R e g i s t e r
over
sager behandlede i byrådets møder i året 1961/62.

Arbejds- og beskæftigelsesforhold.
Badeanstalter,
Begravelsesvæsen,(se kirken)
Biblioteksvæsen«
Bibliotekar Søren Clausen - 23«
Indretning af lejlighed til bibliotekar - 89«
Udarbejdelse af skitseprojekt til nyt bibliotek - 221.
Biografer.
Fornyelse af biografbevilling - 1 3 4 «
Bo ligforeninger,(sebygge sager og boligforhold)
Brandvæsen.
Stadsingeniøren brandkyndigt medlem af amtsbygningsrådet - 82.
Tilskud til brandmateriel - I0 3 .
Brandinspektør i Snostrup kommune - 128.
Udvidelse af brandstation - 133.
Brandsyn - 199 - 2 4 4 .
Udkast til brandvedtægt - 2oo.
Ændringer af lønninger til brandmænd - 337«
Ændring af skorstensfejertakster - 338.
Broero(se gader- veje og kloaker)
Byggesager- og boligforhold„
Kooperative byggeselskab af 1960 - 25 - 153 - 297 - 31o - 319 - 326 - 345 ™ 365
Dansk Boligselskab af 1945 - 28 - 46 - 254 - 266.
Boligselskabet "Rosenvænget" - 32 - 83 - 143 - 168.
Arbejdernes Andelsboligforening - 3° - 52 - 86 - 142 - 176 - 2o5«
Frederikssund Boligselskab - 2o4 - 285.
Boligselskabet for Frederikssund og omegn - 311 - 315«

Opførelse af tilbygning til Frederiksborggade 19 - 4«
beboelseshus

på matr. nr. 3 ® markø. - 5 .

M
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"

lbg

"

- 6.

"

»

"

"

3x

"

- 7.

lo beboelseshuse på matr. nr. 3g og 2d markø» "Eget hus" - 8 .
beboelseshus på matr. nr. 7 ea markø. - 9å*
"

"

"

"

"

- 9h.

boligkompleks på Bøgebakken af å /S Kooperative Byggeselskab af 1960 52 parcelhuse på matr. nr. 2e markø."Zephyr" af Dansk Boligselskab
af 1945 - 28.
ægpakkeri på parcel af matr. nr. 5gjnarkø. - 44
beboelseshus
"

på matr. nr. Ibamarkø. - 4 7 *
"

"

"

3 aa

"

- 56.

"

"

7c £

"

- 59.

parcellerne 113 og 114 af Møllegården - 6 0 .
parcel nr. 13 af Møllegården - 6l.
matr. nr. 7 du mark.i. - 6 3 *
fabriksbygning på matr. nr. 4aæ m.fl. markø. - 84
beboelseshus på matr. nr. lbp. markø. - 8 5 .
”

" parcel nr. 12 af Møllegården - 98.

fabriksbygning på parcel af matr. nr. 3h m.fl. Udesundby ~ 99*
cafeteria på matr. nr. 235 hygr. - 114.
beboelseshus på matr. nr. 7bv mark.i. - 115.
parcel nr. 12o af matr. nr. la markø. og 2 Uds. ~ llé
matr. nr. 7dp. markø. - 1 1 7 .
parcel nr. 13 af Møllegården - 118.
"

nr. 2 af 2o2b bygr. - 1 1 9 *

matr. nr. 7ds mark.i. - 1 4 6 ,
og værksted på matr. nr. Jcx markø. - 1 4 7 .
på matr. nr. 7®£. markø. - 148.
"

parcel nr. 22 af matr. nr. 8cd og 8y - 1 4 9 .
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21 "

"

"
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23 "
2.J) **

"
11

"
"

8cd og 8£

" "
" "

3 beboelsesblokke og 7 garager, Bøgeallé 2o-28

"
"

6 beboelseshuse af "Eget hus" på Fyrrebakken - I70.
beboelseshus på matr. nr. 7da mark.i. - 1 7 9 *
"

—1 5 I.
_ 152.

- 153.

butiksbygning på matr. nr. 18bo Udesundby - I6 9 .

"

- 1 5 o.

parcel nr, 115 af Møllegården - 18o.

- 3
Opførelse af beboelseshus på parcel nr. 7 af 8cd markj. Fyrrebakken - 194.
"

"

"

" matr. nr. Ibm markj. - 2 1 3 .

"

"

"

"

"

nr. lbl

- 214.

"

"

" 2 beboelseshuse på parcel

nr. 93 og 94 af Møllegården. - 215.

"

" beboelseshus på matr. nr.

3ae markj. - 2 1 7 •

"

"

"

" beboelseshus på parcel nr. 19 af 8cd, Fyrrebakken -

219.

"

" 3 beboelseshuse på parcel

22o

"

" udstillings-

og beboelsesejendom på matr. nr. 145£ og 145i - 2 3 2 .

"

" beboelseshus

på parcel nr. 11 af matr. 8cd, Fyrrebakken -233«

"

"

"

" beboelseshus

på parcel af matr. nr. 18bq Udesundby - 2 4 6 .

"

" beboelseshus

på parcel nr. 4 af Møllegården - 258-282.

"

"
II

"

I!

M

kontortilbygning på matr. nr. 168b bygr. - 218.

nr. 1 - 2 og 3

"

-

forretningslokale på matr. nr. 87a bygr. - 2 3 4 «

"

"

"

15 "

- 26o-2 7 1 .

"

tilbygning til beboelseshus på matr. nr. 14ay markj. - 261.

II

II beboelsesejendom med butikker på matr. nr. 86, 1 4 3 a m.fl, bygr. ved
å / s Kooperative Byggeselskab af 1 9 6 0 . - .■' - 262 - 297*
M beboelseshus på parcel nr. 2 af 18bq Udesundby - 294*
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" matr. nr. lbk markj.
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"

" parcel nr. 112
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"

" matr. nr. 8dt, Fyrrebakken - 3°°«

I?

II

"

" parcel nr. 117 af Møllegården - 314*
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8 beboelseshuse på parceller af 4a og 7bz markj. - 3 1 5 «
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- 295.

af 8cd, Fyrrebakken - 2 9 8 .

"

l6d Udesundby - 316.

beboelseshus på parcel nr. 85 af Møllegården - 331.
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"
- 532. markj#
II
beboelseshus og værksted på parcel af matr. nr. 28^i/for fabrikant
346.
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Beboelseshus og værksted på
brikant .
- 347.
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II

beboelseshus og værksted på
kenslagermester “ ‘ ‘ “

”
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28i_ markj. for fa

”
”
- 348

"

"

28i_

”

”
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II

II

ti
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ff
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II

ft

II

tilbygning til matr. nr. 8ak markj. - 3 5 4 «

II

II

8 beboelseshuse på parcel af 4a °g 7b z markj. for Boligselskabet for
Frederikssund og Omegn - 355«

II

II

ff

ff

beboelseshus på parcel nr. I04 af Møllegården - 357«
tf
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ti
ti
16 tt
tt
_ 358.

beboelseshus på parcel nr. 9 af Møllegården - 349*
»

"

"

" I08 "

"

- 3 5 o.

"

"

matr. nr. 8du markj. - 3 5 2 .

"

"

parcel nr. J af 1813(1 Udesundby - 353*

4
Opførelse af "beboelseshus på parcel nr. 84 af Møllegården - 359®
"

"

"

"

2 "

"

- 360.

"

med 2 garager på matr. nr. 7bq markj. - 3 6 2 «

"

på parcel nr. 1 af Møllegården - 368.

garage på matr. nr. 4aa markj. - 57
"

og tilbygning på matr. nr. 254dc bygr. - 5 8 .

"

på matr. nr. 4£ markj. - 62.

5 garager på parcel af 5£ markj. - 86.
garage på matr. nr. lbb markj. - 97®
"

og opholdsrum for kommunens arbejdere på Kocksvej.

et udhus af træ på matr. nr. Ibc markj. - 1 7 7 ®
garage på matr, nr. 25 4 cx bygr. - 178,
tilbygning til malerværksted på matr. nr. 4br - 216.
garage på matr. nr. J>v markj. - 2 5 9 ®
"

"

"

14bh Fasanvej 28, - 293®
lbh Møllegården - 317®
22 2 e bygr. - 3 3 3 .
laø markj, - 3 5 1 ®
7bv markj. - 3 5 6 .

parcel af 5g markj. - 3 6 7 .
Nedrivning af matr. nr. 13°a - 24 - 4 8 .
"

"

barakbygning på Birkevej 5 - 39®

Ombygning af Hotel "Frederikssund" matr. nr. 91b, 91c. og 92 - 38.
Udbygning af udstillingsvindue på matr. nr. 2a bygr. - 37®
Ændring af "Eget H u s 's"bebyggelsesplan, Frederiksborgvej - 4 0 .
Leje af lejlighed i Ågade 4 fil kommunal funktionær - 89®
Bygningsattest vedrørende matr. nr. 194aa og 194ag, Solvej - 12o.
Kvæghal ved A. C. Hansensvej - 145®
Bebyggelsesplan for Islebjerggård - 283<■- 329®
Ombygning af matr. nr. 74 bygr. - 2 9 6 .
"

"

"

"

19

"

- 299.

Inddragelse af lejligheder - lo - 11 - 66 - 81 - 163 - 192 - 321.
Nedlæggelse af lejligheder - 65 - 92 - 3°3 -•
Lejligheder for mindst bemidlede - 1 7 6 .
Godkendelse af lejligheder som funktionærboliger - 238 - 33o.
Byplan.
Byudvikling.
Stadsingeniørens bemærkninger til byudviklingsplan - 75®

111,

- 5 Byrådet og Byrådsvalg.
Valg af valgbestyrelse - 284
Børnehaver,
Skitse og bebyggelsesplan til en børnehave ved Nørreparken - 45"
Sag vedrørende privat børnehave - 2o6.
Tilskud til radiatorer og gasvandvarmere i Frederikssund børnehave - 2o7.
Driftstilskud.
Tilskud til "Rosenvænget" afd. 5 - 3 2 .
Ejendomme og .jorder.
§ 9-forbud vedrørende Holmensvej 9 matr. nr. 3h - 3 - 27•
Salg af 5 6 . 0 0 0 m2 af St. Marienlyst-Askelund til a /S Københavns nye Tømmerhandel»16,
"

" 5 6. 0 0 0 nf "

"

"

"

" A/S Dansk Signalindustri - 1 7 ,

"

" 3 0 . 0 0 0 irf "

"

"

"

" et interessentskab - 18.

"

"

matr. nr. 7he markj. til fabrikant A. Jepsen - 1 9 .

"

"

parcel nr. 38 af matr. nr. lbq af Møllegården - 2o - 42.

"

"

areal af Møllegården til A/S Kooperative Byggeselskab af 1960 - 25 - 319*

Salg af parceller nr. l-l2-13-14-17~37-41-48-49-88-89-9o-92-8o-81-93~94-82-83~
II2 -II3 -II4 -II5 -II6 -II9-I20 af Møllegården.- 72 - 9 4 .
"

»

"

"

"

"

"

»

2-8-78-79 af Møllegården. - 95 - 121-,

parcel nr. 118 af Møllegården. - 122 - 1 5 6 .
"

"

16

"

. - 123 T 1 5 5 .

"

Salg af parceller nr, 4-5-16-17-6-7-8^13-21-23 ved Strandvejen - 124 - 154«
2 2 . 0 0 0 maf matr.

"

"

nr.3h Ddesundby

til Dansk Polyæther Industri

"

"

7«5oo uf "

"

nr.

J>&

"

" Lyngby Skjortevask 126-I6 0 .

"

»

I5.000 nf "

"

»

3a

"

" Biof ae - 135 - 159*

"

"

parcel nr. 3 -

15 - 16 af"Møllegården" - 171

- 125-158.

- 188.

" "

"

"

llo - 111 og nr. 9 - lo - 36 af Møllegården - 189 - 222.

" "

"

"

11 og nr. 19 af Fyrrebakken - I90 - 223.

"

"

2 . 0 0 0 nf af matr. nr. 2 7 ™ og 28™ markj. til B ,P .Oliekompagni -I96 - 226 249.

"

"

parcel af

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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"

"

"

"

"

"

til blikkenslagermester
- 226 - 2 4 9 .

"

"

smedemester

n 226 - 249.

"

"

"

elektromekaniker Vagn Larsen 226 - 2 4 9 .

"

"

"

cementstøber

226 - 249.
nr. 4 - 35 - 48 af Møllegården - 227 - 2 4 8 .

- 6 - 250276.

Salg af 12oo m af matr, nr. 2Jai og 28i_ markj. til smedemester
parcel nr. 84-I08 -II7 af Møllegården - 251 - 277*

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

arealer ved Tværstræde-Ny Østergade til Boligselskabet for Pr-sund & Om
egn - 311 - 3 2 7 .

"

"

parceller nr. 9-83-85-86-lo4-Hl-lo7 af Møllegården - 312 - 323«

11

11

1332 m2 af matr. nr. 28i_ markj. ved Blødevej til vognmand

"

1-2-3-4 af matr. nr. 18bq_ Ude sundby - 252 - 2 7 8 .

"

400 m af matr. nr. 2æ markj. til tømrerm.

