Fastsættelse af renovationsafgift 1979.
Udgiften i forbindelse med indsamling,
transport og behandling af dagrenova
tion forventes at beløbe sig til kr.
3,87 pr. sæk excl. moms, svarende til
kr. 2ol,24 + moms pr. husstand årligt.
Der er ikke i denne pris indregnet eventuel afskrivning på kommunens udlæg
i forbindelse med opførelse af komposte
ringsanlægget i Frederikssund.
Teknisk udvalg indstiller, at dagreno
vationsafgiften fastsættes uændret i
forhold til sidste år på kr. 255,oo excl,
moms pr. renovationssæk.
Der vil herved indkomme et merproveneu
på kr. 53,76 som foreslås afsat som af
skrivning på kommunens udlæg i forbin
delse med opførelse af komposteringsan

e A

lægget i Frederikssund. Afskrivningen
vil beløbe sig til ca. 8,5%, svarende

Y

til en afskrivning på anlægget på ca.

12 år.

Afskærende hovedledning Jørlunde-Slange- I? .
rup.
Teknisk udvalg anmoder om tilladelse til
at ekspropriere sig ret til at fremføre
£

hovedkloak over ejendommen matr.nr. 5
og 15

Jørlunde, samt med anmodning om

frigivelse af anlægsbevilling 5 o.ooo kr.
til lægning af hovedkloak.
Økonomisk forvaltning bemærker, at kr.

5 o.ooo vil kunne financieres ved rådig
hedsbeløb afsat i budgettet for 1 9 7 8 .

4*
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Sundbylille renseanlæg.
Teknisk udvalg indstiller, at der frigives an
lægsbevilling kr. 60.000 til dækning af udgif
ter ved projektering og arealerhvervelse. Der
anmodes om tilladelse til at erhverve de for
udbygning af anlægget nødvendige arealer.
Økonomisk forvaltning bemærker, at den søgte
anlægsbevilling på kr. 60.000 vil kunne finan
cieres af rådighedsbeløb afsat i budget 1 9 7 8 .
Det resterende rådighedsbeløb for 1978 9 7 .000
kr. vil kunne afgangsføres ved reduktion af
kommunens lånebehov.

7.

Kloakering sommerhusområde ved Buresø.
Teknisk udvalg anmoder om frigivelse af anlægs 2 ^
bevilling på kr. 5o.ooo til dækning af udgifter
ved projektering og erstatning for fremføring
af hovedkloak.
Økonomisk forvaltning bemærker, at kr. 50 .0 0 0
vil kunne financieres ved rådighedsbeløb afsat
i budgettet for 1978.

8 a) Detailkloakerin g - Højgård + område ved Linde
gårdskolen .

$ 4

Teknisk udvalg anmoder om frigivelse af anlægs
bevilling på kr. 60.000 til dækning af udgif
terne ved detailkloakering.
Økonomisk forvaltning bemærker, at til Højgård
+ område ved Lindegårdskolen er der i budget
tet for 1978 afsat rådighedsbeløb på 63o.ooo kr.

2 2 . februar 1978 blev der frigivet anlægsbevil-
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ling på kr. 33o.ooo og det resterende
rådighedsbeløb kr. 3oo.ooo blev afgangs
ført via kassebeholdningen. Den ansøgte
anlægsbevilling på kr. 60.000 vil kunne
financieres ved forbrug af kassebehold
ningen .

b)

Spildevandsplaner.

8*6.

.

Teknisk udvalg anmoder om anlægsbevil

^»*1

ling på kr. 1 7 .5 oo til dækning af ud
gifter ved opmåling af kloaker.
Beløbet kan financieres af kloakforsyrr
nings konto "Højgård + område ved Linde
gårdskolen.
Økonomisk forvaltning bemærker, at den
ansøgte anlægsbevilling på kr. 1 7 -5 oo
vil kunne financieres

1 ) ved besparelse på andre konti inden
for udvalgets forvaltningsområde

2 ) ved forøgelse af kommunens lånebehov
3) ved forbrug af kassebeholdning.

