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Burmeistersgade – ændring af skilte 

Center for Trafik skal hermed orientere Christianshavn Lokaludvalg 

om at der laves ændringer i skiltene på Burmeistersgade, 

Brobergsgade og Bodenhoffsplads. 

 

Institutionen i Brobergsgade 10 har henvendt sig til politiet angående 

holdepladsen i Burmeistergade, som bliver brugt af den bus som 

henter og bringer børn hver dag.  

 

Grunden til at bussen holder i Burmeistergade og ikke foran 

institutionen i Brobergsgade er, at der er indkørsel forbudt for busser i 

Brobergsgade og Bodenhoffs Plads. 

 

Det viser sig desværre at skiltet i Burmeistergade ikke bliver 

respekteret, det vil sige at bussen ikke kan komme til at holde langs 

kantstenen som er hensigten, men må holde ude på selve kørebanen. 

Det medfører at børnene skal stige ind og ud på selve kørebanen, 

samtidig med at bussen står og spærrer gaden. Dette medfører tit 

dårlige oplevelser både for børnene og chaufførerne i form af tilråb, 

trusler og lign.  

 

Center for Trafik har sammen med politiet set på sagen, og har i den 

forbindelse følgende løsning (se vedlagde skitse):  

 Den holdeplads til bussen som ligger i Burmeistersgade, bliver 

flyttet hen foran selve institutionen, det vil sige at der bliver 

standsningsforbud mellem 12-13 og 16-17, men ud- og 

indstigning tilladt. 

 Holdepladsen i Burmeistersgade bliver lavet om til 

skråparkering, samtidig med at der laves en fortovsudbygning, 

hvilket vil medføre to ekstra parkeringspladser. 

 Skiltet ved Bodenhoffs plads ”indkørsel for busser forbudt” 

får en ny undertavle med teksten ”ærindekørsel tilladt”, det vil 

sige at bussen kan komme hen til institutionen via Bodenhoffs 

Plads og Andreas Bjørns Gade. 

 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er i velkomne til at kontakte 

undertegnede enten på mail zp8k@tmf.kk.dk eller på telefon 

33661131.  
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