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JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

uet meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG tirsdag den 2. maj 1978 kl. 09.oo
i udvalgslokale II med følgende
D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.
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Eemhøj vandværk.
Boring 4 på ovennævnte vandværk tager sand med
op. Sandmængden er ikke stor, men medfører dog
en forurening af råvands ledningen, som er fæl
les med boring
samt at filteret på vandvær
ket skal renses (skylles) med et interval på
2*f .'incr mod f.eks. 72 timer på. Skovsognet vand
r u m . Grundet dette forhold anmodes udvalget om
at tage stilling til en erstatningsboring og en
evt, placering af denne.
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Teknisk Udvalg: Anbefales. Spørgsmålet
om placering afventer udtalelse fra
brøndboreren „

ØKONOMIUDVALGET 13.3-78: Anbefales.
29«3*78: Brøndboreren, Egon Christiansen anbefa
ler, at den nye boring placeres på
matr. nr. 2 A af Landerslev tilhørende

være

15

Det nødvendige areal vil
x 13 m, ialt 225 ni.

4.4»7S: Teknisk forvaltning arbejder videre med
sagen.
17.4*78:

-f

anmodet om at
fremsende sine krav i forbindelse med
etablering af ovennævnte boring. Senest
til møde i TU den 2.5*78.

Besvare! elan: . .
I under j. ni.

I6.5.78
80-I-2-6

M 5.
Vandindvinding.
Hovedstadsrådet v/Peter Jans anmoder om at få
tilsendt ansøgningen straks efter modtagelsen
fra ansøgeren for at fremme sagsbehandlingen
mest muligt.
Teknisk udvalgs indstilling skal herefter frem
sendes som hidtil efter sagens behandling på
udvalgsmødet.
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M 6.
Badevandsundersøgelser.
Hovedstadsrådet fremsender rapport over undersø
gelser i 1977Kyndby &k©A-e: badevandskvalitet uacc.
kystkvalitet
C
Dalby strand: badevandskvalitet acc.
kystkvalitet
B
P-pladser
75
O.Dråbt str.: badevandskvalitet uacc.
kystkvalitet
B
P-pladser
5o
toilet
Yesterstrand: bad evand skvali i e t acc.
B
kystkvalitet
Kulhuse str.: badevandskvalitet 3.CC ø
kystkvalitet
B
loo
P~Plads'er
toilet
Tørslev Hage: badevandskvalitet acc.
kystkvalitet
C

/ / r .
M 7.
Ve dr. ma^tr. nr. 1 a, Lyngerup.

5.5.78

lu n d e r j. nr.

82-2-1-9
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M 8.
Kignæshallen.
Stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at kra
vene i levnedsmiddelkontrollens skrivelse af 1.
4.77 or opfyldt. Det påtales dog,

:

2.5.78
83-7-2
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M 9.
Levnedsmiddelkontrol.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af brev til hr.
Dan Nielsen, Frederikssund, rned betingelserne
for videreføring af virksomheden Jægerspris
Røgvarer, Hovedgaden 9o, Jægerspris.
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2.5.78
83-7-2

M lo.

HG Konsum, Kulhuse.

M 11.
Kiosk, GI. Dal by ve,j 1.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
hr. Anders Pedersen, Frederikssund, og ejeren,
hr. A. Eiby, Lyngerup, med betingelser for genåbning af forretningen.
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2.5.78

85-7-4
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M 12.
Gerlev Købmandshandel.

| Besvare^: dei
Bu

5.5.78
85-7-7

M 13.
Kulhuskroen.
Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til
fru Elva Carlsen med betingelser for godkendelse
af restauranten.

2.5.78
83-7-1

M 14.
Købmandsforretning “Oasen".
Stadsdyrlægen fremsender meddelelse om, at oven
nævnte virksomhed er ophørt.
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2.5.78
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83-7-1
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Olieopsamlingscentral.
Hillerød byråd fremsender skrivelse ang. Jægers
pris kommunes ansøgning om optagelse i fællesska
bet omkring ovennævnte central.
Desuden fremsendes skrivelse vedr. de i Hillerød
kommunes udvalg for gader og veje behandlede
spørgsmål omkring opsamlingscentralen.
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TEKNISKE SAGER.
T 1.
Hatr.mr« 9 B af Landerslev.

7
Besvrj cc. i c1o.■
unde'' j. n>.

30.5,1978
28-21-13

T 2.
Matr.nr. 9 B af Bakkegårde«

u
. 3o,5.1978
Besvaret »ovn: - .
— under j. nr.

____ _— — -«

T 3.
Matr.nr. 22 A af Dalby

V
T

4.

!••s-tr.nr« 23 A

23 P af barakkerne.

Landinspektør Børge Hansen fremsender skelforan
dringssag vedr. den
tilhørende
ejendom f.s.v. angår et mindre stiareal på 216 m2,
som overføres fra matr.nr. 23 A til 23 P.

