Dag og år:

JÆGERSPRIS KOMMOEE
EJEKDOMSHDVALGE5?

onsdag d. 4.1.1978

Biad nr.

87
F ormar.dens
initialer:

j . r
Ret meddeles hermed, at der afholdes møde i
ejendomsudvalget onsdag den 4-januar 1978
kl. 15)00 på Jægerspris Rådhus udvalgsværelse
II med følgende

RAGSORREN

1.
Statstilskud
Boligministeriet fremsender Bekendtgørelse af
14 -dec. 1977 vedrørende tilskud til energibespa
rende foranstaltninger.

Besvaret den:_

5.1.1978

under j. nr.

26-4

.

2

Statstilskud.
Kongeriget Ranmarks Hypotekbank og Finansforvaltning meddeler i skrivelse af 27-12.77 rådigheds
beløb i h.t. lovens kap. I og II.

Besvaret den: _5 . 1 *1978
under j. nr.

3

_.~26 - .4-

.

Statstilskud.

For

~ ,v
ansøger
Kyndby Byggeforretning, Kyndby om udsættelse
med hensyn til færdiggørelse af tilskudsarbejder,

Besvaret den :__ 5*1.1978 __
under j. nr.

__26-4-575

4.
Rærshuset
Behandling af sag vedrørende utætheder i tag m.v.
ved lægehuset.
^

Besvaret den:
under j. nr.

5.1.1978
"",i■■1 1 "■

-

j

1 7 - 1 ARKIV:
------------ —
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EEtAVÆREHDE:

5.
Kommunens ejendomme.

„

3

Behandling af sag vedrørende kloakforhold i ejen
dommen Solbakkevej 11,13 og 15 .

Besvaret den: — 5 *l«lj?78.
I under i. nr.
L.

17-1

6.
Matr.nr. 1 an. Barakkerne, Strandjævervej

34.

/

Ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender
ansøgning om byggetilladelse på ejendommen.

7 s ~ T

~

6 o szv-i
-t—

Bebyggelsen ønskes placeret enten 2,o m fra vej
skel og 5 æ f^a naboskel eller 2,5 m fra vejskel
og 5 m fra naboskel.
selv naboejendommen, hvor be
byggelse er placeret 5 m fra naboskellet.

r ---------------- ~ ~

| Besvaret den:.
i
J under j. nr.

5.1.1978
matr.nr.

7.

8 am, Tørslev.
Den l6.12.1977 er konstateret, at terrassen på
ovennævnte ejendom ikke er fjernet, som krævet i
fredningsnævnets skrivelse af 16 .9 .77 *

Besvaret den: _ 5.1.1978
1 under

8

j. nr.

matr.nr.
$

.

Matr.nr. 9 dd, Meder Dråby, Ved Kignæs

8.

Ejeren af ovennævnte ejendom,
Ved Kignæs 8 , Jægerspris, anmoder om udstedelse
af ibrugtagningstilladelse.
Ved syn er konstateret følgende mangler:
Udførelse af "fuglestop" ved
beklædning.
Udbedring af kloaksystem.
Stengård Bank, Lyngby har med skrivelse af

13 -12.1977 meddelt, at man tilbageholdert
kr. lo.000 tal sikkerhed for udbedring af diverse
5*1.1978
mangler.
Besvaret den:

under j. nr.

matr.nr.

tf-

—

^
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Form andens
initialer:

9.
Matr.nr.

6 cø, Bakkegårde.

søger for ejeren
af ovennævnte ejendom,
om tilladelse til at benytte det ekst. udhus
til beboelse.
Udhuset er

11,25 nf og opsat på sokkelsten.

I DcSVdlcl uom . .

5.1.1978

i under j. nr.

matr.nr.

______

i

Eigil Frederiksen
formand

MØDET HÆVET KL.

•-

,

Dag og år:

onsdag d.

89

jy

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

lo.

8 ks, Bakke, årde, Hjorteve,' 2.

Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, Nørregade 21
København K, søger om tilladelse til at opføre
tilbygning på 2o m til ekst. telefoncentral.
Tilbygningen ønskes opført 3,8 m (min. 6 m) fra
vejskel mod GI. Kulhusvej og 4>1 m (min. 5 m)
fra naboskel.

| Besvaret den: _
i under j. nr.

4.1.1978

Form anderis
initialer:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
EJEJTOOMSIJDVALGET

Matr.nr.

B lad nr.

matr.nr.

11.
Matr.nr. 4 n- Tørslev, Tørslewe/. 12.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender ansøgning
om dispensation for placering af carport mod vej
Carporten ønskes placeret h.h.v.
fra vejskel (min. 6,o m).

Eigil Frederiksen
formand

4 >o m og 2,o m

