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1. Meddelelser fra formanden.

2. Efterretningssager:
a. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender badevandsanalyse af 21/1 1982
J

fra Hellas svømmebad.

e

t

siJa

b. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender vandanalyse for Østby vandværk.
c. Det meddeles, at der ved skrivelse af 4/2
1982 er meddelt Venslev vandværk, at der
hurtigst muligt må søges sagkyndig bistand
for at få tilvejebragt tilfredsstillende
vandkvalitet og dermed nedsat jernindhold.
d. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender analyseattest af 16/12 1981
vedr. Maglehøjgård losseplads.
e. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender udskrift af forhandlingsproto
kollen for levnedsmiddelkontrolenhedens
budget- og regnskabsudvalgs møde den 26.
jan. 1982.
f. Teknisk forvaltning har den 25/1 1982 m ed
delt tilladelse til A/S NESA til udførelse
af kabelarbejder i Bygaden, Søgade, Bavnen
Blakke Mølle og Kirkegade.
g. Boligudvalget for bevægelseshæmmede frem
sender publikation "Bygningers adgangsfor
hold og indretning for bevægelseshæmmede.
Bestemmelser og ønsker."
h.

fremsender skri

/n<&in<eA£

velse vedr. det netop afsluttede handicap Jkt*øUÅe /7*uéf
år 81, hvor der af mange blev focuseret på
de handicappedes muligheder for at færdes
på egen hånd.
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Indenrigsministeriet fremsender cirkulære
skrivelse af 12/1 1982 om kommunale sne
rydningsudgifter .
•i/;
Tre foreninger vedr. brolægningsarbejde
fremsender en skrivelse af 3/2 1982, hvori
man udtrykker håb om, at store som små styl
ker arbejde af ovennævnte art udføres af
udlærte brolæggersvende og brolægningsar
bejdere, idet man henviser til den store
ledighedsprocent i 1981.
l. Hovedstadsområdets Trafikselskab fremsende::
meddelse om, at der ikke foreslås ændringer
til sommerkøreplanen 1982, gældende fra
25/4 1982, for de buslinier, som henhører
under driftsområde Frederikssund og som
berører Skibby kommune.
m. Skuldelev bådelaug,
fremsender til orientering bådelaugets
regnskab for 1981.
n. Det meddeles til udvalgets orientering, at
der afholdes landvæsenskommissionsmøde
tirsdag den 23. februar 1982 vedr. Vestre
anlæg (kloakering) klokken 13^° og vedr,
detailkloakering af Hammertoften klokken
14°° på Skibby Rådhus.
o. Ligeledes meddeles det udvalget, at der
afholdes taksationskommissionsmøde vedr.
matr. nr. 9 c

Ferslev,

den lo. marts 1982 klokken 9 ‘5°.
Afholdes på åstedet.
p. Det meddeles udvalget, at Teknisk forvalt
ning til Ejendomsudvalgets møde den 16/2
har fremlagt notat vedr. byggemodning for
Hanghøjgård - industri.
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2 . Efterretningssager fortsat:
q<

Ligeledes meddeles det udvalget, at Teknisk
forvaltning til Ejendomsudvalgets møde den

'ScÅa+td{L*>

4oJcS. -/ff

16/2 1982 har fremlagt notat, der viser be
AixUi due//._________________________

hov for yderligere bevilling i forbindelse
med P-plads ved Ferslev skole.

3. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
har ved tilsyn konstateret, at de indret
tf

ningsmæssige forhold vedr. skolebod, Marbækskolen ikke er ændrede siden sidte til
syn, bortset fra at væggen omkring vinduet
nu er malet med afvaskelig maling.
Det er levledsmiddelkontrollens opfattelse

a

ÅUiÉÅ y

J&J

at forholdene bør bringes i orden, specielt,

<3 stol

hvad angår ventilations- og opvaskeforhold

Sagen vedr.

ansøgning om til

bagebetaling af kloakbidrag forelægges på, ¿ Å l / ¿l/A

ny udvalget, idet borgmesteren og kommuneingeniøren efter sagens behandling i ØK ha::
afholdt møde med Hovedstadsrådet den 5/2
1982.
Referat af mødet ligger i sagen.5

