
 
 

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  i	  Sct.	  Jørgensbjerg	  Lokalråd	  d.	  24.	  maj	  2012	  
	  
	  
Deltagere:	  	  Kalle,	  Karin,	  Charlotte,	  Bjørn,	  Britha	  og	  Per	  
Samt	  fra	  Trafikgruppen:	  	  Jan,	  Bjarne,	  Bo,	  Svend-‐Erik	  
	  
1.	  Fællesmøde	  Trafikgruppen	  og	  bestyrelsen	  
Jan	  orienterede	  om	  målingen	  på	  Skt.	  Jørgensbjerg.	  	  Første	  måling	  inden	  for	  
forsøgsordningen	  fandt	  sted	  i	  maj	  2008.	  På	  dette	  tidpunkt	  måltes	  ca.	  3.000	  biler	  pr.	  
døgn	  i	  Brøndgade.	  I	  november	  2009	  viste	  en	  ny	  måling,	  at	  antallet	  af	  biler	  var	  faldet	  til	  
860.	  Dette	  tal	  er	  ved	  seneste	  måling	  i	  marts	  2012	  steget	  til	  knap	  1.400	  biler	  i	  døgnet.	  
Skt.	  Hansgade	  har	  haft	  en	  svag	  stigning	  i	  perioden	  fra	  3.100	  til	  3.200	  biler	  i	  døgnet.	  
	  
En	  stor	  del	  af	  trafikken	  på	  Skt.	  Jørgensbjerg	  er	  områdets	  egne	  beboeres	  kørsel,	  men	  
der	  er	  stadig	  en	  del	  uvedkommende	  trafik.	  En	  del	  af	  denne	  trafik	  skyldes	  sandsynligvis	  
vejarbejdet	  på	  motorvejen	  vest	  for	  Roskilde,	  der	  tilskynder	  mange	  til	  at	  skyde	  genvej	  
gennem	  vores	  område.	  	  
	  
Et	  andet	  problem	  er	  hastigheden.	  En	  måling	  fra	  2011	  viser,	  at	  43%	  kører	  hurtigere	  end	  
de	  tilladte	  30	  km/t	  i	  Brøndgade.	  	  I	  2012	  var	  tallet	  50%.	  I	  Smedegade	  er	  tallet	  højere	  
endnu.	  	  
	  
Disse	  målinger	  og	  andre	  facts	  kan	  læses	  på	  websiden.	  
	  
Bo	  påpegede	  problemet	  i,	  at	  trafikken	  fra	  at	  have	  et	  tåleligt	  niveau	  i	  2009	  nu	  var	  
uacceptabel,	  og	  at	  der	  skal	  handles	  på	  dette.	  
	  
Trafikgruppen	  har	  tidligere	  foreslået	  ”chikane”	  i	  Smedegade	  med	  bøgepur	  el.lign.,	  
som	  ville	  besværliggøre	  gennemkørsel.	  	  
	  
Britha	  foreslog	  chikane,	  i	  lighed	  med	  den	  der	  findes	  på	  Kong	  Haraldsvej.	  
	  
Bo	  laver	  et	  udkast	  til	  ansøgning	  til	  Forvaltningen	  om	  dette.	  
	  
De	  to	  ”striber”	  i	  Brøndgade	  skal	  forhøjes,	  og	  dermed	  tvinge	  bilisterne	  til	  at	  køre	  
langsommere.	  Jan	  går	  videre	  med	  dette	  i	  forhold	  til	  kommunen.	  
	  
Omlægning	  af	  ”torvet”	  foreslås,	  da	  det	  larmer	  når	  bilerne	  kører	  henover	  brostene.	  
	  
Det	  blev	  foreslået	  at	  kontakte	  politiet	  med	  henblik	  på	  hastighedsrazziaer.	  
	  



	  
Bjørn	  foreslog,	  at	  der	  bliver	  sat	  et	  ”Legende	  børn”	  skilt	  op.	  Jan	  tvivler	  på,	  at	  det	  er	  
muligt	  at	  få	  tilladelse	  til,	  men	  vil	  undersøge	  det.	  	  
	  
Jan	  har	  skrevet	  til	  Region	  Sjælland	  og	  bedt	  dem	  indskærpe,	  at	  tung	  trafik	  ikke	  kører	  
igennem	  området.	  
	  
Bjarne	  foreslår	  en	  egentlig	  lukning	  af	  området	  v.	  Brøndgade	  i	  nederste	  ende,	  således	  
at	  det	  ikke	  vil	  være	  muligt	  at	  køre	  igennem	  Brøndgade.	  	  
	  
