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Teknisk udvalgsmøde onsdag den 26. juni 1974
klokken 13 33 i teknisk forvaltning.

1. murermester Gert Nielsen, Thorsvej 31, 314c
Ålsgårde ansøger om tillægsautorisation son
kloakmester i Skibby kommune

/

2. Fa. Th. Griese, Hvidkildevej 4^*, 24oo Kø
benhavn NV ansøger om tillægsautorisation
«/ som gas-, vand- og sanitetsmester i Skibby r
kommune

-

3. Egon Pedersen, Harekærvej 1, St. Salby,46oc
Køge ansøger om tillægsautorisation som klc
akmester i Skibby kommune

f

~

4. Tonny Andersen, Sæbyparken 16, Sæby, 4o?o
Kirke Hyllinge ansøger om tillægsautorisa
tion som kloakmester i Skibby kommune

5. Freddie Pedersen, Fa. ing. E. Bjørkholt,
Bomporten 3, 282o Gentofte ansøger om til
lægsautorisation som gas-, vand- og sanitet smester i Skibby kommune

5. Agner Nielsen, Fredensvej 7 A, 4654 Fakse
Ladeplads ansøger om tillægsautorisation
som gas-, vand- og sanitetsmester i Skibby
kommune

7. Frederiksborg amtsråds tekniske forvaltning
fremsender foreløbige kommentarer til det
sidste masterplanforslag dateret 2. maj 74.
‘T
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8.y Kommuneforeningen
i Frederiksborg amt frem
sender skrivelse vedr. opstilling af stop
pestedstandere og læskærme

¿/'/■ ¿ru

9. Kommuneforeningen i Frederiksborg amt frem
sender skrivelse vedr. den stigende ledig
hed indenfor murersvendenes fagforening af
1919

lo.vejtransportrådet anmoder om en udtalelse
vedr. Ib Kristensen, Hovedgaden 15, 4©5o
Skibby ansøgning om godstransport på ruten
Holbæk-Helsingør

11.J. K. Dinesen fremsender tilbud fra Hørdisk
Triclair på smedearbejdet- entreprise H,
renseanlæg vest- lydende på kr. 29.7©o,endvidere tilbud på sandskrabevogn- lydende
på kr. 22.5oo,- samt beluftningsarrangement
til sandfang- lydende på 2.3oo,- kr. alt
excl. moms
desuden fremsendes tilbud på elforsyning
til pumpestationerne og renseanlægget
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12.advokat N.E. Thoregård, Jernbanegade 24,
36øo Frederikssund anmoder for fabrikant
og
om der må blive rejst en vej
synsforretning vedr. privat fællesvej
✓
13.U.E.S.A., Strandvejen 1©2, 29oo Hellerup
ansøger om tilladelse til fremføring af et
lavspændingskabel ved Hammeren vest, jour
nal nr. 7©-9
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14. drøftelse vedr. nye priser på stabilt gru
i grusgraven

1

I^VC'CC-xj „

C
~tlo%

samt grusgravens fremtidige drift
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15. drøftelse af eventuel ny vejformand til
vejvæsenet
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16. Bruno K. Nielsen, Kildegårdsvej 14, 365o
Ølstykke ansøger om tillægsautorisation
som kloakmester i Skibby kommune

17. skiltefabriken Sericol A/S, Industrigården
42oo Slagelse fremsender tilbud på kommu
negrænseskilte med byvåben

18. Flygt pumper fremsender tilbud på pumpeluft
ningsaggregat samt pumpestation til Torpemose rensningsanlæg endvidere udbygning af
eks. pumpestation
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9. drøftelse vedr. ansøgere til stillingen
som teknikumingeniør ved kommunens admini
stration
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