- 253 - 2 7 9 «

36 .0 0 0 m af matr. nr. 2æ, 2d og 2e_ markj. til Dansk Boligselskab af 1945«254 - 28o .
7 7 o m2 "

"

"

- 3°8 - 3 2 2 .

markj. til overlærer

32o - 324.
"

"

n

n

"

"

Køb af

parcel nr. 2o af matr. nr. 8dy markj, til isenkræmmer
334 - 344«
135 nf af matr. nr. 143£ bygr. til a / s Kooperative Byggeselskab - 326 345 - 369.
parcel nr. 18a og 18b af Møllegården - 3 6 6 ,
nr. Jec

matr.

markj. Lundebjergvej

- 21.

"

"

" " 121a

bygr. af Arbejdernes Fællesorganisation - 22.

"

"

» " 3b m. fl. Udesundby - 27 - 4 9 .

"

"

"

11

.1

1.

"

"

"

"

"

6l m2 af matr. nr. 2d, 2o_ af "Eget hus" - 127 - 157*

"

"

matr. nr. 194&C og 194£e bygr. m. fl. - 16 2 - 186 - 1 9 7 «

"

"

13 nf af matr. nr. 29£ Oppesundby - 191 - 225«

"

"

matr. nr. 2o2b m. fl.

"

"

matr. nr. 143e, 23fgAagade

" 3d

"

11 3 ^
" 3a m. fl.

- 43.
- 43.

"

- loo - 1 6 1 .

bygr. Lundevej - 3o9 - 325*
3 , - 3 I0 -

326.

Servitutter vedrørende matr. nr. 8cd Strandvej - llo.
Nedlægning af matr. nr. 18ca som landbrugsejendom - 112 - 2 6 7 .
Udleje af grund til K.P.U.K.-spejderne - 1 4 4 .
Magelæg med "Eget hus" - 127 - 157«
Ekspropriation af jord til sygehuset - 162 - 186 - 197 - 224 - 239 - 291,
Magelæg med H. Topsøe og Irs. Schønecker - 172 - 187«
Indretning af toiletter i Færgevej 7 - 2 3 7 .
Udleje af grund til brevdueforeningen - 247«
Nordsjællands Landbrugsskole, evt. køb af jord - 2 6 5 .
Bebyggelsesplan for Islebjerggård - 283 - 329«
Ekspropriation af arealer af matr. nr, 231b og lad - 3 6 9 «

Folkebiblioteket (se biblioteksvæsen).
.Forsikringer,
Forskelligt
Politimesterboligens overtagelse til kommunale kontorer - 2.
§ 9-forbud vedrørende matr. nr. 332. Holmensvej 9 - 3»
Stadsingeniøren brandkyndigt medlem af amtsbygningsrådet - 82.
ansøger om till. til at nedlægge matr. nr. 18ca som landbrugsejendom-;!
112 - 267
Tilbud på køb af jernskulptur - 1 3 6 .
K.F.U.K.-spejderne anmoder om grund til tropshus - 144«
Kvæghal ved A. C. Hansensvej - 145*
Køb af 13 m af matr. nr. 29a Oppesundby - 191 - 225.
Sag vedrørende privat børnehave (Knud og Aase Lindeløv) - 2o6.
Afholdelse af købstadmøde - 286.
A/S Dansk Shell vedrørende flytning af benzintank

--- 287.

Fritagelse for hundeafgift - 3°7Udkast til vedtægt for dækningsafgift - 34°•
Opsigelse af overenskomst med den private skole vedrørende skolesundhedspiejerske34I•
Færdselsforhold (se trafik og færdselsforhold)

Gadehandel.
Gader, veje og kloaker.
Nedlægning af kabler af K.T.A.S. i Roskildevej - 35*
Ændring af Lundevejs indmunding i Færgevej - 3 6 .
Holmensvejs udbygning - 43«
Overtagelse som offentlig af Rolf Krakesvej og Kong Skjoldsvej - 5 5 .
Østre Omfartsvej - lo2.
Nye Vejnavne - I08 - 243*
Indretning af opholdsrum

for vejvæsenets arbejdere - 111.

Vejsynsprotokollen - 138.
Afvandings- og jordarbejde på Ådalsvej - 141 - 198 - 235«
Fortegnelse over offentlige gangstier - 193«
Adgangsvej til matr, nr. 16— tilh. murermester

- 195«

Anlæg af veje til sygehuset - 197
Overtagelse som offentlig af Holmensvej - 211.
Ekspropriation af arealer af matr. nr. 2 31 b og lad til anlæg af Agade - 3 6 9 «

- 8 Kloakering af Mågevejskvarteret - 7 6 .
Kloakering af Holmensvej - 43«
Projekt til kloakering af østre bydel - 64 - 236«
Rensningsanlæg - 328.
Hovedkloak i østskellet for ejendommen matr. nr. 16— Udesundby - 335*
Spildevandsledning fra Jernbanegade i Ågade - 336a.
Garantiforpligtelser, (se statslån 2) kasse- og regnskabsvæsen 3 ) driftstilskud.
Havnen,
Regnskab for 1 9 6 0 / 6 1 - I4 0 .
Udvidelse af havnen - 263 - 292.
Opførelse af velfærdsbygning - 2 6 4 .
Havnens overslag for 1962/6 3 . - 363♦
Indfødsret.
Andragende om indfødsret - 13o.
Jernbaner.
Jordemødre,
Kasse- og regnskabsvæsen.
Optagelse af lån - 12 - 41 - 3 0 4 .
Statslån til "Østergården" - 33«
Regnskab for ambulancerne for sygehuset - 139«
Havnens regnskab for 1 9 6 0 / 6 1 - 140
Kommunens regnskab for 1 9 6 0 / 6 1 - 181.
Kasseeftersyn - 2 4 1 .
Kommunens regnskab for 1 9 6 0 / 6 1 til decision - 242.
Garanti for lån til Dansk Boligselskab af 1945 - 266 - 3bl.
Kommunens overslag for 1 9 6 2 / 6 3 3o2 - 3 6 4 «
Udkast til vedtægt for dækningsafgift - 34° °
Kirke- og kirkegård.
Kloaker (se gader, veje og kloaker).
Kommunegaranti(se l) statskån 2) kasse og regnskabsvæsen 3 ) driftstilskud.
Legater.
Prkn. Rudkjøbings legat - 1 8 2 .

- 9
Levnedsmiddelkontrol
Lystanlæg.
Lønninger.
Sygeplejerske fru Marie Lynge - 1 5 .
Overassistent Poul Jørgensen - 73.
Elektriker Ove Christensen - 1 6 4 .
"

Egon Jacobsen - 1 6 4 .

Ovnmester Søren Bengtsson - 1 6 5 .
Arbejdsmand Georg Christensen - 166.
Kæmner Axel Nielsen - 1 6 7 .
Vejformand Kaj Hansen - 167«
Overassistent Erik Moses - 1 6 7 .
Skolebetjentenes løn fra aftenskolen - 183.
Overenskomst med H. K. vedrørende skoletandklinikpersonalet - I8 4 .
Arrestforvarerens honorar for sirenepasning - 185.
Stadsingeniør 0. Buhi - 274*
Måleraflæser P. Christensen - 3o6„
Skrivelse fra Købstadforeningen vedrørende overenskomst m. H. K. - 339«
Ændring af lønninger til brandmand - 337«
Matrikelsvæsen.(se udstykninger og matrikelsvæsen).
Museer.
Mælkekontro1 . (se levnedsmiddelkontrol)
Næringsvæsen.
Overtagelse af mælkeruter v 67 - 21o - 343«
Mælkesalg om søndagene - lo9«
Beværterbevillinger - 129 - 229.
Pensioner.
Tillæg til tjenestemands- og pensionsvedtægt vedrørende sygeplejersker - 9 0 .
Sundhedsplejerske frk. Nielsine Balsgårds pension - 275.
Priser.
Detailpriser - 50 - lol - 240 - 326b
Gaspriser - 288.

- lo Kokspriser - 318.
Elpriser - 34 - 289.
Vandpriser - 2 9 0 „
Rådhuset.
Overtagelse af politimesterboligen til kommunale kontoret - 2.
Renholdelse, (åen offentlige)
Regnskabsvæsen.(se, kasse- og regnskabsvæsen)
Rets- og politivæsen.
Skatter og afgifter.
Skatteudskrivningen - 3 6 4 «
Skolevæsen.
Skoletandlæge Poul Helms - 1 3 -

255«

Opslag af stillinger ved Marienlystskolen - 26.
Lærerinde fru Inger Viuff - 68.
"
"
"

"

Inger Blaabjerg Sørensen - 68.

frk,Carla Christensen - 6 8 .
fru Kirsten Mensing - 68.

"

Elsa Christiansen - 68.

"

fru Lizzi Nielsen - 68.

"

"

Birgit Petersen - 6 8 .

Ansøgninger til stillingen som skoleinspektør ved Marienlystskolen 69 - lo4»
"

"

"

"

skolebetjent

"

"

Skoletandlæger Jakob og Karin Midtgård - 71 - 273*
Skolelæge fru Kudsk Andreasen - 77«
Lærer Bent Mensing - TB.
"

Svend Arpe - 78-

Overlærer fru Solveig Grand - 79»Lærerinde fru Inge Damkjær - 8 0 .
Anskaffelse af samtaleanlæg til Falkenborgskolen - 8 8 .
Særkonsulentordning - 91*
Overlærer fru Helga Løgstrup - 91 -2o8.
Skoleinspektør Børge Sarbo - I04 - 2 7 0 .
Køb af Audiometer - 137«
Fortsættelse af skolebyggeriet ved Marienlystskolen - 174»
Overenskomst m. H. K. vedr. Skoletandklinikpersonalet - I8 4 .

- To.

11

-

Undervisningsministeriets cirkulære af 14/9-61 vedr« nye lærerlønninger - 2ol»
Møde om aktuelle skoleproblemer 6/12-61 - 2o2.
Lærerinde Paula Hansen - 228«
"

Anna Damkjær - 2 5 6 «

Oprettelse af endnu en hjælpeklasse - 2 6 9 ,
SkoletandlægerJørgen og Aase Holten Møller - 3o5»
Oprettelse af en stilling som stadsskoleinspektør - 342«
Skorstensfejning.
Brandsyn - 199 - 2 4 4 .
Ændring af skorstensfejertakster - 338*
Social forsorg.
Forhøjelse af statslån til Østergården - 3 3 «
Fastsættelse af fribefordringsgrænsen - 54*
Folkepension - 74 - 93 - 131 - 257 - 313*
Enkepension - I32 - 231.
Sygeplejerske fru Marie Lynge - 15•
Stadion.
Statslån.
Dansk Boligselskab af 1945 - 266
Garanti vedrørende matr. nr, 8ak markj. - 354*
Sygehus- og sundhedsvæsen.
Opgørelse over tilskud til sygehusene i amtet - 53*
Udvidelse af sygehuset - II3 .
Ansættelse af overlæge på Frederikssund Sygehus - 2o9»
Regnskab for ambulancerne - 139*
Sygekasse.
Valg af medlemmer til sygekassens bestyrelse - 1.
Tilskud og understøttelse.
Driftstilskud til Rosenvænget afd. 3 . - 3 2 .
Atletklubben Viking, tilskud til brydemadras - 87. ■
Tilskud til Frederiksborg Statsskole pr. dec. termin 1961 - 2o3.
11

"

radiatorer og gasvandvarmere til Fr-sund børnehave - 2o7.

"

"

borgerstifteisen - 2 7 2 .

12

Tjenestemand m. fl.
Overassistent Knud Hansen - 1 4 .
Bibliotekar Søren Clausen - 2 3 .
Tillæg til tjenestemands- og pensionsvedtægt vedr. sygeplejersker - 9°«
Trafik- og færdselsforhold.
Rutebilkørsel - 175*
Pragtmandskørsel - 51 - lo5 “ I0 6 .
Turistvæsen.
Udstillinger.
Udstykninger og matrikelsvæsen.
Udstykningsplan vedrørende matr. nr. 8u, 8ay, 8aø markj. - 212.
"

"

"

"

»

"

8br - 281.

Islebjerggård - 283 - 3 2 9 *

Valg, herunder valg af kommissioner og ombud.
Valg af 2 medlemmer til sygekassens bestyrelse - 1.
"

"

landvæsenskommissærer - 29 - 96 .

"

"

medlemmer til fredningsnævnet - I0 7 .

Værker, de kommunale.
Kendelse vedrørende udvidet vandindvindingsret - yi.
Elektriker

Ove Christensen - I6 4 .
Egon Jacobsen - 1 6 4 .

"

Ovnmester Søren Bengtsson - I6 5 .
Arbejdsmand Georg Christensen - 166.
Ny centralvarmekedel - 173*
Autorisation som elinstallatør - 37o.
11

"

gas- og vandmester - 2 3 0 .

Ombygning af driftskontorer - 268.
Elpriser - 34 - 289.
Gaspriser - 288.
Vandpriser

- 290.

Kokspriser

- 318.

1

Byrådsmødet den lo. april 1 9 6 1 ,
1.

(J. nr. 8 4 8 .4 2 ) Valg af 2 medlemmer til sygekassens bestyrelse. - Socialse
kretær Clausen og Chr. Jørgensen valgtes.

2.

(J. nr. o75*54l) I anledning af at politimesteren påtænker at fraflytte sin
bolig indstiller kasse- og regnskabsudvalget, at man overtager ejendommen til
den kommunale administration, og at man erklærer sig villig til ved politime
sterskifte at stille en passende bolig til rådighed. - Udvalgets indstilling
vedtoges.