30.5.1978
Besvaret d e n :___
. ~ _____
x28*2*x 28-21-12
n'iOer j. nr.
________ _______

T 5.
Matr.nr. 3 P af Krogstrup.

Kovedstadsrådet har i skrivelse af 13 . april 1978
godkendt genopførelse af nedbrændt tømrer- og
snedkerværksted tilhørende^J.B.Poulsen, Krogstrup.

T 6._
Matr.nr. 7 AL af Bakkegårde.
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. ovennævnte grund
f.s.v. angår en. parcel på 12oo m2, som
agtes frastykket til sommerhusbeboelse.
Grunden er beliggende i et til sommerhusbeboelse
udlagt område.
./ . n
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Besvarnt d * n :
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3 o .5.1978
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28-21-11
u'K'ie^ i. nr.

___ _...--- .

T lo.
Færdselsuheld 1977*
Frederiksborg amtsråd sender "Årsopgørelse over
trafikuheld 1977" på landeveje og hovedlandeveje
i Frederiksborg amt«
Endvidere er bilagt i specificeret form en over
sigt over uheld sket på de strækninger af landeog hovedlandeveje, som forløber gennem kommunen.
ir~STargerrr— ~
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9.5.1978

T 11.

Elevrådet ved. Kyndby-Krogatrut) skole har
ansøgt skolemyndighederne orn stribeaf
mærkning på skolestien i Dalby.
Elevernes forslag går ud på, at der male £
em "streg" på skole stien med henblik på
opdeling af trafikanterne i gående og
cyklende.
S k olenævnet d. 11/4-78:
Under forudsætning af, at forslaget tek
nisk kan gennemføres, anbefaler skolenæv
net sagen til teknisk udvalg.

T 12.
Damstræde.
Beboerne i Damstræde ansøger om
1) opsættelse af skilte med
GENNEMKØRSEL FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE
2) Forbud mod rally- og orinteringsløb
3) Istandgørelse af vejen.

T 13.
y heldsregistrering.
Vejdirektoratet fremsender standarduheldstabel
for 3« kvt« 1977«
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T 14.

fremsender skrivelse af den 28.
febr. 1978 ang. belysning på skolevejene
i Kulhuse.
Skrivelse er bilagt en underskrif tindsarr
ling fra helårsbeboere ved Barakvejen i
Kulhuse.
Spørgsmålet har været rejst ved borger
mødet i Skoven Forsamlingshus den 23.
febr. d.å., hvor Jørgen Christensen be
svarede forslaget positivt.

i o)CL o

32 personer fra området har skrevet unde
på henvendelsen.
K ulturelt udvalg den 6/3-78:
Udvalget ser på forholdene til forårs
bygningssynet 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 belys
ning.

Man konstaterede, at belysninger er util
strækkolig og besluttede at genoptage s
gen i udvalgsmødet den 17. april 1978.
K u lturelt 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 hl.a. til brug for sikring af
elevernes skolevej.
r,
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under j. nr.
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T 15.
Kommunevej nr« 14o.

ansøger om at
etablere udkørsel til ovennævnte vej fra sin
grusgrav beliggende på matr.nr. 19 A af Kyndby.
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T 16.
Kignæs Kole.

•
Kignæs Kole Bådelaug ansøger om tilladelse til
at igangsætte installation af vand og el på
Kignæs Mole.
I forbindelse hermed ansøger bådelauget om et
kommunalt tilskud på lo.ooo.- kr.,
samt vederlagsfri tilslutning til Neder Dråby
vandværk.

^C.

Besvare* ctafi:__ 8.5.1978.___
71-7

uncieT']. n r . _____ ______ _ __.
T 17.

Vestmolens Bådelaug.

7~*/?

Naturfredningsnævnet meddeler i skrivelse af 12.
april 1978 til Kystinspektoratet, at man for næv
nets vedkommende intet har at indvende imod en på
tænkt uddybning af sejlrenden og deponering af
fyld ud for matr. nr. 3 E af Neder Dråby.

1 sagen
tiev -Xat c v-■.

9 .5 .1978

under j. nr.

71-7

T 18.
Fællesrådet.
Til orientering for udvalget kan det meddeles,
at det årlige møde finder sted
den 11, maj d.å. kl. 18,30
i Kignæshallen*

T 19.

jfpi Ide vandsplan.
hovedstadsrådet fremsender til orientering udskrifi
af forhandlingsprotokollen vedrørende det offentli
ge rnøde, som blev afholdt den 21,2.1978 i Skibby
kommune i forbindelse med Hovedstadsrådets behand
ling af kommunens spildevandsplan.
■ wt—in~r~ ; ta~m—f m

Besvar®®" d o n : .. 9.S.1978
trxtør

1, nc_
<P.

‘

81-1
u. v r --- ----

Jørgen Christensen
formand
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Kulhuskroen.
Besigtigelse af de offentlige toiletter med hen'
blik på en istandsættelse.
Sagen blev udsat fra modet den 27.4.1978-pkt.7.
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