9.

Lystrup skov.
Der mangler financieringsdækning for
kr. 7 2 0 .000 .Der kan skaffes dækning fra
"området nord for Lystrupvej" 735 .000
kr. der ikke bliver forbrugt.
Teknisk udvalg indstiller, at der skaf^
fes financieringsdækning for bevilling
til kloakering af området ved Lystrup
skov fra det i investeringsplanen optag
ne beløb kr. 735 .000 "område nord for
Lystrupvej"

ff

C /&
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Etablering af fodgængerovergang Kingovej.
Skolenævnet ved Slangerup skole anmoder om at

(2 S /

få etableret trafikregulerende foranstaltning

/

■

er på Kingovej.
Teknisk udvalg har besluttet at der etableres
midlertidigt parkeringsforbud i Kingovejs vest
side, men at der ikke her udover foretages tra
fikregulerende foranstaltninger.
På denne baggrund ønsker et medlem af teknisk
udvalg at der vedtages at etablere fodgængero
vergang på Kingovej.

11 . Parkeringsanlæg - Kingovej.
Teknisk udvalg indstiller, at der etableres en
grusbefæstet parkeringsplads Kingovej 2o.
Økonomisk forvaltning bemærker, at kr. 49-ooo
vil kunne financieres ved rådighedsbeløb i
budget 1 9 7 8 .

12.

Parkeringslomme.
Frederiksborg Amtsråd meddeler tilladelse til,
at der udfor mejeriudsalget Kongensgade 33, e-

Y

tableres parkeringslomme.
Amtet skal forestå udførelsen, men den samle
de anlægsudgift påhviler kommunen.
Økonomiudvalget fremsender sagen påny, idet
man kan oplyse, at ejeren af arealet har er

\
6 % a-oo

klæret sig indforstået med at afstå jord ve
derlagsfrit. Der anmodes på den baggrund om
frigivelse af anlægsbevilling på 3o.ooo kr.
Økonomisk forvaltning bemærker, at 3o.ooo kr.
vil kunne financieres ved rådighedsbeløb af-

N r.
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sat i budgettet for 1978. Det. resteren
de rådighedsbeløb for 1978 på 5 9 -ooo
kr. vil kunne afgangsføres ved reduk
tion af kommunens lånebehov.

13.

Stianlæg fra Lystrup til Uvelse.

i l .

Tilbud på erstatning for erhvervelse
af jord fra 7° Uvelse, ia Lystrup, 23d ,
7® og 7d Uvelse til sti fra Lystrup til
Uvelse.
Teknisk udvalg indstiller, at der fra
O

cl

ejendommene matr.nr. 7 Uvelse, 1 Lyd
e
d
strup og 23 , 7 og 7 Uvelse ekspro
prieres areal til anlæg af sti fra Ly
strup til Uvelse.

14.

Naturgas-distribution.
Oil Consult anmoder om godkendelse af

/y .

detailtracering af fordelingsledning
er for naturgas.
Byplan- og bygningsudvalget meddeler,
at udvalget kan tiltræde forslaget til
linieføringen for naturgasledningen.
Der bør dog tages forbehold for, at
ledningsføringen syd om Slangerup by
kommer til at følge den sydlige omfarts'“
vej og i støjzonebæltet for denne.

15.

Salgsbetingelser for udstykningen Lærkenstens II etape.

./.

Bilag vedlægges.

(Bankernes tilbud).

&

M S

16.

Slangerup Ungdomsklub 1s lokaleproblem♦
Kuturelt udvalg indstiller:
Der ønskes ikke indgåelse af lejemål af Jern
banegade 2 , men det indstilles, at kommunen
bs
lejer eller^eventuelt køber matr.nr. 5
af
Slangerup Svømmebad og her opfører en bygning
i byggestil med en pavillon, men med en over
flade som idrætshallen.
Udvalget var enige om, at 21o m

2

vil være en

passende størrelse.

