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1. Efterretningssager:
a. Stadsdyrlægen fremsender bassinanalyser
af 21/9 og 5/lo 1978 vedr.
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r i

"Hellas".

¿4 4 -
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b. Stadsdyrlægen fremsender badevandsanaly
ser af 12/9, 19/9 og 26/9 1978.
c. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser
vedr. følgende vandværk:
Bonderup
Manderup
Hyllingeriis
Venslev
samt Skibby renseanlæg

(under opførelse)

d. Stadsdyrlægen har ved ny besigtigelse den
lo. oktober d. m. konstateret, at vilkår
i skrivelse af 28. aug.er opfyldt med und
tagelse af, at håndvasken ikke var opsat
5 cm fri af væg.
Man aftalte, at der blev fuget med silicone omkring vasken.
Når denne mangel er udbedret er køkkenet
til børnehaven på Skolevej 3, Skibby god
kendt .
■7

e. Stadsdyrlægen fremsender diverse vilkår,
der skal opfyldes, før cafeteria på Hoved
gaden 15, Skibby må genåbnes, idet virk
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f , Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Strand
gade 29, 14ol København K fremsender ko
pi af Miljøstyrelsens afgørelse vedr.
Rendebæk vandværks klage over Hovedstads
rådets afgørelse af 21. feb. 1978 vedr.
vandværkets forsyningspligt og vilkårene
herfor.
Frederiksborg amtsråd, Kongens Vænge,
34oo Hillerød fremsender kopi af skri
velse til
hvori meddeles til
ladelse til indvinding af overfladevand
til markvandingsformål fra privat sø på
matr. nr. 15 y og 27 a Vejleby by Fer
slev sogn, idet den samlede oppumpede
vandmængde i tiden 1 . maj til 1 . septem3
ber ikke må overstige 6 .0 0 0 m .

J Hovedstadsrådet,

Toldbodgade 8-12, 1253

København K fremsender kopi af skrivelse
til
hvori meddeles, at ansøgning om
tilladelse til vandindvinding på matr.
nr. 13 Manderup by Skibby sogn er videre
sendt til Frederiksborg amtskommunes tek
niske forvaltning til teknisk vurdering
Når resultat foreligger, vil man vende
tilbage til sagen.

Stadsdyrlægen har fremsendt resultat af
vandanalyse fra Venslev vandværk til em
bedslægen, der udviser et let forhøjet
bakterietal.
Embedslægen finder bakterietallene så
beskedne, at der ikke er grund til øje
blikkelige foranstaltninger.
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3. Formanden for Skuldelev vandværk,
i udvalgsværelset.

anmoder om tilladelse til at af
bryde ledning fra vandværket til gadekæ

7/
ret i Skuldelev, da den ikke er til nogeiji i
jfriry ¿c od</g ¿i
rr
~7i
gavn mere.

4. Kulturteknisk kontor, Vallekildevej 48,
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4534 Hørve ansøger om endelig vandind
u d dø- o m d d c & t

vindingstilladelse til indvinding af
lo.ooo m
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grundvand årligt på matr. nr.

d d

2 a Østby by Selsø sogn,tilhørende anlægs

d l / A ilSsj.¿t
//

gartner
Af hensyn til afstanden til Østby vand
værk, er boringen flyttet ca. 15o m mod
øst.

5.\j

yba
ty

ansø
C'

t

ger om tilladelse til at drive vognmands '’.4<£<dsVtiM'é'LjJ
d
virksomhed og autoværksted på matr. nr.
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1 bi Skibby by og sogn, beliggende Indu
strivej 25, Skibby.

6 . Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Strand
/ d dcA-tUiJt

gade 29, 14ol København K fremsender
skrivelse, hvori anmodes om supplerende
oplysninger vedr.
Manderup, idet
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med overslagspris forelægges, idet udval
(■%£yv A O 'O.
get skal tage stilling til, om vejvæsnets

7. Projekt over biotromleanlæg i Sønderby

egne folk eller fremmed entreprenør skal
udføre arbejdet.
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8 . Efterretningssager:
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a. Hillerød kommunes tekniske forvaltning,
Helsingørsgade 6 , 34oo Hillerød meddeler,
at driften på oliecentralen i Hillerød
vil blive indstillet den 2o. oktober 1978
hvorfor Skibby kommune efter denne dato
ikke længere kan aflevere olieaffald til
Hillerød kommune.
b. J. K. Dinesen meddeler, at han pr. tlf.
har aftalt med

at man ved

førstkommende lejlighed vil se på forhol—
dene omkring Nordmandsmoseledningen, da

__

der er - om ikke bundløs - så meget sum
pet.
c. J. K. Dinesen, Randersgade 17, 21oo Køben
havn 0 fremsender bankgarantier fra
i forbindelse med opførelse af Skib-_
by renseanlæg på henholdsvis kr. 13o.ooo,og kr. 118.986,-, og meddeler at disse er
i overensstemmelse med den foreskrevne
formulering.

