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Teknisk udvalgsmøde onsdag den 25. september
1 9 7 4 klokken 13 0 i teknisk forvaltning.

1. entreprenør H. C. Andreasen, Holtvejen 11
323o Græsted ansøger om tillægsautorisati on
som kloakmester i Skibby kommune

f e s c fe

2. vvs-installatør Frits Holme, Præstemarksvej 23, 4o7o Kirke Hyllinge ansøger om ti
lægsautorisation som gas-, vand- og sani
tetsmester samt kloakmester i Skibby kom
mune

J

A/S Kosan Gas, Strandpromena
den, 4600 Køge ansøger om autorisation
som gas-, vand- og sanitetsmester og klo
akmester i Skibby kommune
autorisation udstedt til
den 29-5-1973 annulleres samtidig, da
han er rejst fra firmaet

Holbæk Shipping & Spedition A/S henleder
opmærksomheden på, at firmaet råder over
transport- og entreprenørmateriel som kan
udlejes over længere eller kortere tid mec
kort varsel

5 . til efterretning:

J

vinterkøreplanen for 1 9 7 4 / 7 5 for ruterne:
Skibby-Holbæk,
Skibby-Roskiide og
Skibby-Prederikssund
er returneret til trafikrådet i godkendt
stand
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6. l/S J.K. Dinesen, Randersga.de 17, 21oo Kø
a * benhavn 0 fremsender skrivelse fra og til
Flygt Pumper å /S, hvor man på kommunens
vegne har accepteret tidsfristforlængelse
på pumpeleverancen

£

¿3/2- & / C
^ '-y /¿nt.
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b. A/S J.K. Dinesen fremsender tilbud på mag
netisk flowmåling til renseanlæg vest fra
Fa. Leif Zimsen og A/S Mobro,
tilbudene lyder på:
Leif Zimsen
1. Magnetisk flowmåler med
foring af neoprene
kr.

*9
^7V -

2. Signalomsætter
3. Tælleværk
4. Skriver
5. Montage i elpanel
6.
-7. Øvrige arbejder
kr.
15 % moms
kr.
A/S Mobro
1. Magnetisk flowmåler med
foring af neoprene
kr.
2. Signalomsætter
3.
4.
5.
6.

Tælleværk
Skriver
Montage i elpanel
-7. Øvrige arbejder

fk H H r t r ¿f ø t & c * * * # * ■

kr.
15 i° moms
kr.

A/S J. K. Dinesen fremsender tilbud fra
trådvarefabrikken Ishøj samt fra Pa. Emil
Dederding på opsætning af hegn omkring
vestre rensningsanlæg som følger:
Trådvarefabrikken Ishøj-incl. moms
kr
Pa. Emil Dederding
excl. moms
kr
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6. fortsat:
d . A/S J, K. Dinesen fremsender skrivelse til
landbrugskonsulent N. 0. Larsen vedr. af
grødeerstatninger i forbindelse m°d vestre
kloakanlæg bilagt opgørelser for de enkel
te ejendomme

7. drøftelse af indkøb af vogn til kloakvæse
net

nc
-*7 _

8.•/ drøftelse af indkomne ansøgninger til sti]
lingen som vejformand for Skibby kommunes
ve jvæsen

&Z&Ut
/¿C

7Vtø. S*???
A/S J. K. Dinesen fremsender forslag til
den i overlandvæsenskommissionens kendelse
af 19-lo-73 krævede ændring af de to regn
v~ndsudløb i Vellerup, til hvis udførelse
miljøministeriet har meddelt at ville yde
'¿C «5AA/ ^
det af overlandvæsenskommissionen bestemte
tilskud på Uo.ooo,- kr.
v -¿e-/
udgifterne kalkuleres således:
entreprenørarbejde-------ca.
omkostninger--------------"
moms--------------------- "

14o.ooo,- kr.
2o.ooo,- "
?4.ooo,- "

I§li_ca5__1841.ogoA-_kri

lo. vejtransportrådet udbeder sig en udtalelse
vedr. ansøgning om tilladelse til gods
transport med 1 vogn fra Skuldelev spediti
on, v/L. J. Tullberg, Egevej 9, Skuldelev
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11. der ansøges om tillægsbevilling på lo.ooo
kr. til kortlægning af Skibby kommune for

O
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1974/75

12. justitsministeriet fremsender
hvor der gives oplysninger om
ændrede opgaver ved miljø- og
delreformens ikrafttræden den

cirkulære
politiets
levnedsmid
1. oktober

1974
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