3.

(J. nr. 778.511) Boligministeriet meddeler, at det har nedlagt "§9-forbud" ved
rørende ejendommen matr. nr. 3h Udesundby ved Holmensvej, - Til efterretning.

4.

(J. nr. 778*511) Tegning til tilbygning til Frederiksborggade 1 9 , tilhørende
købmand Otto Pedersen, - Godkendes.

5.

(J. nr, 778»5H) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 3£ markj., Frederiksborgvej 17, tilhørende disponent Bent Christiansen. - Det vedtoges med 6
at godkende. - 3 ønskede huset forsynet med rejsning.

6.

(j. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. lbg markj. Kastanie
allé 22, tilhørende ejendomsmægler F. Arpe. - Godkendes.

7.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 3x markj. Falkenborgvej 26,
tilhørende telefonmontør Hubert Andersen. - Godkendes.

8.

(j. nr. 778.511) Tegning til lo beboelseshuse på parceller af matr. nr. 3£
og 2d markj. ved sideveje til Frederiksborgvej. (Byggeinstitutionen“"Eget hus"'
Godkendes.

9a.

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 7ea* Rolf Krakesvej
lo. tilhørende murermester Anker Hansen og tømrermester Ernst Hansen. - God
kendes.

9b.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. lbq markj., Kastaniealle 17, tilhørende tømrermester Ernst Hansen. - Godkendes.

10,

(j. nr. 778.5) Fornyet andragende fra

om tilladelse til at inddra

ge en lejlighed i ejendommen Kalvøvej 2, Kasse- og regnskabsudvalget indstil
ler, at andragendet nægtes. - Indstillingen vedtoges.
11.

(J. nr. 778.5) Andragende fra Helmer Hansen om tilladelse til at inddrage et
værelse på 1. sal i ejendommen, Ro skildevej 41 under lejligheden i stueetagen.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man tillader, at det mindste værel
se inddrages. - Bevilges. .

- 2 12.

(J. nr. o73.5) Indstilling om at der i kommunekreditforeningen optages et
lån på 2 »7 5 o.ooo kroner til følgende formåls
Rest, De gamles hjem
b l . a.

7l4«ooo kr.

"

Skolebyggeri,

eh

"

Vandværk og vandtårn

"

ny skole

tandklinik

283»000 "
3 0 0 . 0 0 0 11

1 .0 0 0 .0 0 0

"

2 .2 9 7 .0 0 0 kr.
Kurstab anslået oa.

453»ooo "
2 .7 5 0 . 0 0 0 kr.

13»

Sagema overgang til 2. behandling vedtoges.
(J. nr. 8 5 I.I6 2 .3 .0 8 ) Indstilling om at Poul Helms ansættes som børnetandlæge fra I/4 -I96I på 2 . løntrin med opflytning til 3 « løntrin den 1 , januar
1962, - Indstillingen vedtoges.

14.

(J. nr. 0 8 ) Indstilling om at Knud Hansen ansættes som kommuneassistent fra
1. juni 1961 på skattekontoret på slutløn. - Indstillingen vedtoges,

15.

(J. nr. 08 (0 8 7 .4 1 ) Det sociale udvalg indstiller, at der ydes sygeplejerske
fru Marie Lynge et for overarbejde personligt tillæg på 150 kr. månedlig fra
l/8-196o„ - Indstillingen vedtoges.

16.

(J. nr. o73.51 (o73.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af ca. 5 6. 00 0
n? af St. Marienlyst-Askelund til A /s Københavns nye Tømmerhandel. - Indstil
lingen vedtoges.

17.

(J. nr. o73.51 (o73.511.2) 2 . behandling af indstilling om salg af ca. 5 6. 0 0 0
ir? af St, Marienlyst til A/S Dansk Signalindustri. - Indstillingen vedtoges.

18.

(J. nr. o73o51 (o73.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af ca, 3 0 . 0 0 0
nf af St. Marienlyst- Askelund til et interessentskab. - Indstillingen vedtoge

19.

(J. nr. o73.51 (o73.5ll.2) 2 . behandling af indstilling om salg af den af
K.T.A.S. købte ejendom matr, nr. 7ho markj. til fabrikant A. Jepsen. - Ind
stillingen vedtoges.

20.

(J, nr. o73.51 (o73.511.2) Indstilling om salg af parcel nr. 38, matr. nr.
lbq på Møllegården, stor 1.389 nf til tømrermester
pr. uf -i- 5 <f0 for kontant betaling. - Sagens overgang

for 8 , 0 0 kr.
til 2. behandling vedto

ges.
21.

(j. nr. o7 3 . 5 1 (o7 3 .5 1 1 .l) 2. behandling af indstilling om erhvervelse af par
cel nr. 7 ec markj. ved Lundebjergvej, tilhørende arbejdsmand Ejn. Pedersen.Indstillingen vedtoges.

- 3 22.

(J„ nr. o73•51 (o73* 5H«l) 2 . 'behandling af indstilling om erhvervelse af
matr. nr. 121a tilhørende Arbejdernes Fællesorganisation. - Indstillingen
vedtoges«

23.

(J. nr. 8 5 2 .ll.0 8 ) Indstilling om ansættelse af bibliotekselev Søren Clausen
som assisterende bibliotekar fra 1, juli d. a, - Indstillingen vedtoges.

24.

(J. nr, 778.5H) Andragende fra murermester

_

om tilladelse til

nedrivning af bygningen på ejendommen matr. nr. 1 3 0 a og om godkendelse af op
førelse af en beboelsesejendom. - Oversendes til byplanudvalget til udtalelse*
25.

(J. nr, 0 7 3 , 5 1 (o73.511.2) Indstilling om at man afhænder et areal af Mølle
gården øst for Bøgebakken til Kooperativt Byggeselskab af 1960 A/S for 8,0 0
kr. pr, m på betingelse af, at der straks projekteres og opføres den af Dansk
Boligselskab af 1945 A/S planlagte bebyggelse. - Indstillingen vedtoges.

26.

(J. nr. 8 5 i.ll) Indstilling fra skolekommissionen om at der oprettes og op
slås som ledige 4 nye lærerembeder, og at stillingen som skoleinspektør og
skolebetjent ligeledes opslås ledige. Indstillingen vedtoges, idet dog
stillingen som skolebetjent ikke opslås ledig, før der er udarbejdet
instruks og taget stilling til om stillingen skal være pensionsberettiget.

27.

(J. nr. 073.511.1.) Tilbud fra cand. jur.

om salg af ejendommen

matr. nr. Jh m.fl. Udesundby ved Holmensvej for 2oo.ooo kr. - Sagens over
gang til 2. behandling vedtoges.
28.

(J. nr. 778.511) Skitse til bebyggelse af matr, nr. 2e_ og 2f (Zephyr) med 52
parcelhuse af Dansk boligselskab af 1945 A/S. - Sagens overgang til 2, be
handling vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8 . maj 1 9 6 1 .
29.

(J. nr. o75* 15) Indstilling til valg af landvæsenskommissærer. - Landinspek
tørerne Jelvard og Steenbrandt indstilles genvalgt.

30.

(j. nr. 778.532) Regnskab fra Arbejdernes Andelsboligforening. - Godkendes.

31.

(J. nr. 778.311) Kendelse vedrørende udvidet vandindvindingsret till mili. m3
årlig. - Til efterretning.

32.

(j. nr. 778.5321.(-4) Meddelelse om bevilling af driftstilskud m.v. til "Ro
senvænget afd. 3«" - Til efterretning.

33.

(j. nr. 8 4 2 .6 1 ) Meddelelse om at statslånet til "Østergården" er forhøjet til
I.3 0 5 . 7 0 0 kr. - Til efterretning.

^

34.

™

(J, nr. 8 2 4 .112.8) Indstilling om .at elprisen for bolig- og erhvervstarif for
vekselstrøm nedsættes .med 1 øre pr. kwh. til 13 øre fra og med aflæsningen i
maj. Indstillingen vedtoges.

35*

(J* nr. 811.111.9) Andragende fra K.T.A.S. om tilladelse til nedlægning af
kabler i Roskildevejkvarteret. Vejudvalget indstiller, at tilladelsen gives
nærmere anførte betingelser. - Tilladelsen gives på de anførte betingelser.

36.

(J. nr. 8 1 1 .lll) Vejudvalget indstiller, at Lundevejs indmunding i Færgevej
ændres. Udgiften er anslået til 15.000 kr,,der er opført på budgettet. Indstillingen vedtoges.

37*

(J. nr. 778»51l) Andragende fra
udstillingsvinduerne 35

om tilladelse til at udbygge

over fortovsarealet vedrørende ejendommen matr,

nr. 2a bygr. Havnegade 2. - Bevilges mod tinglysning af servitut.
38.

(J. nr. 778.511) Arkitekt K. A, Sørensen fremsender projekt til ombygning af
ejendom matr. nr. 94b? 9l£ og 92, hotel Frederikssund, Jernbanegade 1 5 . Godkendes.

39*

(J. nr. 778.511) Andragende fra D.S.B. om tilladelse til at nedrive en barak
bygning med en lejlighed, Birkevej 5» - Anbefales,

40.

(J. nr. 778.511) Ændret bebyggelsesplan vedrørende "Eget hus's" lo parcel
huse ved Prederiksborgvej. - Godkendes.

41.

(J» nr. o73.5) Indstilling om, at lånet i kommunekreditforening nedsættes
fra 2.75o.o°o kr. til 2.2oo„ooo i anledning af at statslånet til "Østergården"
er forhøjet. - Indstillingen vedtoges.

42.

(J. nr. o73"51 (o73*511.2) 2. behandling af indstilling om salg af matr. nr.
lbq af Møllegården til tømrermester Ernst Hansen. - Indstillingen vedtoges.

43«

(J. nr. 811.111) Indstilling om fortsættelse af udbygningen af Holmensvej
mod øst således at
Holmensvej udbygges på strækningen fra den allerede anlagte del til Askelunds
østskel efter vedlagte projekt, mrk. 6o/2o,
der bevilges lo2 .ooo kr. til anlæg af vej
der
"
6 3 . 0 0 0 " til
"
" regnvandsledning,
der
"
3 5 »ooo "
"
"
" spildevandsledning,
der
"
30.000 "
"
midlertidig pumpestation for spildevand,
der erhverves ca. I .3 00 n? areal for 3 kr. pr. uf af matr. nr. 3d Udesundby,
der optages forhandling med ejeren af matr. nr. 3£ Udesundby om erhvervelse
af ca. 19o nf.
I mangel af forlig anbefales det, at arealet eksproprieres og erstatningen
fastsættes ved taksation,
Holmensvej erklæres for offentlig, idet de interesserede grundejeres bidrag

- 5 fastsættes efter fordelingslistens forslag 2 ,
disse “bidrag - eller kun en mindre del - opkræves ikke, så længe den nuvæ
rende landbrugs'beskyttelse opretholdes.
Det henskydes til landvæsenskommissionens afgørelse, hvorledes der vil være
at forholde med hensyn til regnvandsledningsbidragene„-Indstillingen vedtoges.
44.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et ægpakkeri på parcel af matr. nr.
5g markj., Kocksvej J>6 for D.A.Æ. - Godkendes.

45„

(j„ nr. 8 4 2 .7 ) Arkitekterne lagel og Mangor fremsender planskitse og bebyg
gelsesplan til en børnehave ved lørreparken. - Godkendes.

46.

(J. nr. 778.552) Skitseforslag for bebyggelsesplan for Dansk Boligselskab af
1945 på del af matr. nr. 2æ markj,, omfattende 47 huse. - Godkendes.

47*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. lba markj. Platanvej
17, tilhørende marketenderK. Henriksen. - Godkendes.

48.

(j. nr. 7 7 8 .5 1 1 ) Projekt til opførelse af en beboelsesejendom på matr, nr,

15 oa, Bakkegade 5 ? tilhørende murermester Bengt Larsen og om tilladelse til
at nedrive det på ejendommen beliggende beboelseshus. Byplanudvalget ind
stiller, at det omarbejdede projekt godkendes, - Nedrivningen anbefales og
projektet godkendes.

49.

(j. nr. o73.5l(o75.511.l) 2 . behandling af sag vedrørende erhvervelse af
den cand. jur. Vagn Clausen tilhørende ejendom, matr. nr. 3 P m. fl. Udesundby, - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 12. juni 1 9 6 1 .

50.

(j. nr. 8 2 4 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

51.

(J. nr. 811.113) Ansøgning fra

om fornyelse af tilladelse

til fragtmandskørsel Hillerød- Frederikssund - Roskilde. - Anbefales.
52.

(j. nr, 778-532) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om godkendel
se af huslejeforhøjelse i afd. 4* - Godkendes.

53«

(J. nr, 842.ll.o73.526) Opgørelse over tilskud til sygehusene i amtet. Til efterretning.

54.

(J. nr. 8 4 2 . 1 4 ) Indstilling om fastsættelse af "fribefordringsgrænsen". Indstillingen godkendes.

55.

