FREDERIKS SUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 25. august 1992 kl. 8.30

i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: 8.30
Mødet hævet:

-&0

Fraværende:
løvrigt deltog:

Grethe Olsen

Jul

^£2-

Teknisk udvalgs møde den 25. august 1992.

Indholdsfortegnelse
SAGER OV VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER

Sag nr. 119 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1316
Jernbanegade - gågaderegulativ
Fornyet behandling

Sag nr. 120 - LBS/mh - J.nr. 06.01.01.12.G01
Sigerslewester kloak
Behandling af projekt

Sag nr. 121 - LBS/mh - J.nr. 06.01.01.10.G01
Li. Rørbæk kloak
Behandling af projekt

Sag nr. 122 - LBS/mh - J.nr. 13.05.06.G01/1074
Kollektiv trafik
Oplæg til køreplansændringer pr. 23. maj 1993

Sag nr. 123 - LBS/mh - J.nr. 05.13.G01/1421
Traf ikhandlingsplan
Behandling af forslag

Sag nr. 124 - LBS/mh - J.nr. 05.00G01/1530
Parkeringsforholdene på offentlige veje
SAGER OM REGNSKAB

Sag nr. 125 - TR/irth - J.nr. 06.01.01.23G01
Afsluttet regnskab vedrørende anlægsarbejde 063053 Lossepladsudvidelse

Sag nr. 126 - TR/mh - J.nr. 00.01.002/1380
Budget 1993
ALMENE SAGER

Sag nr. 127 - TR/mh - J.nr. 82.00.13.07 .G01/153
Kolonihaveforeningen nLærkehøjen", Ventevej
Vedtægter og ordensreglement

Sag nr. 128 - TR/mh - J.nr. 25.14.029
Kloakforsyningen - betalingsvedtægt

Sag nr. 129 - LBS/mh
Sager afgjort af formand og forvaltning

Sag nr. 130 - LBS/mh
Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.

Sag nr. 131
Eventuelt

Sag nr. 119
TU-møde den 25. august 1992
LBS/mh

Sag nr. 119

Jernbanegade - gågaderegulativ
Fornyet behandling
J.nr. 05.01.G01/1316
På byrådets møde den 9. juni 1992 forelå teknisk udvalgs forslag til
gågaderegulativ.
Byrådets behandling af forslaget er bortfaldet på grund af stemmelig
hed, og sagen sendes tilbage til udvalget.
Forslaget fremlægges påny uden ændringer.
Indstilling: Henstilles.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 120
TU-møde den 25. august 1992
LBS/mh

Sag nr. 120

Sii erslevvester kloak
Behandlin af pro jekt
J.nr. 06.01.01.12.G01
På investeringsoversigt for 1992 er afsat kr. 1.220.000 i anlægsudgift
og kr. 48.800 i anlægsindtægt for renovering af kloakanlægget i Sigerslevvester, herunder nedlæggelse af renseanlæg og tilslutning til cen
tralrenseanlægget .
Projektet er udbudt i indbudt licitation under forbehold af projektets
fremme.
Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 15. september til 1. decem
ber 1992.
Projektet forelægges.
Iset indstilles.
at
projektet godkendes
at
der søges anlægsbevilling på kr. 1.220.000 og kr. 48.800 fi
nansieret over investeringsoversigtens rådighedsbeløb.
T U ’s beslutning:

>

Sag nr. 121
TU-møde den 25. august 1992
LBS/mh

Sag nr. 121

Li. Rørbæk kloak
Behandl in,: af ro 'ekt
J.nr. 06.01.01.10.G01
På teknisk udvalgs møde den 25. februar 1992, sag nr. 34, blev vedtaget
at kloakere LI. Rørbæk i 1992 og at søge anlægsbevillinger.
Byrådet har den 10. marts 1992 meddelt anlægsbevilling på k r . 1.464.000
og kr. 488.000.
Projektet er udbudt i indbudt licitation og anlægsarbejdet forventes
udført i perioden 15. september til 1. december 1992.
Projektet forelægges.
Det indstilles at projektet godkendes.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 122
TU-møde den 25. august 1992
LBS/mh

