
Lukningaf Brandgade
bliverpermanent
TRAFIK: Sparring i
Brandgade flyttes
minimalt. Lssnin-
gen betyder, at gen-
nemksrende trafik
fortsat ikke findes
pfl Sankt Jorgens-
bjerg.

Af Lars Kimer

SANKT JORGENSBJERG:
Kommunen mener at have
fundet losningen pA de tra-
fkale udfordringer, som
plagede Sankt Jsrgensbj erg,
indtil man i september sid-
ste ir besluttede at lukke
Brondgade midlertidigt i en
periode pA seks mAneder.

Den midlertidige lukning
er blevet kritiseret fra fle-
re sider - menighedsrAdet
i Sankt Jorgensbjerg Kir-
ke onsker, at sprerringen
flyttes og i stedet placeres
pi den sverste strekning,
mellem Kirkegade og Tofte-
gade af hensyn til kirkens
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besogende. Enkelte borgere
i Asylgade er desuden imod
sparringen, da den har
medfsrt traflk mod ensret-
ningeni gaden.

De onsker opvejes dog af
Sankt Jorgensbjerg lokal-
rid, som er positivt indstil-
let over for sparringen af
Brondgade mellem Kirkega-
de ogHavnevej, men som on-
sker sparringen flyttet mod
vest op mod Kirkegade.

Derudover har forvaltnin-
gen modtaget henvendelser
fra andre borgere i Brond-
gade, der er positive over for
den nuvarende placering.
Roskilde Brandvesen, Ros-
kilde Kommunes renovator,
Roskilde Kommunes be-
stiller af vinterberedskab,
samt Midt- og Vestsjallands
Politi kan desuden godken-
de, at placeringen forbliver
urendret mellem Havnevej
ogKirkegade.
Skulle menighedsrAdets

snske om at flytte sprerrin-
gen op pA den sverste del af
Brondgade vrere honoreret,
sA var forvaltningens be-
kymring, at folk ville bruge
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vejen op forbi kirken som en
smutvej, og dermed ville der
igen vere ibnet for gennem-
korendetraflk.

Pi den baggrund har poli-
tikerne i plan- og teknikud-
valget nu besluttet, at spar-
ringen flyttes cirka 20 meter
mod vest, dvs. en smule len-
gere op ad Brondgade. Her-
ved tages delvist hensyn til
Iokalridets onske om bl.a.
at skabe bedre plads til ind-
og udkorsel for matriklen
pA Havnevej 29. Med denne
placering kan den nuv&-
rende rute for snerydning
og afhentning af renovation
fastholdes.

Beslutningen om denne
permanente losning blev
truffet af udvalget i enighed.

Brandgade bliver efter en

seks mdneders provetid
lukket permanent.

Sparri nge n flyttes dog li dt
iforhold til idag.
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