(j. nr, 7i3.Hl) Indstilling om overtagelse som offentlige af Rolf Krakesvej og Kong Skjoldsvej mod at disse først istandsættes, og om at kommunen

- 6 står i forskud med udgiften. - Kommunen afholder udgiften ved yderligere for
længelse af Kocksvej og ved Islebjergvejs indmunding og endvidere til belys
ningens forbedring. Disse udgifter andrager I9 .0 0 0 kroner. - Indstillingen
vedtoges.
56.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 3aa markj., Frederiksborgvej 1 9 , tilhørende.murermester C. Andreasen. - Godkendes.

57.

(J. nr. 778.511) Tegning til en garage på matr. nr. 4&a markj., tilhørende
overpolitibetjent 0. E. Hemmingsen, Falkenborgvej 1 4 . - Godkendes.

58.

(J. nr. 778.511) Tegning til en garage og tilbygning til beboelseshus på matr,
nr. 254 dc_ bygr, tilhøremde smed Otto Christiansen, Pileallé 1 7 . - Godkendes.

59*

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 7cj2_ markj., Kong
Skjoldsvej 1 4 , tilhørende chauffør Axel Laursen. - Godkendes, idet dog garagen
ikke må placeres så nær vej som vist.

60.

(J. nr. 778.511) Tegning til 2 beboelseshuse på parcellerne 113 og II4 af matr.
nr. la markj.(vej nr. 3 , 4 og 6), tilhørende murermester Anker Hansen. - God
kendes.

61.

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på pare. nr. 13 af matr. nr. la
markj. proj. Ågade, tilhørende tømrermester E. Schæffer. - Godkendes.

62.

(J. nr. 778.511) Tegning til en garage på matr. nr. 4£, markj., Markleddet 4>
tilhørende arbejdsmand Vald. Jensen. - Godkendes.

63.

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 7 du markj. Kong
Skjoldsvej 1 7 , tilhørende murer Børge Juhl. - Godkendes.

64.

(J. nr. 777*7) Projekt til kloakering af østre bydel. Udgiften anslås til
8 7 6 .0 0 0 kr. - Godkendes.

65.

(J. nr. 778.5) Andragende fra snedkermester Villy Jensen om tilladelse til
nedlæggelse af en lejlighed i Lundevej 18 til udvidelse af frisørsalon. - Be
vilges.

66.

(j. nr. 778.5) Fornyet behandling af andragende fra Vald. Knudsen om helt at
nedlægge en lejlighed i ejendommen K'ilvøvej 2. - Efter at forholdene var beset,
vedtoges det at bevilge andragendet.

67.

(J. nr. 778.2) Andragende fra Erik Hansen om godkendelse af overtagelse af

Kjeld Nielsens mælkerute for en good-will på 12.000 kr. - Godkendes, idet good
will kun kan godkendes med 6 f af omsætningen.
68.

(J. nr. 851.112.5 2 ) Indstilling om følgende lærerindeembeders
Et timelærerindeembede pr. 1. juni 1 9 6 1 , Inger Viuff, Frederikssund.

- 7 Et lærerindeembede pr, 1, aug. 1961 (omdannet lærerembede), Inger Blaabjerg
Sørensen, Guldborg,
Et lærerindeembede pr, 1, aug, 1 9 6 1 , Carla Christensen, Frederikssund.
Et lærerindeembede pr. 1. aug. 1 9 6 1 , Kirsten, Mensing, Kalundborg.
Et lærerindeembede (efter fru Sass Nielsen) pr, 1. aug. 1 9 6 1 , Elsa Christian
sen, Kalundborg.
Et timelærerindeembede (efter Carla Christensen pr. 1. aug. 1 9 6 1 ), Lizzi Niel
sen, Gerlev-Draaby.
Et timelærerindeembede (efter Inge

Damkjær) pr, 1. aug. I96I, Birgit Peter

sen, Rødovre. - Det vedtoges at ansætte de pågældende.
69.

(J. nr. 8 5 i.Hl) Ansøgninger til stillingen som skoleinspektør ved Marienlystskolen. Skolekommissionen indstiller følgende i alfabetisk ordens
1. Bertelsen, Flemming D., viceinspektør, Frederikssund.
2. Hansen, Svend Erik, overlærer, Herlufsholm.
3. Hoppe, Kristian Astrup, kommunelærer, Ringsted.
4 . Rasmussen, Aksel, overlærer, København.
5. Sarbo, Børge, overlærer, Nyborg. Det vedtoges eenstemmigt at tiltræde indstillingen.

70.

(j, nr. 8 5 I.0 8 ) Ansøgninger til stillingen som skolebetjent ved Marienlystskolen. Skolekommissionen indstiller følgendes
nr. 1, Buch, Jørgen Ole, elektriker, Havnegade lo,
"

2.

"

3-

Det vedtoges at ansætte Jørgen Buch,
71o (J, nr. 851. 162, 3« 0 8 ) Skoleudvalget indstiller, at man fra 1. september I96I
ansætter tandlæge J. Midtgård, p.t. Djurås, Sverige som børnetandlæge og hans
kone som deltidsbeskæftiget tandlæge. - Indstillingen vedtoges.
72.

(j. nr. o73» 5l) Indstilling om afhændelse af følgende grunde fra "Møllegården"
Nord for Åen
Pare. nr.
1. Fotograf H. Hansen

8 .9I0 kr.

12,Ing. Th. D. Bendtsen

10.560 "

13. Tømrermester E. Schæffer

10.3 2 0 "

1 4 . Brolægger Ludv. Hansen

10.3 2 0 "

17.Ing. C. A, Hansen

10.3 2 0 "

Syd for åen;
37.Murersvend Jørgen Schæffer

8.600

41.Blikkenslagersvend Teddy Jensen

8.800

4^
CO

- 8 Fru Bodil Olsen, Brøndbyøster

8 8 . "Eget hus'
n
89.

8.600 tt
8.500 IJ

0

49° Former Svend Chri stiansen

8.600 kr.
9.3oo tf

ti

90.

8.800 tf
lo.400 tf

CM
G \

n

8.690 tf
8.690 tf

80. Tømrermester Ernst Hansen
1!
t!
tf
81.
93*

n

tf

tf

94°

TI

ti

If

9.000 ft
8.800 ft
8.690 tf
7.9oo fl

82. Murermester Anker Hansen
11
II
M
83.
112.

1!

t!

fl

113°

ft

tf

t!

114.

TI

II

ft

7.2oo tl
lo.44° ff

115* Salgskusk Frands Jørgensen, Kbhvn.
1 1 6 . Brolægger Ludvig Hansens

søn

119° Postbud Ole Petersen

lo.44° tt
lo.440 11
lo.440 1!
7.650 tf
7.650 tt

12o. Kontorist Bahara
Salgssum ialt

238»060 .

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges«
73°

(J. nr. 0 8 ) Indstilling om at der bevilges et ekstra alderstillæg (90 kr.
om måneden) fra ansættelsen den 1 . marts I96I til overassistent
, skattekontoret. - Bevilges.

74°

(J. nr. 8 4 8 .4 3 1 ) Andragende om folkepension. Socialudvalget indstiller, at
pensionen bevilges. - Bevilges eenstemmigt.

75°

(J° nr« 777*81) Stadsingeniørens bemærkninger til byudviklingsplan. - Til
trædes«

76 ,

(j. nr. 777*7) Kloakudvalget indstiller, at man antager entreprenør Palle
Brehms tilbud på ledningsentreprisen ved kloakering af Mågevejskvarteret
på 8 4 0 . 0 3 1 kroner. - Indstillingen vedtoges.

77«

(J° nr. 851.171.2) Ansøgninger til stillingen som skolelæge. Skolekommissio
nen indstiller læge fru KudskAndreasen. - Indstillingen vedtoges.

78.

(j. nr. 8 5 I . H 2 .4 ) Indstilling om fast ansættelse fra 1. aug. 1961 af aspi
ranterne Bent Mensing og Svend Arpe. - Indstillingen vedtoges.

79«

(J. nr. 8 5 i.li2 .5 2 ) Indstilling om at lærerinde fru Solveig Grand udnævnes

- 9 til overlærer fra 1. august 1961. - Indstillingen vedtoges.
80.

(j. nr, 851,112„52) Andragende fra lærerinde

om afsked fra 1.

august 1961, - Bevilges.
81.

(J. nr. 778,5) Andragende fra

om tilladelse til at udleje ejen

dommen Ny Østergade 12 til kontorlokaler. - Kan ikke bevilges.
82.

(j. nr. 7 8 4 ,0 8 ) Det vedtoges at give tilladelse til at brandinspektør 0.
Buhi påtager sig hvervet som brandkyndigt medlem af amtsbygningsrådet.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den lo. juli 1961.
Fraværende; Sv» Olsen, Chr. Jørgensen, Barfoed.

83*

(J. nr, 778.532) Regnskab for 1960 for boligselskabet "Rosenvænget". - God
kendes.

84«

(J. nr. 778.511) Tegning til fabriksbygning på matr. nr. 4^® markj. m.fl.,
Holmensvej 12 tilhørende Falkenborg Stålindustri A/s. - Godkendes.

85*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr, nr. lbp, Kastanieallé,19,
tilhørende A. Jespersen og Søn. - Godkendes.

86.

(j. nr. 778.511) Tegning til 5 garager på paro. af 5£ markj. Nørresvinget,
tilhørende Arbejdernes Andelsboligforening, afd. 5* - Godkendes.

87.

(j. nr. 0 7 8 .5 1 ) Andragende fra Atletklubben "Viking" om tilskud til en bryde
madras. Sportsudvalget indstiller, at der bevilges l,5oo kr. - Indstillingen
vedtoges.

88.

(j. nr. 851.162) Skoleudvalget indstiller, at der anskaffes et samtaleanlæg
til Falkenborgskolen. Udgiften anslås til 3 0 . 0 0 0 kr. - Indstillingen vedtoges.

89.

(J. nr. o73,513,2) Biblioteksudvalget indstiller, at man af ejendomsselskabet
af

17/ 7 -1 9 5 8

lejer

et

lokale

i

ejendommen Ågade 4 til indretning af en lej

lighed til en kommunal funktionær - for tiden den ass. bibliotekar. Kommunen
nen

afholder

udgifterne

ved indretningen, og disse er anslået til 5.000 kr.

Lejen andrager I .800 kr. årlig, og lokalet genudlejes for 3.000 kr. årlig,
således at differencen l,2oo kr. årlig anvendes til afdrag på udgifterne til
indretningen. - Indstillingen vedtoges.
90.

(j. nr. o8.o77,l) Indstilling om vedtagelse af tillæg til tjenestemands- og
pensionsvedtægt vedrørende sygeplejersker. - Indstillingen vedtoges.

91.

(J. nr. 851.915,1) Indstilling fra skolekommissionen om at overenskomsten med
amtet vedrørende særkonsulentordningen ophæves, og der pr. 1. august oprettes
et særkonsulentembede ved Frederikssund skolevæsen med løn som viceinspektør
og med 12 timers virksomhed, 24 timer overtages til almindelig undervisning.

- lo Det indstilles endvidere, at man ansætter overlærer Helga Løgstrup uden op
slag. - Indstillingen vedtoges.
92.

(j. nr. 7 7 8 .5 ) Andragende fra lærer H. Yndgaard om tilladelse til at nedlæg
ge lejligheden i loftsetagen i sin ejendom, Ventevej 1. Kasse- og regnskats
udvalget indstiller, at andragendet bevilges. - Bevilges.

95*

(J* nr. 848.431) Andragende om folkepension. Socialudvalget indstiller, at pen
sionen bevilges. - Bevilges eenstemmigt.

94.

(J. nr. o73*5l) 2. behandling om indstilling om salg af 26 parceller fra Møl
legården. - Indstillingen vedtoges.

95*

(J* nr. o73*5l) Indstilling om salg af følgende parcellser fra "Møllegården"
Word for åen
Nr. 2 - Maskinchef
"

8 - Kommis

Syd for åen.
Nr. 78. Arbm. _
"

79* Kommis

, - Sagens overgang til 2. behandling ved

toges.
96.

(j. nr. o75»15) Hillerød byråd foreslår, at inspektør Hans Larsen, Hillerød
indstilles som landvæsenskommissær i stedet for afdøde landinspektør
Forslaget tiltrædes.

97*

(J* nr. 778*511) Tegning til en garage på matr. nr. lbb markj. Platanvej 15
tilhørende servicemontør Poul Møller. - Godkendes, idet dog afstand til skel
skal være 1 m.

98.

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på pare. nr. 12 af matr. nr. la
markj,, Ågade, tilhørende ingeniør T. D. Bendtsen. - Godkendes.

99*

(J* nr. 778.511) Tegning til fabriksbygning på parcel af matr. nr. 31 Hdesundby, Holmensvej 9 j tilhørende Dansk Polyether Industri A/S. Godkendes.

loo.

(j. nr. o73*5l) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man erhverver ca.
27.000

tilhørende ejendom, matr. nr. 3 a m.fl.

nf af den

Udesundby, Holmensvej for 150000 kr. eller ca. 5 kr. 5o øre pr. m. Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 21. august I96I.
101.

(j. nr. 8 2 4 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

102.

(j. nr. 811.111) Vejdirektoratet meddeler, at projektet vedrørende østre

11

omfartsvej er optaget til fornyet overvejelse. - Til efterretning.
loj.