Kollektiv trafik
0 læ til k/re:lansændrin er

Sag nr. 122

r. 23. m a ' ,1993

J.nr. 13.05.06.G01/1074
HT anmoder ved brev af 3. juli 1992 om kommunens vurdering af kommunens
busbetjening, bussernes fremkommelighed m.v.
Det foreslås, at der ved annoncering og presseomtale opfordres til at
fremkomme med forslag til linie- og køreplansændringer, og at dette
materiale indgår i besvarelsen til HT.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 123
TU-møde den 25. august 1992
LBS/mh

Sag nr. 123

Trafikhandlingsplan
Behandling af forslag
J.nr. 05.13.G01/1421
For at tilvejebringe forudsætninger for eventuelt at opnå tilskud fra
Planstyrelsens Trafik- og miljøpulje er udarbejdet et forslag til tra
fikhandlingsplan.
Forslaget er udarbejdet som en sammenfatning af flere planer, rappor
ter, notater m.v. samt sektorplan for trafikområdet.
Det indstilles at forslaget godkendes, og at der ansøges om tilskud som
nævnt i planforslaget.
Bilag: Handlingsplan for trafik og miljø - foreløbigt udkast.
T U ’s beslutning:

i*-

Sag nr. 124
TU-møde den 25. august 1992
LBS /mh

Parkerin. sforholdene

Sag nr. 124

å of fen tii e ve ie

J.nr. 05.00G01/1530
I forbindelse med anlægsarbejdet på Marbækvej blev etableret cykelstier
i begge vejsider. Der foregår herefter en ulovlig parkering på cykel
stien til gene for færdslen.
Tilsvarende gør sig gældende på andre veje, hvor der er udført cykel
stier .
Det foreslås, at der i samarbejde med politimyndigheden udarbejdes en
pressemeddelelse for information om gældende regler, og i fortsættelse
heraf en politimæssig opfølgning.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 125
TU-møde den 25. august 1992
TR/mh

Sag nr. 125

Afsluttet re.-nskab vedrørende anlæ sarbe de 063053
Losseuladsudvidelse
J.nr. 06.01.01.23G01
Der forelægges anlægsregnskab således:
Samlet anlægsbevilling
Afholdte udgifter
Mindreudgift

kr. 340.000,00
kr. 296.667,18
kr. 43.332,82

Det indstilles,
at
anlægsregnskabet godkendes
og
at
mindreudgiften kr. 43.332,82 overføres som tillægsbevilling
til anlægsarbejde Affalds- og genbrugscenteret Ørnesten konto
063068.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 126
TU-møde den 25. august 1992
TR/mh

Sag nr. 126

Budget 1993
J.nr. 00.01.002/1380
Behandling af driftsbudget og investeringsoversigt for 1993.
Bilag: Budgetmateriale.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 127
TU-møde den 25. august 1992
TR/mh

Sag nr. 127

Kolonihaveforeningen "Lærkehflien". Venteve i
Vedtægter o h ordensreglement
J.nr. 82.00.13.07.G01/153
Haveforeningen har på sin generalforsamling den 8. april 1992 vedtaget
nogle vedtægter for foreningens administration samt ordensregler for
brug af haverne.
Det indstilles
at vedtægterne og ordensreglementet godkendes.
Bilag: Vedtægter og ordensreglement.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 128
TU-møde den 25. august 1992
TR/mh

Sag nr. 128

Kloakfors-nin:.en - betalin svedtæ t
J.nr. 25.14.029
Den nye lov om betalingsregler for spildevandsanlæg indebærer, at der
skal udfærdiges en ny betalingsvedtægt til ikrafttræden pr. 1. januar
1993.
Der vil på mødet blive givet en kort redegørelse for lovens indhold, og
de konsekvenser det får.
TU*s beslutning:

Sag nr. 129
TU-møde den 25. august 1992
LBS/mh
Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 55 til pkt. 92
Bilag: Oversigt.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 129

Sag nr. 130
TU-møde den 25. august 1992
LBS/mh

Sag nr. 130

Forvaltnin en orienterer om forvaltning sa fgørels er. lovgivning.
bemærkninger, forespørgsler m.v.

Id

Sag nr. 131
TU-møde den 25. august 1992
Eventuelt

Sag nr. 131

