JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG
torsdag den 8. aug. 1985 kl. 15^i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N

T. 1.
Færdsølsregulering- Dalby.
En beboergruppe i Dalby fremsender kopi af skri
velse til Politimesteren i Frederikssund vedr.
etablering af "stilleveje" i Dalby*
6.11.1979:
Teknisk udvalg vedtager at indkalde
og Politiet til en nærmere drøftelse den 29.11.
1979.
Tilsagt til kl 15oo*
29.11.1979:
Bortset fra etablering af varselslinier, som iøv
rigt søges gennemført hurtigst muligt, kunne
politiet ikke godkende nogle af d^nsøgte foran
staltninger.
En evt ansøgning om hastighedsbegrænsning må
fremsendes særskilt til politiet.
Sagen som ansøgt vil blive besvaret af politi
et til beboerne.
12.6.1985:
Dalby Bylaug fremsender skrivelse af lo.6.1985,
hvori man ytrer ønske om en genoptagelse af sa
gen, idet man finder det yderst relevant at så
vel Solbakkevej som Østergårdsvej gøres til
•'Stilleveje".
Således foranlediget ønsker bylauget et møde
med Teknisk udvalg omkring sagen.
27.6.1985:
Beboerne tilsiges til en nærmere forhandling.
3.7.1985:
Tilsagt beboerne til møde med udvalget
torsdag den 8 .august kl.l53o.

/•JZ.________
Dalby Bylaug«
-----------

/y

Der ansøges am en lukning af en del af Østergårdsvej (Pumpehus - gadekær) den 29.6.1985 i tidsrum
met fra kl. 15oo til kl 0600, idet lauget her har
planlagt afholdelse af sommerfest.
TEKNISK UDVALG, 30.5.85: Godkendt.
26.7.1985;
Gadefesten ønskes ændret til 24.august 1985

S*Srundejerforeningen Over—Dråby strand retter hen
vendelse om etablering af ''stillevej" på Lille
Strandvej.
2o.3.1985:
Anmodet
om fremsendelse af for
nødent projekt.
28.3.1985;
Sagen udsættes til TU-møde den 2.5.1985, da projek
tet endnu ikke var indkommet.
TEKNISK UDVALG, 30.5.85: Man indkalder de invol
verede parter i sagen.
24.6.1985:
Tilsagt grundejerforeningerne
OVER-ORABY STRAND
STRANDKÆRGÅRD
F30RDVANG
til en nærmere drøftelse
torsdag den 8 .august 1985 kl.l6oo

____________________________
'

Boligfonden SDS fremsender kopi af skrivelse af
19.juni 1985 til vejlauget, hvori man meddeler, at
man agter at lade randbeplantningen inden for lo
kalplan 15 henligge i sin nuværende form endnu nog
le år.
27.6.1985;
Teknisk udvalg vedtager, at indkalde Boligfonden
og Vejlauget til en nærmere drøftelse.
27.6.1985:
Tilsagt parterne til
torsdag den 8 .august 1985 kl.l7oo
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Landinspektør Børge Hansen fremsender sammenlægning c
sag vedr. de Kong Frederik den VII's Stiftelse til
hørende landbrugsejendomme, som ønskes samnoteret
til een landbrugsejendom.
Ejerforholdet forbliver uændret.
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T.6
Lokalplan nr,3o.
Under henvisning til byrådets vedtagelse af 21,8,
1984 om udarbejdelse af lokalplanforslag for et
område matr.nr. 9F af Neder-Dråby fremsender land
inspektør Børge Hansen forslag til lokalplan.
Forslaget er vedlagt dagsbrden,
27.12.1984:
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet
man indstiller forslaget til godkendelse på vilkår:
af, at rideskole ikke kan forventes godkendt geneta
bleret.
Endvidere at delområde B udgår således, at planfor
slaget er en helhed med de for område A gældende be
stemmelser samt
at man forudsætter at grundejerforeningen Kignæs er
indforstået med at optage lokalplanforslagets områ
de i sin forening.
Inden forslaget fremlægges forudsættes byrådets god
kendelse af den under §6 stk.3, nævnte deklaration
således at denne kan vedlægges lokalplanforslaget
som et særskilt bilag.

Byrådet 15.1.85: Sv.E. Isaksen kunne ikke stemme for
forslaget.
12 stemte for forslaget, hvorefter dette var godkendt.
Dvennævnte krav er herefter indarbejdet i et endelig
forslag til lokalplan, hvortil udvalgets indstilling
anskes.

se møde i TU 5,9,1985
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a. SANA MILJØTEKNIK fremsender tilbud af 19.6.85
edr. diverse nedrivnings-og demonteringsarbejder
å ialt
kr.48.ooo ekscl.moms
åfremt fødekasse og snegl forbliver firmaets ejenom kan prisen nedsættes med
kr.8.8oo ekscl* moms.
7.6.1985:
Der indhentes særskilt pris kun omfattende skorsten
iamt at SANA modtager og betaler for fødekasse m.v.
lilen søges øjeblikkeligt afhændet.
i.7.1985:
iagen besvaret
il*7*1985:
lodtaget det reducerede tilbud lydende på kr.18.544
incl.moms.
*V\

T 8.
Kloak syd- udløbsledning.
Fa. Dines Jørgensen og Co, fremsender tilbud fra
Forenede Plast A/S vedr. levering og sammensvejs
ning af ø 71o mm PEH-ledning, samt levering af
ballastklodser til samme, idet man af hensyn til
leveringstiden (6 uger) har set sig nødsaget til
at lade ledningen være en bygherreleverance.
Tilbudet lyder på ialt kr. 1.72o.o47,3o incl. 22 %
moms, hvilket man anbefaler til accept.
Såfremt tilbudet accepteres, vil der blive oprettet
kontrakt og forlangt garantistillelse på lo %.
Kommunen bedes ved accept angive den grossist, der
skal noteres for leverancen.
Til sammenligning med overslaget af 1.8.1984 kan
bemærkes, at det med hensyn til ovennævnte materia
leleverance var sat til kr. 2.o36.7oo,oo incl. 22 %
moms og prisstigning på ca. 11 % frem til ca.
1. nov. 1985.
.

P.u.v.
Carl Korvéll
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