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INDBRUD
Rude knust i villa
VAMDRUP: En rude er blevet
knust til en villa i Fredensga-
de i Vamdrup. Siden stjal en
tyv en bærbar computer og
en dvd-afspiller. -gan

UHELD
Lastbil på afveje
VAMDRUP: Ved halv ti tiden i
går morges var Tøndervej li-
ge syd for Vamdrup spærret i
begge retninger i en lille halv
times tid. 

Årsagen var, at en lastbil
var kommet for langt ud i ra-
batten og var begyndt at syn-
ke ned med fare for at vælte.
Rabatten har for nyligt været
gravet op, så jorden var lidt
blød på stedet. 

To kranbiler blev kaldt til
stedet, og med deres hjælp
kom lastbilen på sikker grund
igen. Lastbilen var lastet med
tung kompost. lej

FINT BESØG
Borgmester kommer
til Hjarup søndag
HJARUP: Borgerne i Hjarup,
der på søndag holder en stor
ryste-sammen-byfest for at
styrke fællesskabet i landsby-
en, har ekstraordinært fået
Kolding-borgmester Jørn Pe-
dersen (V) til at deltage i lø-
jerne. Han har lovet at tale til
forsamlingen og går på tale-
stolen lige efter foredragshol-
der og journalist Jeppe Søe
har fortalt om udfordringerne
for de moderne landsbysam-
fund. Jeppe Søe holder fore-
drag fra klokken cirka 14.15-15
og stedet, man mødes, er på
Hjarup Byvej 21 i Hjarups hjer-
te. JH

KRYDS I KALENDEREN
Kirke inviterer
til idéaften
LUNDERSKOV: Skanderup
Kirke har taget sit nye kirke-
hus i brug. 

Meningen er, at kirkehuset
skal være for alle i sognet, og
det skal være med til at gøre
kirken relevant og nærværen-
de for borgere i alle aldre.

Derfor inviterer sognepræ-
sten og menighedsrådet til et
idémøde. Det foregår torsdag
den 23. september klokken
19.30 i kirkehuset. 

Alle får mulighed for at
komme med forslag til, hvad
der skal foregå i huset. 

– Det er væsentligt, at flest
muligt interesserer sig for kir-
ken og for, hvad der foregår i
kirken, siger menighedsråds-
formand Jørn Westberg. 

Når aftenen er omme, skal
der skrives et helt katalog
med ideer, så menighedsrådet
kan samle en vifte af tilbud,
der kan appellere til hele sog-
net. 

Menighedsrådet giver kaf-
fen, og det er gratis at være
med til idémødet. lej

sto mindre. Det siger vejan-
svarlig ingeniør ved kommu-
nen, Steen Langhoff.

Biler og trailere generer
Han tilføjer, at han gerne ville
have hørt om problemerne
før, for eksempel da der var
høring om lukningen af Tofte-
gårdsvej i den modsatte ende,
men det ændrer ikke på, at
man gør noget nu.

CHRISTIANSFELD: Kolding
Kommune har ikke tidligere
fået klager over oversigtsfor-

holdene i krydset mellem
Toftegårdsvej og Kongensga-
de i Christiansfeld, men det
får den nu. Godt nok igennem
artikler i avisen, men ikke de-

– Så vi ser på, hvad vi kan
gøre for at forbedre oversigts-
forholdene derude, siger han.

Han forklarer også, at man
godt kan gribe ind, overfor
den beboer på Kongensgade,
der har biler og trailere ståen-
de i vejsiden, hvor de åben-
bart generer bilisters og cyk-
listers udsyn. 

– Ja, det kan vi godt, og det
vil vi selvfølgelig se nærmere

på, siger han.
Han tilføjer dog, at cyklister

og knallerter stadig godt kan
køre ud af udkørslen fra Tof-
tegårdsvej mod Omfartsve-
jen, da den kun er blevet luk-
ket for biler, men det er ikke
noget, han opfordrer til. 