(J . nr. 784.3) Købstædernes almindelige brandforsikring meddeler, at der er
bevilget 4 5 . 0 0 0 kr. som tilskud til brandmateriel. - Til efterretning.

lo4«

(J. nr. 851.11l(851.11.o82,3) Skrivelse fra undervisningsministeriet om, at
overlærer

Nyborg er udnævnt til skoleinspektør ved Marien-

lystskolen fra 1/8-1961. - Til efterretning.
10 5 .

(J. nr. 811,113) Andragende fra fragtmand

om tilladelse

til at optage og afsætte gods i Frederikssund på sin fragtmandsrute. - Kan
ikke anbefales.
10 6 .

(j.

nr.

811,113)

Andragende

sin

fragtmandsrute

til

sin

fra
svigersøn,

om

tilladelse

chauffør

til

at

overdrage

Skuldelev.

-■

Anbefales.

107.

(J. nr. 853*075*15) Valg af medlemmer til fredningsnævnet. - Borgmesteren
med viceskoleinspektør Bertelsen valgtes.

10 8 .

(J, nr. 71*5) Indstilling om at nye veje benævnes«
1. Vej i industrikvarteret: Smedetoften.
2. Adgangsvej fra Omkørselsvejen til industrikvarteret: Askelundsvej.
3. Vej fra Frederiksborgvej over idalen til Oppesundby skel: idalsvej*
4 . Blind sidevej til idalsvej nord for åen: Skrænten.
5* Blind sidevej til idalsvej syd for åen: Egevej.
6 . Sidevej til idalsvej: Poppelvej*
7*

"

"

" i

forlængelse af Platanvej: Platanvej * - Indstillingen

vedtoges.
109.

(J. nr. 778*2) Skrivelse fra mælkehandlerne med anmodning om godkendelse af,
at der ikke udbringes mælk om søndagene i vinterhalvåret. - Godkendes.

110.

(j, nr. o73*512.6) Udkast til servitutter på udstykningsarealet, matr, nr.
8cd, 8^ markj. ved Strandvejen. - Godkendes.

111.

(j. nr. o73.5l) Indstilling fra vejudvalget om fortsættelse af garagebygge
riet på vejvæsenets plads på Kocksvej og indretning af opholdsrum med bad og
toilet for arbejderne. Udgiften anslås til 35*ooo kr., hvoraf 1 5 . 0 0 0 må efterbevilges. - Indstillingen vedtoges.

112.

(j. nr. 823.1.o73*5l) Andragende om tilladelse til at nedlægge, matr. nr.
18ca tilhørende

113.

(J* nr. 8 4 2 .ll)

som landbrugsejendom.-

Anbefales.

Frederiksborg amt meddeler, at bestyrelsen for Frederikssund

sygehus er bemyndiget til at udfærdige detailtegninger til udvidelse af syge
huset for 7,6 mili., og at man forudsætter, at de nødvendige arealer over

- 12 drages sygehuset for anskaffelsessummerne og at man frafalder dækningsafgift
fra sygehuset. Amtet vil financiere byggeriet mod at anlægssummen forrentes
og afdrages over sygehusets driftsregnskab,- Det vedtoges at tiltræde for
slaget, idet der optages forhandling vedrørende vejudgifternes fordeling.
114.

(J. nr. 778.511) Skitseprojekt til opførelse af et cafeteria m.v. på matr.
nr. 255 bygr., Roskildevej 5? murer
Vejudvalget indstiller, at projektet ikke godkendes.- Kan ikke godkendes.

115.

(J. nr. 7 7 8 .5 1 1 ) Tegning til beboelseshus på matr. nr. Tbv markj. Rolf Kra
kes ve j 15, for tømrermester Ernst Hansen. - Godkendes.

116.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 12o af la markj. og
2 Udesundby, Platanvejs forlængelse nr. 4 8 , for kontorassistent K. Bahara. Godkendes.

117.

(J. nr. 778. 511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7dp markj., Kong
Skjoldsvej nr. lo for elektriker 0. Christiansen. - Godkendes, idet der dog
ikke må være dør mellem fyrrum og udhus.

118.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 13 af matr. nr. la
markj. projekteret Ågade - for tømrermester E. Schæffer. Bygningsinspektøren
indstiller at den foreslåede udformning af en fritstående skorsten ikke god
kendes. - Godkendes som foreslået.

119.

(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af et beboelseshus på parcel 2 af 2o2b
bygr. Solvej for entreprenør Sv. Mårtensson. - Godkendes.

120.

(J. nr. 778.51.o77.l) Ansøgning om bygningsattest vedrørende bygning på matr.
194aa og 194j|g bygrunde tilhørende forretningsfører

Bygnings

kommissionen har vedtaget ikke at give dispensation fra §§ 7> 26 og 2 9 . Dispensationen kan ikke anbefales.
121.

(j. nr« o7 3 .5 l(o7 3 .5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om afhændelse af 4
grunde fra "Møllegården"
Nord for åen
Nr. 2. Maskinchef Lindbo, København
"

8. Kommis Jonny Grønkjær Jensen,

Syd for åen
Nr. 78. Arbejdsmand Poul Hansen, Oppesundby.
"
122.

79* Kommis Sv. Aa. Bovbjerg. - Indstillingen vedtoges,

(j. nr. o73»5l(°73.511.2) Indstilling om afhændelse af 2 grunde af Møllegårde:
til tømrermester :

Kyndby, Parcel nr. 118, stor 850 nf a 9

kr, samt eventuelt yderligere en grund. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.

13 123,

(j» nr. 0 7 3 .5 1 (0 7 3 .5 1 1 .2 ) Indstilling om afhændelse af grund nr. 16, 860 ir?
a 12 kr, af Møllegården til maskinarbejder

Falkenborg-

vej '_6 . - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
124,

(J. nr. 0 7 3 .5 1 (0 7 3 .5 1 1 .2 ) Indstilling om afhændelse af 8 grunde ved Strand
vejen nemlig;
*

nr. 4. 1111 m2 a 12
!!
It a* 12
5. lo71
1! 1 6 . 948 II a* lo
tt 17. 917 II a<► lo
ii
it

!!
M
M

II

+
6. I033 1! 3. lo II
+
7. 962 11 a 12 11
*
8. lo 13 II a 14 11

It

M

kr. 13.332 kr .
II
1 2 . 8 5 2 t!
II
9.480 II

*

lo. I030 II a 13
*
13. 929 1! a 15
+
21. lo85 It a 15
23. 95o II å lo

9.17o 11
lo.33° M

"Eget hus"
f!
1!
II

II

II

II

Bådebygger

1 1 . 5 4 4 11
14.182 II

Bygmester

Civilingeniør

II

1 3 . 3 9 0 11
1!
13.935
1 6. 2 9 0 ti

It

9 .5 0 0 ti

II
II

Landsretssagfører

Ingeniør

Ølsted.

Ingeniør

Ølsted.

Maskintekniker

Ølsted.

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
125.

(j. nr. o73.51 (o73.5H«2) Indstilling om at man til Dansk Polyether Industri
afhænder ca. 2 2 . 0 0 0 uf med påstående bygninger (nedrives) af matr. nr. 31 for
6 ,0 0

kr, pr. m2 eller ialt 1 3 2 . 0 0 0 kr. og om at der gives firmaet ret til in

denfor 2 år at erhverve resten af matr. nr. 3 1 ? ca° 2 6 . 0 0 0 m2 på samme vilkår.
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

126.

(J. nr. o73.51 (o 73.5H.2) Indstilling om at man til "Lyngby Skjortevask" af
hænder ca. 7 .5oo nf af matr. nr. 3 a for 11 kr. pr. m eller ialt 8 2 .5 0 0 , 0 0 kr.
på sædvanlige vilkår. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges,

127:

(j. nr. o73.5l(o73.5ll.l °g 73.511.2) Indstilling om at man afhænder 528 nf
af matr. nr. 2d, 2c_ til "Eget hus" og køber 61 m2 af samme alt til en pris af
lo kr. pr. m2. Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.

128.

(j. nr. 7 8 4 .0 8 ) Snostrup sogneråd anmoder om godkendelse af at
overtager hvervet som brandinspektør i Snostrup, - Kan ikke imødekommes.

129.

(j. nr. 761) Andragende fra fru ,

om fornyelse af beværterbevil

ling til Jernbanehotellet, - Anbefales.
130.

(j, nr. 756). Andragende fra landsretssagfører Thoregaard om indfødsret for
sine 2 adoptivbørn,

, - Anbefales.

131.

(j, nr. 848.431) Andragende om folkepension - Bevilges.eenstemmigt.

132.

(j. nr. 848.431) Andragende om enkepension. - Bevilges eenstemmigt.

- 14 133«

(J. nr, 784«o73*545) Indstilling om, at man udvider brandstationen. Udgif
ten anslås til 12„ooo kr., der er optaget på budgettet, - Indstillingen ved
toges,

134*

(J. nr. 758,16) Andragende fra

om fornyelse af biografbe

villing og om tilladelse til friluftsforestillinger. - Anbefales.
135*

(J. nr. o73•5l(o75•511*2) Indstilling om at man til medicinalfirmaet a /S
Biofac afhænder ca. 15.000 n? af matr. nr,

for 1 1 ,00 kr. pr. n? eller ialt

I65.000 kr. på sædvanlige vilkår. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges,
136.

(J. nr. 853) Tilbud på en af billedhugger

udført 2 m høj jernskulp

tur for 5 ,0 0 0 kr. - Tilbudet ønskes ikke modtaget.
137*

(J* nr, 8 5 I.I6 3 ) Skoleudvalget indstiller, at man anskaffer et "Audiometer"
til skolelægen for ca. I .800 kr. - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 11. september 1 9 6 1 .
Borgmesteren fraværende (ferie).

138.

(j. nr. 811.121.2) Vejsynsprotokollen.- Godkendes.

139.

(J.

nr. 8 4 2 .ll) Regnskab for 1960 for ambulancerne for sygehuset.- Til efter

retning.
14 0 .

(J. nr. 813.12.o73.526) Havnens regnskab for I960/6 I. - Godkendes.

141.

(J. nr. 811.111) Indstilling om udførelse af afvandings- og jordarbejdet på
Idalsvej fra Prederiksborgvej til Ventevej. Arbejdet indstilles overdraget
murermester C. Andreasen efter regning. Udgiften anslås til 5 6. 0 0 0 kr. Oversendes til veiudvalget til udtalelse.

142.

(j. nr. 778.532-l(-4) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om at
udgiften ved opførelse af yderligere 5 garager ved afd. 5 for 22.1oo kr. med
regnes i det samlede byggeri. - Anbefales.

143.

(J. nr. 778.552) Endeligt projekt fra b /S "Rosenvænget" til opførelse af 54
lejligheder ved Prederiksborgvej. - Anbefales.

14 4 .

(J. nr. o73.51 (o73.513.2) K.P.U.K.-spejderne ansøger om at få stillet en
grund til rådighed til opførelse af et tropshus. - Såfremt der kan etableres
afløb anvises en plads mellem Omkørselsvejen og Klintevej.

14 5 .

(J. nr. 824.5) Danske Landbrugeres Kreatursalgsforening meddeler, at man er
indforstået med at leje den kvæghal, kommunen har vedtaget at opføre ved A.G.
Hansensvej. - Det vedtoges herefter at opføre hallen.

15 146.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7 d£ markj. - Kong
Skjoldsvej 8 tilhørende murermester Anker Hansen. - Godkendes.

147•

(J. nr. 778*511) Tegning til beboelsesbygning med værksted på matr. nr.Jox
markj, Kong Skjoldsvej 28 for blikkenslagermester

Kasse- og

regnskabsudvalget indstiller, at man ikke godkender opførelse af ejendommen
i den foreliggende form. - Kan ikke godkendes.
148k

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7op markj. Kong
Skjoldsvej 14 for tømrermester Kolasa. - Godkendes.

149.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 22 af matr. nr. 8cd
og 8^ markj. Fyrrebakken lo for civilingeniør Chr. Buhi. Bygningsinspektøren
indstiller, at projektet ikke godkendes.i den foreliggende form.- Godkendes
med 6 stemmer.

150.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 21 af matr. nr. 8cd
og 8^; markj. Fyrrebakken 18 for ingeniør A. Munch Jensen, Kyndby. - Godkendes.

151.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 23 af matr. nr. 8cd
og 8y markj., Fyrrebakken 14 for Ingeniør Finn Nørkjær, Ølsted. - Godkendes.

152.

(j. nr, 7 7 8 .5 H )
og

155*

Tegning til beboelseshus på parcel nr, 13 af matr. nr. 8cd

markj. Fyrrebakken 21 for ingeniør Arthur Hansen, Kyndby. ■■■ Godkendes,

(J. nr. 778.511) Tegning til 3 beboelsesblokke og 7 garager på parcel af la
markj. og 2 Udesundby, Bøgeallé 2o-28 og Ådalsvej 54-68 for det kooperative
Byggeselskab af 1 9 6 0 , A/S. - Godkendes.

154*

(J. nr. o73.51 (o73.511.2) 2 . behandling af indstilling om salg af parceller
ne ved Strandvejen. - Indstillingen vedtoges.

155*

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) 2 . behandling af indstilling om salg af parcel nr.
16 af Møllegården. - Da den pågældende grund er solgt til en anden tilbydes
der ham en anden grund.

156,

(j. nr. o7 3 . 5 1 (o7 3 .5 1 1 .2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af parcel nr.
118 "Møllegården". - Indstillingen vedtoges.

157.

