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TEKNISK .UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKUISK UDVALG torsdag den I. juni 1978 kl. 09.oo
i udvalgslokale II med følgende
D A G S O R D E N :

1.
Lokalplan nr. 18.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til den videre
procedure omkring det af lokalplanforslaget om
fattede erhvervsområde - jfr. byrådets behandling
af sagen den 21.3.1978.
4.4.1970: Teknisk udvalg vedtager, at indkalde
til en nærmere forhandling omkring
en evt. arealerhvervelse torsdag den
27.april.
12.4.1978: tilsagt
tilsagt

til kl 14oo
til kl 15oo

27.4.1978: På grundlag af de førte forhandlinger
tilsiger man herefter Sv Allan Jensen
til Teknisk udvalgs møde den 1.6.1978
med henblik på en viderebearbejdelse
af forslaget.
Sv.Allan Jensen er tilsagt til kl o9oo

2.
LOKALPLAN NR 16 FOR DALBY
Foranlediget af Økonomiudvalgets behandling af
sagen den 13.2.1978 vedtager TEKNISK UDVALG den
16.2.1978, at lade eksist. lokalplanforslag vedr
børnehave indarbejde i en samlet lokalplan for
Dalby - jfr. Hovedstadsrådets referat for møde
afholdt den lo.2.1978.
Man vil herefter afvende plan fra Aug.Christian
sen samt udfaldet af igangværende planlægning
af idrætsplads m.v. i området.
Sv Allan Jensen vil dog starte selve landsbypla
nen op i al almindelighed.
ØKONOMIUDVALGET 13.3.78: Man anbefaler dækning
af udgiften til lokalplan.
BYRÅDET 21.3.78: Bevilget.

1.5.1978: Sv A Jensen tilsagt til Teknisk udvalgs
møde den 1.6.1978 kl o9oo med henblik på
en viderebearbejdelse af sagen.
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Védi«, beska^tigelsesfotanstaltningér fofr urige
arbéjdsledigé i Jagerspris kontnune:
SOCIALUDVZVDSET anmoder de stående udvalg cm fran
sendelse af forslag til iværksættelse af beskæf
tigelsesarbejder for unge arbejdsledige for den
resterende del af året 1978.
Følgende beskæftigelsesarbejder er iværksat og
vil formentlig fortsætte resten af året:
a.

3 arbejdsløse kvinder beskæftiget ved hjem
meplejen.

b.

2 arbejdsløse kvinder beskæftiget ved plejehjeirmet.

c.

5 arbejdsløse kvinder beskæftiget ved dag
plejen.

Evt. forslag bedes fransendt til socialudvalget
snarest muligt..
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fremsender skrivelse af den 28.
febr. 1978 ang. belysning på skolevejene
i Kulhuse.

7.

Skrivelse er bilagt en underskriftindsau
ling fra helårsbeboere ved Barakvejen i
Xulhuse.
Spørgsmålet har været rejst ved borger
mødet i Skoven Forsamlingshus den 23.
febr. d.å., hvor Jørgen Christensen be
svarede forslaget positivt.
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32 personer fra området har skrevet unde
nå henvendelsen.
kulturelt udvalg den 6/3-78:
Udvalget ser på forholdene til forårsbygningssynet først i april måned 1978.
Forældrene tilskrives om beslutningen.
Kulturelt udvalg den 7/4-78:
Under forårsbygningssynet d.d. beså ud
valget Barakvejen og den manglende bely£

ning,
Man konstaterede, at belysninger er uti3
strækkelig og besluttede at genoptage s
gen i udvalgsmødet den 17. april 1978.
Kulturelt udvalg den 17/4-78:
Sagen fremsendes påny til teknisk udvalg
med anmodning om, at der snarest og se
nest inden efterårsferien 1978 etableres
et antal lampesteder på Barakvejen i
Kulhuse bl.a. til brug for sikring af
elevernes skolevej.
2.5.1978: Teknisk udvalg vedtager, at indkalde
+ 2 beboerrepr. iøvrigt til en nærmere drøftelse
torsdag den 1,6.1978
8,501978: tilsagt
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til kl kl 15oo
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Jørgen Christensen
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