– For vi mener stadig, at
den udkørsel er farligere, for-
di der køres med meget høje-
re hastighed der, siger han.

Kommunen vil tjekke oversigtsforholdene 
REAKTION: Kommunen tager politiker- og bor-
gerkritik til efterretning, og vejafdelingen vil
se, hvad den kan gøre for at forbedre over-
sigtsforholdene i vejkrydset.

Af Jannie Holm Andersen

CHRISTIANSFELD: – Vi har
talt om det i årevis, at over-
sigtsforholdene er dårlige
ved udkørslen fra Toftegårds-
vej til Kongensgade, men vi
havde ikke regnet med, at det
skulle gå ud over os. 

Maria Nielsen blev mildest
talt rystet, da hendes teenage-
søn, Martin, i lørdags blev

ramt af en bil i det kryds, som
byrådspolitiker Christian
Gøttig (SF) har advaret imod,
fordi han mener, at oversigts-
forholdene i krydset er eks-
tremt dårlige. 

Politikeren kom på banen,
efter kommunen havde be-
sluttet at lukke den bynære
del af Toftegårdsvej af for bil-
trafik ud mod Omfartsvejen
for at aflaste området for gen-
nemkørende trafik. Et flertal

af områdets beboere har væ-
ret glade for den beslutning,
men flere af dem kræver nu at
udkørslen fra Toftegårdsvej
ind mod byen gøres mere sik-
ker og sigtbarheden øges.

Et par af dem er Martin og
Maria Nielsen. 

Trailere holdt i vejen
Martin slap godt nok heldigt
fra uheldet, der involverede
ham og en kvindelig bilist fra
Christiansfeld. Det skete lør-
dag eftermiddag og endte
med, at parterne udvekslede
forsikringsoplysninger.

– Hun sagde, at hun »over-
hovedet ikke havde set mig,
før det var for sent«, og jeg

havde slet slet ikke set hende.
Det kunne jeg ikke på grund
af de parkerede biler og trai-
lere, der holder til venstre for
udkørslen, siger Martin Niel-
sen, der lå brak nogle dage ef-
ter uheldet på grund af et tykt
og hævet knæ og dybe hudaf-
skrabninger. Heldigvis slog
han ikke hovedet, da han hav-
de hjelm på. 

JydskeVestkysten har også
talt med en anden beboer i
Tømmervængekvarteret,
som er helt enig. Oversigten
er ikke god i krydset, og det
ville være godt, hvis kommu-
nen vil gøre noget ved det.

Første uheld i kritiseret
kryds i Christiansfeld 

Martin Nielsen blev ramt her i krydset ved Toftegårdsvej og Kongensgade i Christiansfeld. Oversigtsforholdene på stedet er dybt kritisable, mener både han, hans mor,
flere ældre beboere i området og byrådspolitiker Christian Gøttig, der har værksted overfor udkørslen. FOTO: HENRIK KASTENSKOV 

Af Jannie Holm Andersen
Tlf. 7211 4232, jha@jv.dk

UHELD: Allerede dagen efter, at Toftegårdsvej
blev lukket ud mod omfartsvejen er der sket
et uheld i den anden ende af vejen, ligesom
byrådspolitiker forudsagde. 

FAKTA
.SAGEN KORT

I februar beslutter byrådet
at lukke Toftegårdsvej af ud
mod Omfartsvejen for at
undgå gennemkørende tra-
fik.
I fredags blev vejen så luk-
ket. Lørdag sker et mindre
uheld i krydset, der involve-
rer en knallert og en bil. 
I mandagsavisen kritiserer
byrådspolitiker Christian
Gøttig beslutningen, fordi
han mener, den tilbagevæ-
rende udkørsel er farlig. Han
fortæller, at han jævnligt ser
farlige situationer og uheld i
krydset og frygter flere. 