(J. nr. o73.5l(o73.511.1 og o73.511.2) 2 . behandling af indstilling om mage
læg med "Eget hus". - Indstillingen vedtoges,

158,

(j. nr. o7 3 .5 l(o7 3 .5 1 1 .2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af areal af
matr. nr. 3h til Dansk Polyether Industri. - Indstillingen vedtoges.

159.

(J. nr. o73.51

(o73.511.2) 2 . behandling af indstilling om salg af areal

af matr. nr. 3a til a / s Biofac. - Indstillingen vedtoges.

- 16 160.

(J. nr. o73 •5l(o73 •511«2) 2. behandling af indstilling om salg af areal af
matr. nr. ^a til Lyngby Skjortevask. - Indstillingen vedtoges.

161.

(J. nr. o73•5l(o73•511*1 og 0 7 3 .5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om køb
af 2 7 . 0 0 0 nf af matr. nr. 3a m.fl. tilhørende A. og J. Bjerg. - Indstillin
gen vedtoges.

162.

(J. nr. 8 4 2 .ll) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om at der i an
ledning af ombygningen af sygehuset og deraf følgende nødvendige forlægning
af Lundebjergvej enten ved forlig eller ekspropriation i henhold til § 2o i
gade- og vejvedtægten for Frederikssund erhverves følgende arealers
af matr, nr. Jern markj. tilh. forretningsfører C. Johansen ca. 17o uf (exel.
skråning)
af matr, nr. 194ac og 194 ae bygr. tilhørende malermester V. Rasmussen oa.
I250 n? (exel. skråninger),
af matr, nr, 194a bygr. tilhørende landinspektør J. Th. Oltmann ialt ca,
1475 nf? hvoraf ca. 265 nf bebyggeligt areal og ca. 121o m2 vejareal og
af matr, nr. 13a markj. tilhørende Frederikssund sygehus ca. 90 nf. - Det
indstilles endvidere, at ca. 50 m2 af matr. nr. I94& hygr, belægges med de
klaration om oversigt. - Indstillingen vedtoges.

16 3 .

(J. nr. 778-5) Andragende fra fhv. gårdejer

om tilladelse

til at inddrage lejligheden på 1. sal i sin ejendom, Lindealle 6 under sin
egen lejlighed i stueetagen. - Kan ikke bevilges.
16 4 .

(J. nr. 0 8 (0 8 7 .4 1 ) Indstilling om at elektrikerne Ove Christensen og Egon
Jacobsen fra 1. oktober 1961 oprykkes i kommunens 5- lønningsklasse som
overmontører. - Indstillingen vedtoges.

165.

(J. nr. 0 8 (0 8 7 .4 1 ) Indstilling om at ovnmester på gasværket fra 1. april
1961 aflønnes med kvotaløn efter kommunens 2. lønklasse, hvorefter "ovnmestertillægget" bortfalder. - Indstillingen vedtoges.

166.

(j. nr. 0 8 (0 8 7 .4 1 ) Indstilling om, at der ydes arbejdsmand
et kvalificationstillæg på 45° kr. + statens honorartillæg. - Indstillingen
vedtoges.

167.

(J. nr. 08(087.41) Indstilling om at der fra 1. april 1961 sker følgende
lønreguleringers Der ydes under en eller anden form kæmner

et

årligt ikke-pensionsgivende løntillæg på 3 «000 kr. eventuelt således at til
lægget bogføres på de forskellige udstykningsejendomme, hvor der har været
et meget betydeligt arbejde ved salg af grunde. - Der ydes vejformand
et tillæg på 1.2oo kr. årlig, da han som følge af de store anlægsar
bejder har et betydeligt antal overarbejdstimer, der ikke nøjere specificeres.
Der gives overassistent

et alderstillæg, idet overassistent

- 17 fik et sådant ved sin ansættelse, - Indstillingen vedtoges,

168,

(j, nr, 7 7 8 ,5 3 ) Ansøgning fra Boligselskabet "Rosenvænget" om godkendelse
af forhøjelse af huslejen med l,oo kr. pr. m2, - Godkendes.

169«

(J, nr. 7 7 8 .5 1 1 ) Tegning til opførelse af en butiksbygning på matr. nr, 18 bo
Udesundby, Byvej 25 for slagtermester

Bygningsinspektøren kan

ikke anbefale, at den tinglyste byggelinie overskrides. - Kan ikke godkende
dispensation fra byggelinien. løvrigt godkendes projektet.

17 0.

(j. nr. 778.511) Tegning til opførelse af 6 parcelhuse ved Fyrrebakken, som
agtes opført af "Eget hus". - Godkendes.

171.

(J. nr. o 7 3 «5 l(o7 3 •5 1 1 .2 ) Indstilling om salg af 3 parceller fra "Møllegården
pcl. nr. 3 - specialarbejder
"

"

15

"

"

16 - ingeniør

Fr-borggade 3? oa. 81o rtf å
ll,oo kr. - 8 .9I0 kr.
, ca, 860 uf a 12,00 kr.- lo„32o kr.

skotøjshandler
_

(Topsøe) ca. 860 m2 å 12,00 kr. lo.320 kr.

Sagens overgang til 2 . behandling vedtoges.

172.

(j. nr. o73•51°511*2 ) Indstilling om at der foretages magelæg med ingeniør
og landsretssagfører

i henhold til en fremsendt

plan såledess Landsretssagføreren afgiver arealet A ca. 2 8 .300 uf og modtager
arealerne D og E st. henholdsvis ca. 2 1 .700 m2 og ll.ooom2. Af det areal, der
påtænktes afhændet til Topsøe undtages areal C, ca. 2 8 .3 oo uf og areal B, ca.
23.400 m2, medens han til gengæld overtager areal A, ca. 2 8 .3 oo m2 og areal
F, ca. 26.300 rif, hvoraf dog det med grønt indrammede, ca, 6.700 m2, ejes af
F.I.0 .M.A.
Til en ny vej fra Frederiksværkvej yder de pågældende bidrag efter nær
mere forhandling. Sagens overgang til 2 . behandling,
173«

(J. nr. 824*111.075*5) Indstilling om at der installeres ny centralvarmekedel
på gasværket, og at der herefter leveres varme til aldersrenteboligerne. Ud
giften andrager iflg. tilbud fra blikkenslagermester Leif Rasmussen 51.34° kr
hertil kommer transportør ca. 6 .8 0 0 kr. + bygningsarbejder og honorar. Indstillingen vedtoges.

174.

(J. nr. 8 5 1 .1 6 2 ) Fortsættel se af skolebyggeriet ved Marienlystskolen. Let vedtoges at ansøge om byggetilladelse til fortsat byggeri navnlig yder
ligere faglokaler og gymnastiksal.
Mødet hævet

- 18 Byrådsmødet den 9« oktober 1 9 6 1 .
Fraværendes Chr. Jørgensen.
175.

(j. nr. 851.121»7l) Skrivelse fra D.S.B. om at der ikke for tiden kan ændres
i rutebilkørselen til Hillerød. - Til efterretning.

176.

(J. nr. 778.532.2(-4) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om til
ladelse til indretning af lejlighed for mindst bemidlede i afdl. 7«~ Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at der bevilges tilskud til 3 lejligheder,
idet man dog henleder opmærksomheden på, at den husleje, der skal betales,
selv for mindst bemidlede er af en sådan størrelse, at det antagelig vil være
meget vanskeligt at finde lejere til disse 3 lejligheder. - Indstillingen
vedtoges.

177.

(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af et udhus af træ på matr. nr. lbc
markj., Kastanieallé nr. 18, tilhørende stationsforstander V. Albrechtsen. Godkendes.

178.

(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af en garage på matr. nr. 254ox bygr.Pileallé nr. 8 for lærer Verner Madsen. - Godkendes.

179«

(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 7 da
markj.- Rolf Krakesvej nr, 22 for tømrer E. T. Jensen. - Godkendes.

180.

(j. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på parcel nr. 115 af matr. nr.
la markj.- Platanvej 38 for murer John Hansen. - Godkendes.

181.

(j. nr. o73.526) Kommunens regnskab for I960/6I. - Godkendes, idet overskri
delserne efterbevilges.

182.

(j. nr. o73.526.27) Landsretssagfører Ammendrup fremsender fundats til et af
frkn. Rudkjøbing oprettet legat på ca. "J.ooo kr., hvor midlerne, når nære
slægtninge er døde, skal uddeles dels til trængende i Frederikssund og dels
trængende ugifte døtre af lærere ved kommunale skoler på Sjælland og Fyn, der
er fyldt 50 år, og forrespørger om kommunen som forudsat vil overtage besty
relsen af legatet. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man ikke o
vertager bestyrelsen. - Det vedtoges at bede sig fritaget for at bestyre le
gatet.

183«

(J. nr. 8 5 1 .0 8 (0 8 7 .4 1 ) Købstadforeningen fremsender regler for aflønning af
skolebetjentes tilsyn med aftenskolelokaler. - Godkendes.

I84.

(J. nr. 851.162,3.08(851.162.3.087.41) Købstadforeningen fremsender udkast
til overenskomst med H. K. vedrørende lønninger til skoletandklinikpersonalet.
Godkendes.

19 185«

(J. nr. 7 8 4 .0 8 ) Indstilling fra politimesteren om at arrestforvarerens ho
norar for sirenepasning forhøjes til 375 kr . + honorartillæg. Hanskal.selv
betale afløsningspersonale. - Indstillingen vedtoges.

186.

(j. nr. 8 4 2 .ll) 2. behandling af indstilling om erhvervelse af arealer ved
Lundebjergvej. - Det vedtoges eventuelt ved ekspropriation at erhverve de om
handlede arealer.

187«

'
(J. nr. o73.5l(o73.511.2) 2. behandling af indstilling om mageskifte ved Islebjerggård. - Indstillingen vedtoges.

188.

(j. nr. o73.5l(o73 •5 H « 2) 2. behandling af indstilling om salg af grunde fra
Møllegården. Pol. nr. 3-15 °S 16.. .-..-Indstillingen vedtoges.

189.

(J. nr. o73*5l(o73.511.2) Indstilling om salg af;
Parcel nr. llo - Snedker
9 ,00 kr. - 8 .19o kr.
"

11

111 v Murersvend

"

"

9 - Ingeniør

"

"

Nørresvinget 6 ^ ^ ,

ca. 91° n? a

, Tørslev, ca. 9I0 nf a 9 ,00 kr. 8 .19o kr.
ca. 900 m2 å 11,00 kr. - 9«9oo kr.
ca. 87o uf a 11,0 0 kr. -

lo - Maskinarbejder

9,57o

"

"

kr.

ca. 840 nf a lo, 00 kr. - 8 .4 0 0 kr.

36 - Mekaniker

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
190.

(J. nr, o73*5l(o73»511.2) Indstilling om salg af grunde ved "Fyrrebakken"
følgende nr.;
, I0 I4 m2 a 1 3 , 0 0 kr. - 13.182 kr.

nr. 11. ~ Ingeniør
"

19. - Motorsagkyndig

1127 uf a 18,00 kr. - 2o.286 kr.

Sidstnævnte bør senere være pligtig til på kommunens forlangende at overtage
et til en sti udlagt areal på ca. 2oo rn for 2 .000 kr. ~ Sagens overgang til
2. behandlingo
191.

(J. nr. o73.5l(o73.511.l) Indstilling om at man i anledning af opførelse af
en transformerstation erhverver 13 m2 af matr. nr. 29a Oppesundby af brødfor
handler

Vestervej 8 for 2oo kr. - Sagens overgang til 2. behand

ling vedtoges,
192.

(j* nr. 778.5) Andragende fra G. Pedersen, Strandvej 18 om tilladelse til at
inddrage lejligheden på 1. sal i hans ejendom, Strandvej 18 under sin egen
lejlighed i stueetagen. - Bevilges.

193194.

(J. nr, 811.111) Fortegnelse over offentlige gangstier. - Vedtoges.
(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af et beboelseshus på parcel nr. 7 af
matr. nr. 8cd markj. - Fyrrebakken 9 for civilingeniør H. R. Wandall.- God
kendes.

- 2o 195.

(J. nr. 7 i3 .Hl) Skrivelse fra ejerne af matr. nr. l6a murermester Kaj Sø
rensen m.fl. vedrørende adgangsforholdene til deres ejendom. Vejudvalget
indstiller, at der etableres adgang fra Færgevej ad vejen til skibsværftet
mod at de anlægger og bekoster vejanlægget herfra og at kommunen erklærer
adgangsvejen over matr. nr. 184a for offentlig og udbygger denne uden ud
gift for grundejerne. - Udvalgets indstilling vedtoges.

196.

(J. nr, o73.5l(o73.511.2) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man til
B.P. Oliekompagniet A/S afhænder ca. 2 .000 m2 af matr. nr. 2Jai? 2-8i ved Blødevej for en pris af 8 ,0 0 kr, pr. uf til anvendelse for benzin- og oliedepot.Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

197.

(j. nr. 8 4 2 .ll) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man afhænder de
til udvidelse af sygehuset fornødne arealer, som kommunen dels selv ejer og
dels overtager - eventuelt ved

ekspropriation -samt anlægger de fornødne ve

je. Udgifterne til arealernes erhvervelse og anlæg af vejene vil andrage ca.
175.ooo kr., hvilket beløb amtet betaler kontant pr. 1. maj 1 9 6 2 . Prisen pr.
m2 bliver herefter ca. 11,00 kr. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
198.

