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SEKRETARIATET den 19/4-1979.

f t .
BYRÅDET indkaldes herved til møde, onsdag den 25.
april 1979 kl. 1 9 ,oo i byrådssalen med følgende
dagsorden:

'if?
Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.

Flytning af valgsted.
Det foreslås at Slangerup afstemningssted flyt
tes fra Slangerup Bibliotek til Hjemmeværns
gården.

Etablering af pasningsordning pr. 1. august

6

1979.
Forslag til oprettelse af pasningsordning ved
lægges.
Skolekommissionen fremsender det udarbejdede
forslag med anbefaling.
Skolekommissionen har yderligere bemærkninger,
jfr. skrivelse af 23. marts 1979, der vedlæg
ges.
Al) Hvilke børn skal omfattes af reglerne.

^

/

Skolekommissionen anbefaler kun børnehave
klassebørn.
Kulturelt udvalg anbefaler skolekommissio
nens indstilling.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet ai
kulturelt udvalg.
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A2) Åbningstid.
Skolekommissionen anbefaler fra kl. 7,oo

_______

P & .

til kl. 1 7 ,oo i skoledagene - ca. 2 oo da
ge om året.
Kulturelt udvalg anbefaler skolekommissio
nens indstilling.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet
af kulturelt udvalg.
A3) Lokalefaciliteter.
Skolekommissionen anbefaler:
Børn til Uvelse skole: Ungdomsklubbens lo

* 3 .

w
ig^*

kaler i Uvelse.
Børn til Byvangskolen og Lindegårdskolen
skal være sammen med børn til Slangerup
skole i inspektørboligen på Kingovej.
NB: Byvangskolen vil senere få indrettet
et lokale til formålet (jvf. kommis
soriet i skolebyggeudvalget).
Kulturelt udvalg indstiller følgende:
Uvelse skole i ungdomsklubbens lokaler.

__

Byvangskolen må være i børnehaveklassen
som basisrum indtil udbygningen er tilen
debragt.
Slangerup skole og Lindegårdskolen i in
spektørboligen på Kingovej. Udvalget øns
ker undersøgt, hvorvidt Lindegårdskolen

S *t-> cxtCøS' c
kan klare sit pasningsproblem selv.
Økonomiudvalget.anbefaler som indstillet
af kulturelt udvalg, idet man nu har kon
stateret at børn tilknyttet Lindegårdsko
len deltager i pasningsordningen på Slan
gerup skole.
Bilag vedlægges.

s
V f

AA) Befordring.
Skolekommissionen anbefaler.
a) etablering af skolebuskørsel
b) ledsages af en voksen person
Kulturelt udvalg anbefaler skolekommissio
nens indstilling.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet
af kulturelt udvalg, dog således at trans
port mellem hjem og skole forestås af forældrene.
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A5) Betaling.
Skolekommissionen anbefaler en rimelig be
taling.
Kulturelt udvalg indstiller at der betales

/ &

./O

V

p.a.
_<

fritidshjemstakst kr. 375,-.

6 /> c S

- > c ^ -

Økonomiudvalget anbefaler som indstillet
af kulturelt udvalg.
A 6 ) Normering.
Skolekommissionen indstiller, at der an
sættes det fornødne personale.
-

' ________ "

Kulturelt udvalg indstiller at forvaltnin
gen forsøger at undersøge behovet for nor
meringen inden byrådsmødet i april d.å.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet
af kulturelt udvalg.
Bilag vedlægges.
B)

En gruppe borgere i Uvelse og Uvelse sko

3

les skolenævn har fremsendt en skrivelse,
som vedlægges.
Skolekommissionen har følgende bemærknin
ger til skrivelsen:
Det vedtages at anbefale, at pasningsord
ningen indtil videre kan omfatte børn, der

/£

<7

går i børnehaveklasse. Ordningen etable
res i ungdomsklubbens lokaler.
Kulturelt udvalg anbefaler skolekommissio
nens indstilling.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet.

(Bilag til pkt. 3 er tidligere fremsendt
økonomiudvalgets medlemmer).

b.

Fritidslegeplads Uvelse på matr.nr. 8 d Uvelse
by og sogn.
Byrådet har tidligere overdraget dispositions
retten af ovennævnte areal til Uvelse beboer
forening.
På grund af klager over vedligeholdelsen af a-
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G

realet tiltræder Uvelse beboerforening nu, at
legepladsarealet tilbagedrages kommunen.
Beboerforeningen forbeholder sig ret til at
være medbestemmende ved indretningen af lege
pladsen og ved overgang til ændret benyttelse.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller at kom
munen overtager dispositionsretten over area
let.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af
byplan- og bygningsudvalget.

5.