5. Miljøstyrelsens brev vedr. klage fra
over Skibby kommu-

V

/iudu

nes påligning af kloakbidrag på ejendommen
matr. nr. 7 1_ m. fl. Vejleby af 4/2 1982
forelægges udvalget.
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har søgt
Hovedstadsrådet om tilladelse til at ind
vinde grundvand til brug for varmepumpean
læg med efterfølgende afledning af det afki|i
lede vand til undergrunden. Ejendommen er
beliggende ca. 17o m fra Skibby vandværk.
Hovedstadsrådet har videresendt sagen til
Miljøstyrelsen og Frederiksborg amtskommune
Miljøstyrelsen har i skrivelse af 21/1 82
godkendt afledning af op til 4 m

3

vand pr. M I gJÅA.AJbl4iM<^

time på diverse vilkår.
Frederiksborg amtsråd anmoder i skrivelse
af 22/1 1982 om Skibby kommunes stilling
tagen til ansøgningen for så vidt angår

,-CH/wi

/frvtéf sfrvt

den del, der vedrører indvinding af grund
vand .

7.
ansøger om tilladelse i henhold
til miljøstyrelseslovens kap. 5 til etab
lering af maskinværksted i eksisterende
værkstedshal på

8. Skibby vandværk X/S anmoder om godkendelse
af eksisterende regulativ af 15/9 1977 med ä .
enkelte tilføjelser samt godkendelse af
mindre ændringer i takstbladet.

N r . 5 8 8 */* dafolo- i*reoehikshavn
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9. Hovedstadsrådet fremsender resultat af
badevandsundersøgelser i 1981 og ønsker
diverse spørgsmål om udtagningsstederne
\l

besvaret.
srun ¿1*¿¿¿¿OZ

Den ønskes endvidere konkrete forslag til
eventuelle ændringer af prøveudtagnings-

y

w

P

*

programmet for 1982.

lo.

klager i
brev af 26/1 1982 over diverse forhold i

/

forbindelse med kloakforholdene på naboen

cnrv

ejendom.

sAa/is

11. Bent Olsen anmoder udvalget om at behandle
sag angående problemer med afløbet fra m o 
se på

ejendom i

OAU^'
AA
AUJ

Skuldelev. Mosen er beliggende ved trixanlæg øst for Skuldelev, og afløbsled
ningen fortsættes til grøft sydøst herfor.
Ledningen fører desuden vand fra den gamle
bydel i Skuldelev via overløb ved trixanlægget.
Ledningen er i dårlig stand.

12. Isefjordens ørredsammenslutning,
meddeler, at man kan anbefale det.
af

fremsendte forslag vedr.

anlæg af ophalersted ved den nordlige
Hammerkrog.
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13. I forbindelse med afvanding af søen på
som tilsynela
dende afvandes gennem en ledning over matr
nr.e lo db, lo dc og lo dd Vellerup, fore
spørger Vellerup sommerby grundejerfore

ning, om kommunen har forelagt eller agte ¿b/
at forelægge sagen for vandløbsretten.

J c / Al,

14.
har købt matr. nr. 3 cz Skibby,

Q'
t(As

og anmoder i den forbindelse om
tilladelse til at etablere indkørsel fra
Damgårdsvej.

15. Forvaltningen beder Teknisk udvalg tage
stilling til, hvordan kørslen i f o r b i n d e ! - . S i / + ¿bu
se med rotte-(skadedyrs) kampagnen skal
gennemføres i 1982.

A

Redegørelse ligger i sagen.

16. Det kommenterede licitationsresultat fra
"tilløbsledninger til Hyllingeriis rense
anlæg" forelægges udvalget.
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17. Varmeforsyningsplanlægning og kortlægnings
rapport for Skibby kommune udført januar
\l

1982 af

forelægges udvalget.

JnjsiJlUg/s.S ¿

18. Civilforsvar.
Redegørelse for konsekvenserne af "Dansk
beredskabsplan for Barsebackværket".
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c

/

._____

T

Jett.¿¿¿tø--,

Udsendt af Miljøstyrelsen februar 1982.

19. Eventuelt.
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