(j. nr. 811.111) Fornyet behandling af sag vedrørende jordarbejdet ved anlæg
af Ådalsvej. Vejudvalget indstiller, at arbejdet ved jordreguleringen, udfø
relse af afløbsledninger, opgravning og tilfyldning for en hovedvandledning
samt udlægning af et bundsikringslag udbydes i bunden licitation mellem murer
mester C. Andreasen og dræningsmester Ole Olsen..
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 1 3 . november 1 9 6 1 .
199.

(J. nr. 784.1) Skrivelse fra købstadforeningen om fastsættelse af vederlag
for brandsyn efter en skala, der følger ansættelsen til ejendomsskyld, be
talingen pr, ejendom udgør fra 2 til 24 kroner. - Til efterretning.

200.

(j. nr. 784*o77.l) Brandkommissionen fremsender udkast til brandvedtægt.. Godkendes.

201.

(j. nr. 8 5 i.ll.0 8 7 .4 i) Skrivelse fra købstadforeningen vedrørende nye lærer
lønninger i henhold til undervisningsministeriets cirkulære af 14/9-61. Til efterretning.

202.

(j. nr. 851.162) Skrivelse fra købstadforeningen om afholdelse af møde om ak
tuelle skoleproblemer onsdag den 6/12-1961. - Til efterretning,

2o3®

(J. nr. 851.l62(-4) Skrivelse fra Frederiksborg statsskole vedrørende bereg
ninger af tilskud pr. december termin 1 9 6 1 . - Til efterretning.

2o4«

(J. nr. 778.532) Regnskab for "Frederikssund boligselskab". - Godkendes.

- 21 2o5.

(j. nr. 778.532) Ansøgning fra Arbejdernes Andelsboligforening om godkendel
se af huslejeforhøjelse. - Godkendes.

206 .

(j. nr. 8 4 2 .7 ) Skrivelse fra

om at de har opgivet pla

nen om en privat børnehave. - Til efterretning.
207 °

(j. nr. 8 4 2 .7 ) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man afholder 3° fo
+ hvis der ikke opnås statstilskud yderligere 40 fo af udgiften til gasradia
torer og gasvandvarmere i Frederikssund børnehave. - Udsættes.

208 .

(f. nr. 851.11l(851.11.o82.3) Undervisningsministeriet godkender, at overlærer
fru

udnævnes til konsulent for særundervisning fra den 1 . au

gust I96I. - Til efterretning.
209.

(j. nr, 8 4 2 .ll.0 8 ) Sygehusbestyrelsen indstiller, at der ansættes en-med den
nuværende overlæge - sideordnet overlæge på Frederikssund sygehus. - Indstil
lingen vedtoges.

210.

(j. nr. 778.2) Forslag til ny overenskomst vedrørende Mælkehandel og regler
for overtagelse af mælkeruter. - Godkendes.

211

.

(j. nr. 811.111) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at derafsiges kendel
se om, at Holmensvej overtages som offentlig på de i forslaget til forliget
anførte vilkår.

212

.

Indstillingen vedtoges.

(j. nr. 7 i3 .Hl ) Udstykningsplan for ejendommen matr. nr, 8u, 8ay, 8aø markj.
tilhørende forretningsfører E. Andreasen. Stadsingeniøren indstiller, at pla
nen anbefales på vilkår, at
1) der foretages hjørneafskæring på 5 m ved den private vejs indmunding i
Enebærvej,
2) vejen udlægges i 6 meters bredde,
3) vejbefæstelsen udføres i 5 meters bredde som 2o cm vandbundet macadam.
4 ) vendepladsen udføres som vist på skitsen. - Godkendes på de anførte be
tingelser.

213.

(j. nr. 7 7 8 .5 II) Tegning til beboelseshus på matr. nr. lbm, Kastanieallé 2 5 ,
tilhørende murer Jørgen Schaffer. - Godkendes.

214.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr, lbl Kastanieallé 3 0 ,
tilhørende maskinarbejder Leif Madsen. - Godkendes.

215.

(j. nr. 7 7 8 .5 II) Tegning til 2 beboelseshuse på parcellerne nr. 93 og 94 af
matr. nr. la, Poppelvej 4 og 6 tilhørende tømrermester Ernst Hansen. - God
kendes.

216.

(j. nr. 778.511) Tegning til tilbygning til malerværksted på matr, nr. 4br,
Frederiksværkvej 6, tilhørende malermester Preben Hansen. - Godkendes linder

- 22 forudsætning af at bygningen anbringes i skel mod øst og syd.
217.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 5ae, Frederiksborgvej 27? tilhørende murermester C. Andreasen. - Godkendes.

218.

(J. nr. 778.511) Tegning til kontorbygning på matr. nr. 168b, Bruhnsvej 1 3 ,
tilhørende Dansk Arbejdsmands- og specialarbejderforbund, Frederikssund Afdl.Godkendes med bemærkning, at bygningen må omfattes af kommunens forkøbsret,
jfr. det i skødet på ejendommen anførte.

219.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 19 af 8cd, Fyrrebakkenj
22, tilhørende ingeniør Henning Rasmussen. - Godkendes.

220.

(j. nr. 778.511) Tegninger til 3 beboelseshuse på parcellerne nr. 1, 2 og 3
af matr. nr. 8cd, Strandvejen nr. 5°? 48 og 4 6 , tilhørende;
Sparekassedirektør Frede Petersen,
Disponent K j . Kristensen og
Klinikchef Odd Lind.Godkendes under forudsætning at der tinglyses de fornødne deklarationer for

■;

at sikre de to nordligste ejendomme adgangsret til Fyrrebakken. Dispensation

;

fra strandfredningslinien anbefales,

221.

(j. nr. 8 5 2 .ll) Biblioteksudvalget indstiller, at udvalget bemyndiges til at

lade udarbejde skitseprojekt til et nyt bibliotek beliggende på hjørnet af Fre-?
deriksborggade og Frederiksborgvej. - Sagen tilbagesendes til udvalget,
222

.

(j. nr. o7 3 *5 l(o7 3 •5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om salg af parcel nr.
9, lo, 3 6 , llo og 111 af Møllegården. - Indstillingen vedtoges.

223.

(T. nr. o73•5l(°73 •511 »2) 2. behandling af indstilling om salg af parcel nr.
11 og 19 af Strandvejsudstykningen. - Indstillingen vedtoges.

224.

(j. nr. 8 4 2 .ll) 2. behandling af indstilling om afhændelse af de til udvidelse
af sygehusets nødvendige arealer. - Indstillingen vedtoges.

225.

(j, nr. o73.5l(o73.5ll) 2. behandling af indstilling om erhvervelse af 13 m3 af
matr. nr. 29a

Oppesundby i anledning af opførelse af en transformerstation.-

Indstillingen vedtoges.

226.

(j. nr. o73.5l(o73.511.2) Kasse- og regnskabsudvalget annullerer sag nr. 196
og indstiller i stedet for, at man af matr. nr. 27ai, 28i ved Blødevej afhænder
følgende grunde til;
1) "B.P." ca. I800 m a lo, 00 til olieoplag,
2) Blikkenslagermester
værksted.
3 ) Smedemester

ca, 125o uf a lo, 00 kr, til beboelse og
ca. 1 1 7 o m a 8,0 0 kr. til beboelse og værksted.

- 25 4 ) Elektromekaniker
se og værksted*
5) Cementstøber
og evt. beboelse, -

, Kyndby, ca, looo m2 a 8 ,oo kr. til beboel, ca. 225o uf a 6 ,0 0 kr, til cementstøberi

Sagens overgang til 2, behandling vedtoges,
227.

(J. nr. o73.5l(o75.511.2) Indstilling om salg af 3 grunde fra Møllegårdens
Parcel nr. 4 til murersvend S. Schouboe, Hals, 81o m2 a 11,00 kr.,
"

"

48 til mekaniker Rahbek Petersen, 860 ir? a lo,00 kr.,

35 til maskinarb, Erik Petersen, 880 m2 a lo,00 kr. Sagens overgang til 2 „ behandling vedtoges.
"

228.

"

(j* nr. 851.112.52(851.11.o82.8 ) Andragende fra lærerinde

om

afsked fra 1. januar 1 9 6 2 . - Bevilges.
229.

(J. nr. 761) Andragende fra

om fornyelse af beværter

bevilling til hotel "Frederikssund". - Anbefales.
230.

(j. nr, 712,2) Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om autorisa
tion af maskinmester E. D. Bertelsen, Gyvelvej 15 som gas- og vandmester,
under forudsætning af at han i løbet af et år aflægger prøve.- Indstillingen
vedtoges.

231.

(j. nr. 8 4 8 .4 3 1 ) Andragende om enkepension.

.

Socialudvalget indstiller, at pensionen bevilges. - Anbefales eenstemmigt.
232.

(j. nr. 778.511) Tegning til udstillings- og beboelsesejendom på matr. nr.
145e, I4 5 1 , Nygade 7 tilhørende autoforhandler Vilh. 0. Petersen. - Godkendes

233.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr, 11 af matr. nr. 8cd,
Fyrre bakken 17 tilhørende ingeniør J u Buhi Mortensen. - Godkendes.

234.

(J. nr. 7 7 8 .5 1 1 og 7 7 8 .5 ) Tegning til bebyggelse på matr. nr. 87a bygr.,
Jernbanegade 2 5 , tilbygning til forretningslokaler samt privat lejlighed for
købmand C. 0. Walther Hansen. Byplanudvalget indstiller, at projektet god
kendes under forudsætning af, at der etableres et passende antal parkerings
pladser på ejendommen. Der ansøges samtidig om nedlæggelse af lejlighed i for
huset. Den nuværende beboer fragtmand G. Christensen, fraflytter i løbet af
november måned 1961, og der agtes indrettet erstatningslejlighed. - Godkendes

235*

(J. nr. 811,111) Sag vedrørende udførelse af jord- og kloak - bundsikringsog vandledningsarbejde i Ådalsvej. Der er afholdt licitation, og der indkom
6 tilbud. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at arbejdet overdrages en
treprenør Sv. 1 . Nielsen, Holbæk, hvis tilbud var det billigste s7 3 .652,50 kr.
Indstillingen vedtoges.

236.

(j. nr. 777*7) Sag vedrørende kloakering af Østre bydel. Kloakudvalget ind-

- 24 stiller, at man overfor landvæsenskommissionen fastholder det den 1 4 /6-d.å.
fremsendte projekt, og at man forpligter sig til at påbegynde projekterin
gen af et centralt renseanlæg for kommunen snarest muligt. - Indstillingen
vedtoges.
237«

(J. nr. o73*5l) Indstilling fra ejendomsudvalget om at der bevilges yderli
gere 1500 kr. til indretning af yderligere et w.c, i ejendommen, Færgevej 7
Indstillingen vedtoges.

238.

(j. nr. 778.5) Andragende fra karetmager Busch om godkendelse af at en lej
lighed i ejendommen Roskildevej 17 anvendes som funktionærbolig,- Indstil
lingen vedtoges.

239*

(J* nr. 8 4 2 .ll) Udskrift af protokol vedrørende forligsforretninger om de
til udvidelse af sygehuset eksproprierede arealer ved Lundebjergvej. - De
afgivne tilbud godkendes.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 11. december 1 9 6 1 .

240.

(j. nr. 8 2 4 .5 ) Oversigt over detailpriser.

241.

(J. nr. o73»526.5) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret.- Til efter

.- Til efterretning.

retning.
242.

(j. nr. o73*526) Kommunens regnskab for 1 960 /6 1 til decision. - Decision af
gave s.

243*

(J* nr. o71*5) Forslag fra byggeinstitutionen "Eget hus" om at sidevejen
fra Falkenborgvejs forlængelse mod øst på matr. nr. 3"aq markj. benævnes
"Østerled". - Godkendes.

244*

(J. nr. 784.1) Indstilling fra brandkommissionen om fastsættelse af veder
lag for brandsyn. Grundejernes udgift bliver herefter for tidens
For 1-etages bebyggelse; 1,25 + 12o
"

2,75 kr.

"

2-etages

2,75 + ca* 3 x o,3o = ca. 3y65

"

3-etages

"

ca. 4?55

"

4 -etages

"

ca. 5>45

Indstillingen vedtoges.
245.

(j. nr.) udgår.

246.

(j, nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel af matr. nr. 18bq, Udesundby, Hofvej nr. 2, tilhørende købmand A. Elleby. - Godkendes, idet dog
garagen skal placeres i skel,

247*

(J* nr. o73*51 (o73*513«2) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man
udlejer ca, 225 uf af matr. nr. 18bq Udesundby til brevdueforeningen for en

- 25 årlig leje af 1 kr. Lejemålet bliver uopsigeligt i 2o år, - Indstillingen
godkendes og tegning af det hus, der skal opføres godkendes«
248,

(j. nr. 0 7 3 ,5 1 (0 7 3 ,5 1 1 .2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af parcel
lerne nr. 4 , 35 og 48 af Møllegården. - Indstillingen vedtoges,

249«

(<J. nr. o7 3 *5 l(o7 3 .5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om salg af 5 grunde
af matr, nr. 27ai, 28i_ ved Blødevej, - Indstillingen vedtoges.