Lokalplan 15.
Ved indsigelsesfristens udløb forelå følgen
de indsigelser og udtalelser.
a) Hovedstadsrådet meddeler, at de ingen be
mærkninger har til forslaget.
b) Ejere af ejendommene Morænevej 12,14,16,18

2 o og 22 som grænser op til området, øns
ker eksisterende sti flyttet ca. 2,5 m væk
fra deres skel, og at der bliver forbud mod
knallertkørsel på den nye sti.
c) Ejeren af matr.nr. 7c Slangerup rejser ind
sigelse imod, at del af hans ejendom er
medtaget.
d) Rybjerggård grundejerforening ønsker:
at grundejerforeningen får meddelelse i god
tid, såfremt der skal foretages pæleramning
for bebyggelse indenfor lokalplanområdet.
at knallertkørsel på sti langs Morænevej
forbydes.
at vejbelysningen på Lystrupvej forbedres.
Sagsbehandling:
ad a) Tages til efterretning.
ad b) Den befæstede sti indstilles holdt i en
afstand af 1\ m fra Morænevejudstykning-
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veausænkning af sti tages op i forbindel
se med bebyggelsesprojekt.
ad c) Bikuben anmodes om en udtalelse.
ad d) Byggelovens bestemmelser med 14 dages
varsel skal overholdes.
Knallertkørsel som punkt b.
Vejbelysning henvises til teknisk ud
valg.
Indkørsel til matr.nr. 7ab og 2f udenfor
lokalplanen.
Arkitekterne Scherning Dybro og Knud Hastrup
har ved skrivelse af 22 /9-1978 udarbejdet ud
kast til ændring af bestemmelserne i § 3.1. og
§ 5 .1 ., der skal tilgodese, at fællesantenne
anlæg og varmecentral kan opføres samt for at
tilgodese ovenstående punkt b om større af
stand fra sti til Morænevejudstykningen. Skri
velsen indstilles godkendt.
Vedrørende punkt c forventes det, at Bikubens
boligfond inden mødet fremsender kopi af for
lig indgået med Jørgen Nilausen. Det er i for
liget forudsat, at kommunen kan gå ind for op
tagelse af stamvejen C-D som offentlig efter
færdiganlæg.
Vedrørende punkt d: Teknisk udvalg har beslut
tet at opsætte vejbelysning på Lystrupvej.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lo
kalplanen endeligt vedtages i medfør af lovens
§ 27 med de ændringer, der fremgår af Scherning
Dybbro & Knud Haastrups skrivelse af 22.9.1978
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af
byplan- og bygningsudvalget.
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Eventuel oprettelse af kulturelt samråd
i Slangerup kommune.
Voksenundervisningsnævnet indstiller, at der
oprettes et kulturelt samråd i Slangerup kom
mune, og at kulturelt udvalg indkalder samt
lige foreninger og initiativtagere samt andre
interesserede til et møde for nedsættelse af er:
arbejdsgruppe til varetagelse af oprettelsen
af kulturelt samråd, udfærdigelse af vedtæg
ter m.v.
Kulturelt udvalg anbefaler.

6o klassernes overgang til 7 « klasser.

7.

Z

/ &

Forældrekredsen i 6a på Lindegårdskolen søger
om, at klassen overflyttes udelt til Kingosko-

S*-

len.
Skolekommissionen indstiller, at elever i 6a
på Lindegårdskolen der ønskes overført udelt
til Kingoskolen tilgodeses hermed. Det under
streges, at klassen vil blive opfyldt efter
gældende regler.
Kulturelt udvalg tiltræder skolekommissionens
indstilling.

8

.

Oprettelse af samarbejdsudvalg.
a)

Nuværende samarbejdsudvalg fremsendes nyt for
slag til oprettelse af samarbejdsudvalg ved
Slangerup kommune.

Økonomiudvalget anbefaler.
b)

Valg af 2 medlemmer blandt byrådet til koordi
nationsudvalget .

Bilag vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag.)
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9.

Regnskab for Uvelse skole II etape.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.
Bilag vedlægges.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget bilag).

lo.

Byggeudvalget for idrætshallen
a) har holdt møde tirsdag den 2 7 . marts 1979
og skal i den anledning indstille, at I/S
Vesterlund og Krogh-Hansen antages som tek
nisk bistand for byggeudvalget.
Økonomiudvalget indstiller at I/S Vesterlund
og Krogh-Hansen antages.
b) Endvidere søges der om frigivelse af a*con
to anlægsbevilling på kr. loo.ooo
00

Byudvikling, bolig- og miljøforanst.

32

Fritidsfaciliteter

31

Stadion, idrætsanlæg

3

Anlæg.

331ol

Idrætsanlæg ved hallen.

Ansøgning om anlægsbevilling

kr. loo.ooo

Tidl. meddelte anlægsbev. 1978 -

155.ooo

Bevillingen udgør herefter ialtkr._255.ooo__

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
Tidl.år
133

1979
2ooo

198o

1981

2ooo

1982

eft.år.

3ooo

3ooo

Starttidspunkt - Sluttidspunkt: Ikke oplyst.

Afledte driftsudgifter: ikke oplyst.

Økonomiudvalget indstiller at anlægsbevilling
på kr. loo.ooo meddeles.
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a) Anlægsregnskab - Sti fra Jørlunde til Linde
gårdskolen.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte
regnskab godkendes.

