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Teknisk udvalgsmøde tirsdag den 26. november
1974 klokken 13°° i teknisk forvaltning.

1. til efterretning:
stadsdyrlægen fremsender bassinanalyse fra
den 31-10-1974 for svømmebassinet på matr.
nr. 12 d_ Skibby by og sogn

2. til efterretning:
stadsdyrlægen fremsender vandanalyser fra
følgende vandværk:
Vejleby
Vellerup
Sønderby
Ferslev
Østby og
Venslev samt
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3. ingeniør Hansen, teknisk forvaltning har
udtaget spildevandsanalyser den 29-lo og
3o-lo-1974 fra følgende rensningsanlæg:
Skibby mark og
Vejleby

/

Frederiksborg amtsråds vandinspektorat
fremsender rapport vedr. spildevandsanaly
ser fra følgende rensningsanlæg:
Sønderby
Skibby og
Skuldelev
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4 . sundhedskommissionen fremsendte skriftlig
godkendelse af placering af ny boring på
matr. nr. 25 a Skuldelev by og sogn, ejer:
den 4-9-1974, idet
man gjorde opmærksom på, at der skulle sø
ges hos landvæsenskommissionensagen er nu returneret fra kommissionen
med påskrift, at den efter 1. okt. 1974
skal indsendes til kommunalbestyrelsen
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anmoder om tilladelse til at
udvide Skibby cafeteria med de tilstøden
de lokaler, som fruen også har haft leje
mål på det sidste år. Lokalerne har før v s E j ret benyttet til en lejlighed, men nu me
nes de uegnede til dette formål.
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6^. ejendomsmægler Thorvald Madsen , Skuldelev — r----------- — ---------- ------er indkaldt klokken 15°° "til forhandling ¿¿Z .'H -£ c <£'Z
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med udvalget om klage overvejskilt på pri
gjtcccj
vat vej med navnet "Enghave"
(var med på sidste møde)
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er indkaldt til møde med udvalget klokken
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til nærmere drøftelse vedr. forure
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ning af Østby gadekær
;/----- f---- *-- V ---(var med på sidste møde)

8. sagen vedr. skrivelse fra politimesteren
om evt. oprettelse af en brandkommission
samt evt. uddannelse af brandinspektøren
så han er sagkyndig ved behandling af
byggesager blev ved sidste møde udsat til ZZ'ci
dette møde, da der skulle indhentes nær
mere oplysninger
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9. kloakmester Villy Larsen, Nordfeldvej 29,
266o Brøndby strand ansøger om tillægsau
torisation som kloakmester i Skibby kommu
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lo. i/S "Affaldsbehandling Frederiksborg amt
vest" anmoder om et møde med evt. repræ
sentanter for kommunalbestyrelsen for at
give en teknisk og økonomisk orientering
om det forestående affaldsværk samt høre,
om kommunen ved anlæggets start eller evt.
senere kunne tænke sig at levere affald
til værket

11

.
forespørger om hvornår man kan påregne,
at der vil blive etableret fortove på
Saltsøvejsne udstykning eller i det mindst
en regulering af terrænet langs vejene.
Desuden anmoder han om at får sat bomme
op på sti, der går mellem Anemonevej og
Bellisvej, da der foregår livlig biltrafil
på denne sti.
7-
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J. K. Dinesen fremsender redegørelse
vedr. sammenlægning af renseanlægget for
vestre område og for Skibby by samt revi
sion af betalingsvedtægt.
(fotocopi er tilsendt medlemmerne til nær $/ctcci£cü'i,
mere orientering.)
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13. drøftelse vedr. olieaffaldsordning
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14. Grundejerforeningen Vellerup sommerby har
fremsendt foreningens skitse til nye vedt.'ja
ter og ordensreglement.
Sekretariatet anmoder teknisk udvalg om
en udtalelse.
(fotocopi vedlagt)

15.

fremsender på menighedsrå
dets vegne et skitseprojekt til ny kirke
gård i Skibby og anmoder om at de to sær
skilte problemer vedr. Søndergades luk
ning og indretningen af det sydøstlige
areal må blive forelagt byrådet til nær-
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mere udtalelse

16. diverse beboere på Nordmandsvej ønsker
forbud imod, at lastvogn med anhænger
parkeres ud for Nordmandsvej 15
(tilh.
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y tittZ-
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17. Esrum YYS, v/Lars Kr. Jørgensen, Hovedga
den 15, Esrum, 3?3o Græsted ansøger om
tillægsautorisation som gas-, vand- og
sanitetsmester i Skibby kommune
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