_

(Samtidig vedlægges kopi af skrivelse til
af 2-lo-78 samt kopi af dags
orden fra Ø.K. den 2-lo-78,pkt. 863/lo). ~
d. Miljøministeriet, Planstyrelsen, Holbergs
gade 23, lo57 København K fremsender kopi
af skrivelse til grundejerforeningen Vellerup sommerby, hvori meddeles, at sagen
vedr. klage over, at Skibby kommune har
nedlagt en af foreningen anlagt sti og
andet, er oversendt til Ministeriet for
offentlige arbejder.
e. Det meddeles, at teknisk forvaltning hen
holdsvis den 15-9 og 4-lo 1978 har me d 
delt tilladelse til udførelse af kabel
arbejder i Hjortehaven i Skibby.
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9./ A/S Leif Kolter Jensen,

J

ønsker, at kloakbidrage :
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for matr. nr. 4 h Skibby by og sogn, ud Jo k -UrOJc 4ti
regnes efter 1972 priser, idet han, hvis
sagen havde været behandlet rigtigt i
1972, da ville have betalt beløbet kon
tant.

11

mener at have betalt

.

kloakbidrag for matr. nr. 4 cø Skibby

s/

f
Tf

by og sogn ca. 1 år for meget i forbinde
se med frastykning af parcellen.
Problemet ønskes behandlet af Teknisk
udvalg.

12

Skibby ejendomskontor,
forespørger om hvor store

¿ J jj'ie io y 'i'i- i/ O tb lu -O t': J o /
ZUnct?n-L b jcervo<>

bidragene til detailkloak og hovedkloak
vil blive efter 1. jan. 1979 til "Hjorte
haven".

M

Samtidig forespørges, om der vedr. "Hjor
tehaven" og andre eks. helårs- og sommer
bebyggelser i hele kommunen vil blive op

«¿idJzc) Je-co't________________________
O

krævet yderligere bidrag og i bekræften
de fald, hvilke beløb.
J j J u C é J . cJjJJi-U -J .ÅiZ't ¿ J J ¿ k / o^ ti/^¿r _ kO'k/ /2.
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Ungdomsskolen, Skibby anmoder udvalget
X o:17A ¿C iyl^, . C&/~

om oplysninger om hvilke tilbud, der kan

> ,< $¿'¿¿4

.■ f / f e -'f

Aj X
-C?(2 — s ¿AO/iÅtZ'l u./----- -,v
:
/------- 7/—
juni 1978, hvor kommunen skal tilbyde de A iA a x i -.X ,____________________ ^
langtidsledige jobtilbud.
T

gives i henhold til lov nr. 298 af 8 .

14. Kulturelt udvalg anmoder Teknisk udvalg
om, at der opstilles et venteskur i Vej

Mt--- X A dJø/

.

Cf

leby.
Der foreslås, at der opstilles en- så
kaldt "Skald".

15. Landinspektør
fremsender deklaration ang.
færdselsret til privat vej for matr. nr
5 d m. fl. Vellerup by og sogn og anmo
der om påtegning i henhold til kommune
planloven.

16.

/
anmoder kommunen om, at der afholdes
åstedsforretning på Englodsvej, vejstræk
ningen mellem Hellesøgård og Østskov.
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slagsberegning over flisebelægning af
vestlige fortov på Hovedgaden fra Valmue ---- --- r---—

-------

vej mod nord.

u.

W .a
S,

i

# -

18. Drøftelse af igangsætning vedr. udvidels

77

/f\

af bivej nr. lo4 fra Sølvkærgård til
krydset Vestergade/Søndergade.

y/

19. Udvalget bedes tage stilling til evt.
igangsættelse af projekteringsarbejde

A

• .

~‘ O ,

7

i

$ .

</

i forbindelse med ringvej nord for Bjerg
marks byggecenter.
(Er med på budgettet for 1979).

/
2o. Sagen vedr. fejning af gader i Skibby

6 y

'Syc'yiytt

kommune genoptages, idet teknisk forvalt
ning har opmålt den ekstra fejelængde,

-

3 Atislsil rT^lyQ-7

4* i

der omfatter veje med faste afgrænsninge
i landsbyerne.

2

Sagen vedr. fodgængerovergang ved Skulde

J,
f)
~7T

lev skole genoptages, idet der har været
holdt et nyt møde med politiet.
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Referat af møde forelægges udvalget.
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Ved licitationen er der indkommet følgen1- i udvalgsværelset,
de tilbud på kloakarbejdet i Venslev:
Hilbert Jensen - kr.
Tom Nielsen

-

"

Finn Skov

-

"

^ / ¿/ ¿¿¿¿/

, /■/y ty ¿ 2 ¥0 Jht?

( fuld

J*u4**' )

------- ¿ r -------- 7

t

< f < T •/

første tilbud gælder delvis separering
og sidste fuldstændig separering af klo
aknettet.

(Tilbudene er excl. mom s ) .

<2

23 V Projekt over forbindelsesledninger m.m.
til Skibby renseanlæg fremsendes til ud
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valget .

24. I forbindelse med renovering af kloak

ddié ti-
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i del af Skibby by (Stationsvejskvarte
ret) bedes udvalget tage stilling til
evt. igangsætning af projektering.
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forslag til tillæg til spildevandsplanen
omfattende planer, skemaer, m.m.
a. Tillægget omfatter for Skuldelev, lokal
planområde 19

' Cdl/ ¿VidtUZia,

J Vf

ZbtCin j/é'Z ¿bÅ-9/ > 7?
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b. og for Skibby, lokalplanområderne 12,
14 og 17.

26. Bogholderiet fremsender regnskabsrapport

4ti ¿¿/uu4?wvis)

7

7

1978 pr. 3o/9 1978.
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27.

Referat af møde med Venslev vandværk
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i forbindelse med den forestående kloak
ering af byen, forelægges udvalget.
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