt ud af, at det ikke var farligt. 

Så der blev fisket og alle fangede mere end én fisk.   

 

Fællesspisning  

Ulla har igen i år sørget for flere fællesspisninger i Pipers Hus. Konceptet er simpelt, fordi man blot 

selv ringer til Pipers Hus og tilmelder sig dagens ret til 100 kr. 

 

Sankt Hans aften 

Der havde igennem lang tid været tørke i Danmark og derfor udstedte Roskilde Kommune et totalt 

forbud mod alle former for ild i det fri. Bestyrelsen valgte derfor ikke at afholde noget arrangement. 

 

Sommerfesten 

Et dejligt vejr og et velbesøgt kagebord og havevandring. Om aftenen grillede vi og mange blev og 

snakkede til efter mørket faldt på. 

 

Sager: 

 

Beskæring ved gadekæret 

I januar blev der kraftigt beskåret ved gadekæret og vi kontaktede derfor kommunen for at høre, hvilke 

planer de havde. Det gav anledning til, at vi fik dykket ned i lokalplanerne og vi fik en god snak med 

kommunen, som vi syntes havde en fin plan. Området havde stået urørt længe og kommunen 

vurderede derfor, at der var behov for en kraftig foryngelsesbeskæring og fjernelse af de mange vilde 

brombær. Desuden ønskede de at skabe lidt mere luft ind til det grønne område bag ved gadekæret. 

Om et år eller to vil kommunen tage stilling til, om der er noget der skal efterplantes. 

 

Affaldscontainere 

Roskilde Kommune har modtaget en klage over opstillingen af affaldscontainerne ved gadekæret. 

Klagen gik ud på at det skæmmede og larmede. På denne baggrund kontaktede kommunen 

lokalrådet og vi har og er i dialog om, hvordan området fremover skal indrettes. 

 

Hvis vi helt skal undgå containerne, så kræver det at de ikke benyttes. Så jeg vil opfordre dem, som 

ikke har en container på deres bopæl til at få én eller eventuelt gå sammen med deres nabo. I kan 

måske inspireres af Wendtsgade, som for enden af vejen har lavet en lille plads, hvor de deles om et 

par affaldsspande.   

 

Roskilde Kommune har lagt meget arbejde i at udarbejde 2 forslag til placering af den fremtidige plads 

og er i dette arbejde kommet frem til, at de vil anbefale, at den fortsat skal være, hvor den er i dag, 



men med betydelige visuelle forbedringer, en støjsvag glasbeholder og en betydelig hyppigere 

rengøring af området. Deres forslag er vist nedenfor.  

 

 

 
 

 

 


