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Det meddeles herved, at der afholdes vejsyn i
TEKNISK UDVALG
Mandag, den 29. april 1985, kl. 09.00
Mødested: Askevej 12
med følgende
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Qversiqtsforhold.
Borgmesteren har ved henvendelse til Teknisx ior—
valtning ytret ønske om at fa foretaget en besigti
gelse af oversigtsforholdene ved Kastanievej/Aske—
ve j .
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Grf.KIGMÆS.
Foreningen fremsender skrivelse af 9.april 1985,
hvori man anmoder om retablering af alle rabatter
på Thyrasvej- og Ved Kignæs.
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Private veje«

deise til Teknisk udvalg om at få foretaget en be
sigtigelse af LI.Strandvej - jfr. generel beslut
ning herom på Teknisk udvalgs møde den 3.9.1983.
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Skarndalsvej.
På Teknisk udvalgs møde den 3o.8.1984 fremkom der
ønske om en nærmere besigtigelse af en ved
beliggende stor sten*
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Losseplads,
På Teknisk udvalgs møde den 31.1*1985 havde man en
henvendelse fra Fællesråd NORO forelagt omkring etablering af en containerplads, og hvor man bl.a.
fra fællesrådets side pegede på et areal beliggend;
nord for campingpladsen som en evt* mulighed.
Udvalget udsatte sagen til vejsynet.
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Læskur«
Grf. løjdal v Jørgen E Rugh ansøger i skrivelse
af 24,lo*1984 om opstilling af Isskur ved lantarr
vejs udmunding i Kulhusavejen»
29.11.1984:
Udsættes til forårsvajsynet 1985

til NBS
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l/ejmateriel,
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FEi'lHØJ AUTO fremsender skrivelse af 6,2.1985, hvor /)y'
*■ ,^-c: x .
i man meddeler, at man har flyttet autoværkstedet
til Askevej 56.
I den forbindelse anbefaler Kurt Jeppesen sig til
al reperation af kommunens vogne.
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Reperation af kommuneveje,
Fa.TOPFALT fremsender skrivelse af 28.2,1985, hvor
i man tilbyder at afgive pris på istandsættelsen
af omhandlede veje.
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Rep. af kommuneveje.
Efter besigtigelse af samtlige kommunale veje
indstiller Teknisk forvaltning følgende veje til
udbedring.
Qverfladebehandling af kr. 11,5o exl. moms
kr. 2,53 ialt kr. 14,o3/m2
pålægges:
1

Barakvej i Kulhuse
Skarndalsvej i Kyndby
Dalby Husevej
Storgårdsvej i Dalby
ialt

ca. 8ooo
" 6ooo
" 55oo
" 15ooo
c a .445oo

m2
II
II
II
m2

445oo m2 å kr. 14, o3 = kt_L_624^3 3 5_Loo_inc l^_moms
* ad 5. Svanholm Alle er meget nedslidt, så en
maskinopretning ville være nødvendig,
hvis det drejede sig om en mere alminde
lig vej. I så fald ville det være nødven
digt at foretage overfladebehandling det
følgende år.
Men i betragtning af vejens karakter
(4o km. hastighedsbegrænsning) kan maskin
opretning så ikke spares?
Slidlag indstilles pålagt de veje på Bakkegårds
udstykningen, der ikke fik pålagt slidlag i 1984,
det drejer sig om ialt ca. 8ooo m 2 a kr. 25,oo =
kr. 2oo.000,00
NB! Angivne priser er overslagspriser, bindende
tilbud forsøges indhentet til vejsynet.
På budget 1985 henstår
på konto nr. 212 oo o2o-5o
(entreprenørydelser)
på konto nr. 212 oo olo -o3
(øvrige varekøb)
på konto nr. 212 oo 080 -08 og
212 oo o9o -o4

kr. 756.45o,oo
2o8.24o,oo
49.12o,oo
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Vedr. udskiftning/indkøb af materiel til
materialgården._____________
1. Teknisk forvaltning indstiller, at Ford 4ooo
fra 1969 udskiftes.
A. I den anledning tilbyder Vilhelm O. Petersen
A/3, Frederikssund at levere 1 stk. Massev
Ferguson MF 69o (78 HK din effekt) for en*
nettobyttepris af kr. 155.ooo,oo exl. moms
ialt_kr^_139^loo,oo
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3. Horns Herreds Maskinservice tilbyder at lever
1 s . Ford 561o (82 HK din effekt) for en
nettobyttepris af kr . 145.ooo,oo exl. moms
ia 1t__kr^__l 76j_9oo,oo
2. Teknisk forvaltning indtiller, at der indkøbe:
1 stk. vertikalskærar til vedligeholdelse af
boldbaner o.a. græsarealer.
3 43 tilbyder 1 stk. vertikalskærer s/48 Lawn
Genie model 6o for k r . 55.ooo,- exl. moms
ia 1t_kr_._79^_3oo_^oo
PS. Maskinen har været demonstreret på Sportsvejs
bodlbane, hvor der opnåedes fint resultat mec
behandlingen.
3. Til den kommende vinter indstilles, at der
indkøbes

5?

1 stk. EPOKE kost til JL MULTI TRAC
------------- --------- T?-----------pris kr. 26.5oo,oo exl. moms - ialt kr.32.33o,
_______________ ?

PS. På konto nr. 2o6 oo o29-oo (anskaffelser af
vintervedligeholdelsesmateriel) henstår or.
1*4. kr. 112.lio,oo.
På konto nr. 2o6 oo o99-o5 (anskaffelse af
andet materil) henstår p r .1 .4 . kr. 34o.o8o,oo
+

indkøbt i april 35
1 stk. VW pick up kr. 93.369.-

Carl Korvéll
formand

mødet hævet kl.

S* * #

C

,- r,_____