Dette	  skal	  diskuteres	  yderligere.	  Jan	  påpegede,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  at	  få	  igennem,	  
da	  der	  skal	  være	  gennemkørsel	  for	  ambulancekøretøjer	  og	  andet	  udrykning.	  
	  
Svend-‐Erik,	  Bo	  og	  Britha	  støttede	  umiddelbart	  forslaget.	  	  
	  
Kalle,	  Jan	  og	  Charlotte	  foreslog,	  at	  vi	  under	  alle	  omstændigheder	  venter	  til	  det	  
igangværende	  forsøg	  med	  lukning	  (gennemkørsel	  forbudt)	  er	  afsluttet,	  før	  vi	  
fremkommer	  med	  nye	  forslag	  til	  Forvaltningen.	  
	  
Mht.	  Kontakt	  til	  kommunen	  (Torben	  Jørgensen)	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  kun	  er	  én	  
repræsentant,	  der	  kontakter	  på	  Skt.	  Jørgensbjerg-‐rådets	  og	  Trafikgruppens	  vegne.	  
Beboere	  skal	  henvende	  sig	  til	  Trafikgruppen	  med	  kommentarer,	  forslag	  og	  spørgsmål,	  
som	  har	  kontakten	  med	  de	  relevante	  folk	  i	  forvaltningen.	  For	  mange	  spredte	  
henvendelser	  skaber	  forvirring	  og	  måske	  endda	  irritation.	  
	  
2.	  Nyt	  på	  Bjerget	  
Fru	  Larsens	  hus	  i	  Kirkegade	  (ved	  siden	  af	  Vrågården)	  er	  sat	  til	  salg.	  Ejendomsmægler	  
annoncerer	  med	  mulighed	  for	  at	  rive	  huset	  ned	  og	  bygge	  nyt.	  	  
Vrågårdens	  beboere	  vil	  undersøge,	  om	  dette	  er	  korrekt.	  
	  
3.	  Valg	  af	  referent	  
Charlotte.	  
	  
4.	  Godkendelse	  af	  referat	  	  
Referat	  godkendt.	  
	  
5.	  Velkomst	  tilflyttere	  
Det	  foreslåede	  velkomstbrev	  godkendt.	  Per	  koordinerer	  uddelingen.	  
	  
6.	  Aktiviteter	  
Vi	  har	  fået	  en	  henvendelse	  fra	  Claus	  Helweg	  Ovesen,	  som	  tilbyder	  at	  holde	  et	  foredrag	  
om	  L.A.	  Ring.	  Det	  vil	  vi	  gerne	  !	  Vi	  kan	  betale	  ham	  et	  honorar	  på	  500	  kr.	  	  Karin	  kontakter	  
ham	  i	  forhold	  til	  dato	  mv.	  



	  
Lotte	  Fang	  holder	  foredraget	  om	  Skt.	  Jørgensbjerg/Kirken	  den	  5.	  Juni.	  
	  
Skt.	  Hans	  bål.	  Johannes	  i	  Kirkegade	  18	  kan	  godt	  bruge	  nogle	  hjælpende	  hænder	  til	  
bålet.	  
	  
Sommerfest/vejfest	  i	  Brøndgade	  d.	  25.	  August.	  Kalle	  søger	  tilladelse	  hos	  politiet.	  
Brøndgade	  skal	  lukkes	  i	  tidsrummet	  12	  til	  12.	  
	  
Vi	  lejer	  en	  stor	  grill	  til	  arrangementet;	  Bjørn	  skaffer	  denne	  +	  kul.	  
	  
Bjørn	  sætter	  stort	  telt	  op	  og	  lader	  det	  stå,	  så	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  komme	  i	  tørvejr,	  
hvis	  der	  skulle	  komme	  en	  byge-‐	  
	  
Kalle	  medbringer	  jernfad	  til	  et	  bål.	  Bjørn	  har	  brænde.	  Der	  indkøbes	  fakler.	  
Karin	  og	  Britha	  planlægger	  skattejagt/”Tour	  de	  Jardins”	  –	  besøg	  i	  hinandens	  haver.	  
Britha	  laver	  indbydelsen	  til	  festen.	  
	  
6.	  Evt.	  
Britha	  har	  foreslået	  at	  lave	  loppemarked.	  Der	  er	  foreløbig	  kommet	  5	  henvendelser	  fra	  
folk,	  der	  gerne	  vil	  sælge	  deres	  ting.	  Loppemarkedet	  kunne	  finde	  sted	  i	  Bjørns	  store	  
telt.	  
	  
Næste	  møde:	  	  	  	  Den	  	  18.	  september	  kl.	  19.30	  hos	  Charlotte,	  Wendtsgade	  4.	  
	  
	  
	  
	  