<z>gu>^z?/
^ a> øf

b) Anlægsregnskab for - Udbygning Enghaven U
velse.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte
regnskab godkendes.
c) Anlægsregnskab for - Parkeringslomme ud
for Kongensgade 33.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte
regnskab godkendes.
d) Anlægsregnskab for - Sti fra tunnel ved
Slagslundevej til Græse å.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte
regnskab godkendes.
e) Anlægsregnskab for - Stitunnel - Jordhøjvej.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte
regnskab godkendes.
f) Anlægsregnskab for - Tunnelføring - Slags
lundevej .
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte
regnskab godkendes.
g) Anlægsregnskab for - Parkeringsanlæg Kingovej.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte
regnskab godkendes.
h) Anlægsregnskab for - Kanalisering og sig
nalregulering af ldv. 52o - Københavnsvej.
Teknisk udvalg indstiller, at vedlagte
regnskab godkendes.
Økonomiudvalget anbefaler a - h som indstillet
af teknisk udvalg.
Agergård kan ikke tilslutte sig 11 g.
(Økonomiudvalgets medlemmer har tidligere mod
taget samtlige af ovennævnte bilag).

12

.

Udbygning af varmecentralen ved Kingoskolen.
Ansøgning om anlægsbevilling.
01 Forsyningsvirksomheder m.v.
22 Forsyningsvirksomheder
03 Varmeforsyning.
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3 Anlæg.
002-103301 udbygning af varmecentralen ved
Kingoskolen.
Ansøgning om anlægsbevilling

kr.

Tidl. meddelt anlægsbevilling

-

15.ooo
0

Bevillingen udgør herefter ialt kr.__15.ooo

Projektet er opført i investeringsoversigten
således:
Tidl.år

1979

198o

1981

0

0

0

0

1982

efterf.år

0

0

Startttidspunkt: 1/5-1979 - Sluttidspunkt:
december 1 9 7 9 .
Afledte driftsudgifter: ingen
Teknisk udvalg: Fremsender til byrådet med
indstilling, at der gives en bevilling på kr.

15.000 til dækning af ingeniørbistand i for
bindelse med udarbejdelse af projekt for ud
bygning af varmecentral og hovedledningen til
kommende udbygning ved Kingoskolen.
Udgifterne i forbindelse med varmecentralen
vil blive optaget i investeringsoversigten i
budgettet for 1 9 8 1 .
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af
teknisk udvalg. Udgiften financieres af kasse
beholdningen.

13.

Ansøgning om anlægsbevilling.
00 Byudvikling
45 Renovation
62 Konverteringsanlæg
3 Anlæg
000001 AFAV
Ansøgning om anlægsbevilling kr.
(excl. moms som refunderes)
Tidl. meddelt anlægsbevilling Bevilling udgør herefter
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94.867,35
1.4oo.ooo,-
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Projektet er opført i investeringsoversigten
der er godkendt af byrådet således:
Tidl.år

1979

198o

1981

1982

2 oo.ooo
Starttidspunkt: ej oplyst. Sluttidspunkt: ej
oplyst.
Afledte driftsudgifter: ingen.

.

x) På anlægsbudgettet for 1978 var optaget kr. '
2 oo.ooo 0
Teknisk udvalg: Fremsendes til byrådet med an- modning om tillæg til anlægsbevilling til opfø
relse af affalds- og slambehandlingsanlæg.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af
teknisk udvalg. Udgiften financieres af kas
sebeholdningen.

14.

-

Lejligheder Slangerupgård.
Ansøgning om tillægsbevilling.
00 Byudvikling, bolig- og miljø foranstaltn.
25 Faste ejendomme
11 Beboelse

1979: loo.ooo

1 Drift
År
1979

Bevilling
Tidl.givne
iflg,budget tillægsbev.
119.000

O

Forventet
årsforbrug
219.000

Økonomiske konsekvenser i overslagsårene.
Øgede driftsindtægter kr. 1 1 . 0 1 6 årligt.
Begrundelse for ansøgningen.
Mangel på lejlighed.
Financiering.
Der kan ikke peges på besparelser.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at der
indrettes lejlighed i tidligere malerværksted,
der ansøges om tillægsbevilling kr. loo.ooo
hertil.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet af
byplan- og bygningsudvalget. Agergård kan ikke
tilslutte sig.
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15.

Drøftelse af ikke byrådsmedlemmers adgang
til at deltage i de politiske gruppers mø
der på rådhuset i forbindelse med forbere
delse til byrådsmøder m.v.
Økonomiudvalgets afgørelse:
Det blev foreslået at et ikke-^vrådsm^dlem
kan deltage i gruppemøder i et lokale på råd
huset - uden byrådssager.

2 stemte for forslaget.
3 stemte imod.

16.

NT. 588

Eventuelt.

A/j DAFOLO-FREDERIKSHAVN

Blad nr.

Dag og år:

25. april 1979.
FOR LUKKEDE DØRE

Pavillonbygning ved Kongensgade 2o.

18.

Opførelse af bygning til ungdomsklub i Slan
gerup.
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