17.

Udvidelse af idrætshallen.
Kulturelt udvalg indstiller at der udarbejdes
detailprojekt samt byggeprogram for NY HAL
samt at fritidsnævnets indstilling indhentes
forinden endelig stilling tages.

18.

Slangeru. Svømmebad søger om eftergivelse af
varmegæld for årene 1974,1975,1976 og 1977,
subsidiært pantstiftelse samt om henstand med
betaling af varmebidrag for 1 9 7 8 .

19.

Slangerup biograf "Regina" søger om fortsættelse af huslejenedsættelsen.
Biografen har fået huslejenedsættelse fra kr.
1.35o,- til kr. 5oo,- til og med september må
ned 1 9 7 8 .
Kulturelt udvalg anbefaler.
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24.

Anmodning om afskrivning af restance
kr.

25.

Anmodning om afskrivning af restance
kr.

26.

- vedrørende boligsikring. Beløbet

vedrørende dagpleje. Beløbet er

Byggeregnskab vedrørende børnetandklinikken
på Kingoskolen.
Socialudvalget fremsender byggeregnskabet til
godkendelse.

27.

Regler vedrørende daginstitutionerne.
Kommunen anmodes om stillingtagen til afreg
ning vedrørende børn der opholder sig i fra
flytningskommunernes daginstitutioner.
Socialudvalget anbefaler, at der indgås afta
le om fast beløb for afregning af børns op
hold i andre kommuners daginstitutioner.

28.

Børns fortsatte ophold i dagpleje, såfremt
der oprettes børnehaveklasser.
Socialudvalget henviser til ordningen i dag
plejen for børn i den skolepligtige alder.

Nr. 587
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.

Børns fortsatte ophold i børnehave, såfremt der oprettes børnehaveklasser.
Socialudvalget har besluttet, at i
princippet kan børn ikke være tilmeldt
børnehave samtidig med optagelse i bør
nehaveklasse, dog således, at der kan
dispenseres i særlige tilfælde.

3o.

Udvidelse af forstanderboligen
på plejehjemmet "Solgården".
Bestyrelsen for plejehjemmet anmoder
om tilsagn til at foretage udvidelsen.
Udgiften anslås til kr. 125.ooo.
Socialudvalget fremsender projektet
til godkendelse.

31.

Placering af arkivmaterialet
vedrørende registrantsager - social
forvaltningen.

32.

Annoncering af udlæg for
skatter, afgifter, bøder og andre ydelser.

33.

Ejeren af matr.nr. 27 Hørup
ønsker at købe pantebrev oprindeligt
stort 12o.ooo kr. nu 82.972,61 kr. af
kommunen.

uag og ar:
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34.

Ansøgning om tilladelse til afskrivning
/ ------------------

af huslejerestance ialt kr.

35.

/fa.

Revisionsberetning vedrørende regnskab
1976.

./.

Bilag vedlægges.

P E R S 0 N A L E S A G E R .

36.

Til stillingen som dagplejeleder er indkommet

3/>.

/Tcrrz*,-*
_____

lo ansøgninger. 4 ansøgere har været indkaldt
til samtale torsdag den 7 / 9 -1 9 7 8 :

Af ovennævnte ansøgere indstilles børnehave
lærerinde Ulla Ropers til stillingen som dag
plejeleder ved Slangerup kommune fra 1/11-1978.

/

3?_
37.

Ansøgning om opnormering af overassistent til
fuldmægtig.

38.

Kingoskolen søger om udvidet sekretærhjælp på

3&

Kingoskolen, med yderligere 2o timer om ugen.

st
v

Nr. 587

A/S DAfOLO - FREDERIKSHAVN

S?

»

/

10-2-3