250,

(J. nr. o73.5l(o73.511*2) Indstilling om salg af ca. 12oo uf a 8 , 0 0 kr, af
matr, nr. 27ai, 28i markj. ved Blødevej til smedemester

, Vanløse

på sædvanlige betingelser, - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges,
251,

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om salg af 3 grunde fra Møllegårdens
Parcel
"

" I0 8 , ca. 840 nf a lo, 00 "

til elektriker

"

" 117,

til tømrermester

Sagens
252,

nr. 8 4 , ca. 79o nf a lo,do kr» til tømrersv,
129o nf a

8,0 0 "

overgang til 2. behandling vedtoges.

(J. nr. o73*5l(o73.511.2) Indstilling om salg af 4 grunde af matr. nr, 18bq
Udesundby (legepladsen i Engbæk)s
Parcel

nr*

i,

ca.

875

nf a

ti

tt

2

tt

CO
CO

0

nf a

It

tt

3

tt

CO
CO

0

*
nf a

tf

tt

4

tt

lloo

nf a

5 , 7o

kr.

6 ,0 0

ft

6,0 0
5,0 0

til
ft

til
i

Ved Hofvejs eventuelle overtagelse som offentlig, vil der blive pålignet
grundene vejbidrag. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
253.

(J. nr. o73.5l(o73.5H.2) Indstilling om salg af ca. 400 nf af matr. nr. 2æ
markj. til tømrermester

for en pris af lo kr, pr. m. - Sagens

overgang til 2 , behandling vedtoges. -

254.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om salg af ca. 3 6 . 0 0 0 uf a 13 kr, pr,
nf af matr. nr, 2æ, 2d og 2e til Dansk Boligselskab af 1945 A/s. - Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges.

2_55.

(J. nr. 8 5 1 .1 6 2 .3 .0 8 ) Andragende fra tandlæge

om at måtte fratræ

de sin stilling som børnetandlæge med udgangen af december måned I96I« Bevilges.
256.

(j. nr. 8 5 i . H 2 .5 2 ) Indstilling om ansættelse af Anna Damkjær, Kolding i det
ledige lærerindeembede på Marienlystskolen fra 1. januar 1 9 6 2 . - Indstil
lingen vedtoges.

257.

(J. nr. 8 4 8 .4 3 1 ) Andragende om folkepension. Socialudvalget indstiller, at

- 26 -

pensionen bevilges. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.
258.

(J. nr. 778.5H) Tegning til et beboelseshus på parcel nr. 4 af "Møllegår
den" tilhørende murermester

259*

- Udsættes.

(J. nr. 778,511) Tegning til garage på matr. nr. 3v markj. Falkenborgvej 2 4 ,
tilhørende maskinarbejder E. Eskelund Olsen. - Godkendes under forudsætning
af at der foreligger nabosamtykke.

260.

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på parcel nr. 15 af Møllegår
den, tilhørende skotøjshandler

261.

- Udsættes.

(j. nr. 778.511) Tegning til tilbygning til beboelseshus på matr. nr. 14ay
markj., Fasanvej 17 tilhørende arkitekt Poul Mangor. - Godkendes under for
udsætning af, at der foreligger nabosamtykke.

262

(j. nr. 778.511) Tegning til en beboelsesejendom med butikker på parcel af
matr. nr. 8 6 , 143a, I43g» 143£s 143f og 143£bygr., Jernbanegade 33 - proj.
ivej - tilhørende A/S Kooperative Byggeselskab af 1 9 6 0 . - Udsættes.

263.

(J. nr. 813.129.53) Indstilling fra havneudvalget om, at den havneudvidelse
til hvilken der nu foreligger igangsættelsestilladelse udbydes i bunden li
citation mellem firmaerne Højgaard & Schultz og Jespersen & Søn, - Ind
stillingen vedtoges.

264.

(J. nr. 813.12.o73.5l) Indstilling fra havneudvalget om at man udbyder ar
bejdet med opførelse af en velfærdsbygning, til hvilken igangsættelsestilla
delse nu foreligger, blandt nærmere angivne håndværkere. - Indstillingen ved
toges.

265.

(J. nr. o73.5l(o73.511.l) Nordsjællands Landbrugsskole forespørger, på hvil
ke betingelser man kan erhverve et areal af "Askelunds" jorder syd for Frederiksborgvej til opførelse af en ny landbrugsskole. - Sagens overgang til
2 . behandling vedtoges, idet kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at
forhandle videre.

266.

(J. nr. 778.532) Andragende fra Dansk Boligselskab af 1945 A/S om garanti
for lån på ialt 688,7oo kr. til 48 huse og en varmecentral på matr. nr. 2æ_
2d og 2e markj. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet
Byrådsmødet den 8 . januar 1962 .

267.

(J. nr. 823.1.o 73.51) Skrivelse fra landbrugsministeriet om landbrugsfor
pligtelsen på matr. nr. 18ca Udesundby ikke kan ophæves. - Til efterretning,

268.

(J. nr. 824.112.075.5) Indstilling om at elværkets batterirum ombygges til

27

driftskontorer. Udgiften er anslået til 27.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
269.

(J. nr. 85I.I24.4) Indstilling fra skolekommissionen om oprettelse af end
nu en hjælpeklasse og om, at antallet af ugentlige særundervisningstimer
forhøjes fra 45 til 65. - Indstillingen vedtoges.

270.

(J. nr. 8 5 1 .11 l(8 5 1 .11 o8 7 .4 l) Indstilling fra skolekommissionen om at sko
leinspektør

271.

timetal nedsættes til 17. - Indstillingen vedtoges,

(J. nr. J. nr. 7 7 8 .5 H )

Fornyet behandling af sag vedrørende opførelse af

beboelseshus på parcel nr. 15 af Møllegaarden. Da projektet nu er ændret,
således at der bliver fladt tag,indstilles tegningen godkendt. - Indstil
lingen vedtoges.

272.

(J. nr. 078.51) Indstilling om at det årlige tilskud til borgerstiftelsen
forhøjes med 5 oo kr. til looo kr. under forudsætning af, at de 8 lejere stil
les ens med hensyn til betaling af husleje og varme. Der ydes som hidtil et
årligt lån på looo kr., for hvilket der udstedes pantebrev i ejendommen..Indstillingen vedtoges.

273.

(J. nr. 8 5 1 .1 6 2 ,3 .0 8 ) Andragende fra tandlægerne
om afsked fra 1 . januar 1962. - Bevilges idet dog

vil bli

ve til 1. februar 1962.
274.

(J. nr. 0 8 (0 8 7 .4 1 ) Indstilling om at stadsingeniør

"kvalifikations

tillæg" 4000 kr. fra 1. april 1961 ændres til 2400 kr, + honorartillæg p.t,
12o °/o, og at kørselsgodtgørelsen forhøjes fra 12oo kr, til I800 kr, årlig.Indstillingen vedtoges.

275

(J. nr. 7 7 2 .5 3 5 ‘2 (o8 7 .4 3 ) Indstilling om at kommunens bidrag til sundheds
plejerske

pensionsbidrag forhøjes til 8 % a f hendes

bruttoløn. - Indstillingen vedtoges.
276.

(j. nr. o7 3 .5 l(o7 3 .5 1 1 .2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af ca. 1 2 oo
uf å 8 ,0 0 kr. af matr. nr. 27ai, 28i markj. ved Blødevej til smedemester A.
Hansen, Vanløse. - Indstillingen vedtoges.

277.

(J. nr. o 7 3 •5 l(o7 3 •5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om salg af parcel
nr. 84, I08 og 117 af Møllegården. - Indstillingen vedtoges.

278.

(j. nr. o73.5l(o73.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af pare. nr.
l>2 ,3 ,og 4 af matr. nr. 18 bq. Udesundby. - Indstillingen vedrørende parcel 1 ,

2 og 3 vedtoges. Salg af parcel 4 udsættes.
279.

(J.

nr. o73.5l(o73.5H.2) 2 . behandling af indstilling om salg af ca. 400 nf

af matr. nr. 2æ markj. - Indstillingen vedtoges,

28 0.

(J. nr. o 7 3 *5 l(o7 3 •5 H »2) 2. behandling af salg af ca, 36.000 m af matr. nr.

28
2æ

281,

-

m. fl. mark j. - Indstillingen vedtoges.

(J. nr, 7 i5 . H l ) Landinspektør Søliner Pedersen fremsender forslag til ud
stykningsplan for matr, nr, 8br markj. Stadsingeniøren indstiller, at ud
stykningen godkendes, idet dog vejbredden øges til 6 ,0 m, - Indstillingen
vedtoges,

282,

(j. nr, 7 7 8 .5 1 1 ) Fornyet behandling af sag vedrørende opførelse af beboel
seshus på pare, nr, 4 af Møllegården. Da projektet nu er ændret, indstilles
tegningen godkendt.- Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

Ekstraordinært byrådsmøde den 11. januar 1 9 6 2 ,
285«

(J. nr, o75.5l) Der foreligger et af stadsingeniør Buhi, arkitekt Børge Hagel, havearkitekt Mygind og arkitekt Hans Hartvig Skaarup udarbejdet for
slag til udstykning og bebyggelse af ejendommen "Islebjerggård". - Planen
blev forevist og kommenteret ved mødet. Samtidig vistes lysbilleder.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. februar 1 9 6 2 .
284«

(J. nr. o74) Valg af valgbestyrelse til byrådsvalget. - Hele byrådet valg
tes.- Kandidaternes navne påføres stemmesedlerne.

285»

(J. nr. 778.552) Valg af medlem til bestyrelsen for Frederikssund boligsel
skab (Bøgebakken) i stedet for afdøde

- Gasværksarbejder

Søren Bengtsson valgtes.
286,

(j. nr. o75*7H) Skrivelse om afholdelse af købstadmøde den 2 5 . og 2 4 . maj
1 9 6 2 . - Til efterretning, idet man overvejer at forelægge spørgsmålet om
grundstigningsskyldens forlods beregning på mødet.

287*

(J. nr. 7 5 4 .2 ) Ansøgning fra A/S Dansk Shell om tilladelse til flytning af
benzintank på ejendommen Nygade 1. - Bevilges, idet dog ejeren må forpligte
sig til uden udgift for kommunen at ændre beliggenheden af påfyldningsstud
sen, såfremt det måtte ønskes.

288.

(j. nr, 824.111.8) Indstilling om, at gaspriserne for almindelige forbruge
re og husholdningatarif 1 nedsættes 2 øre. - Indstillingen vedtoges.

289.

(J. nr. 824*112.8) Indstilling om nedsættelse af elpriserne således;
kwh-prisen på bolig og erhvervstarif vekselstrøm nedsættes med 1 øre pr.
kwh til 12 øre pr. kwh. Den faste afgift for hk, kw og kva nedsættes med

29 6 kr. årlig til 12 k r . pr. HK, kW og kVA.
Por større forbrugere med erhvervstarif betales for de første lo.ooo kwh
12 øre pr. kwh og for de efterfølgende lo øre pr. kwh.
Por midlertidigt forbrug (byggepladser o.l.) betales en fast afgift på 15
kr. for opsætning af måler og 2o øre pr, kwh.
Forbrug til bageri- og keramikovne betales efter en dobbelttarif med spærre
tid, Der betales 9 øre/kwh for lav tarif og 5° øre/kwh for høj tarif. Der
betales ingen fast afgift, men en målerafgift for speciel måler og ur på
36 kr. årlig. Elværket fastsætter spærretiden for lav tarif, - Indstillingen
vedtoges.
29o«

(j. nr. 7 7 8 .3 1 7 .8 ) Indstilling om forhøjelse af vandafgifterne, således at
afgiften efter forsikringssum, haner m.v. forhøjes med lo fo og kubikmeter
prisen med 3

291.

til 38 øre. - Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 842,11) Meddelelse om at taksationskommissionen har fastsat overta
gelsessummen for matr. nr. 194ac og 194 ae> der er eksproprieret til syge
husarealer til 15.3oo kr. - Til efterretning.

292.

(j, nr, 813.12) Tilbud på arbejdet vedrørende havneudvidelsens
A. Jespersen & Søn A/S

s

Højgaard & Schultz A/S

s

1.3 2 5 . 0 0 0 kr.
1.392.0 00 kr, -

A. Jespersen & Søn's tilbud antoges,
293.

(J. nr. 778.511) Tegning til en garage på matr. nr. I4bh, Pasanvej 28, til
hørende lærer A. Aage. - Godkendes.

294*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 2 af 18 bq, Udesundby, Hofvej 4 , tilhørende tømrer Robert Petersen. - Godkendes,

295«

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 1 bk, Kastanieallé 28
tilhørende mekaniker E. Rahbek Pedersen. - Godkendes.

2 96 .

(j, nr, 778.511) Tegning til ombygning af forretnings- og beboelseshus på
matr. nr. 74 bygr„, Jernbanegade 28, tilhørende ejendomsmægler Folmer Arpe,=.
Godkendes, på betingelse af de af bygningskommissionen nævnte v.ihkår,

,

idet der gives tilladelse til nedlæggelse af en lejlighed.
297.

(J. nr. 778. 51l) Tegning til beboelsesejendom med butikker på parceller af
matr. nr. 86 m.fl. bygr. Jernbanegade 33 /Åvej for a /S Kooperative Byggesel
skab af 1 9 6 0 , - Godkendes på de af bygningsinspektøren

298.

nævnte betingelser.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr, 112 af 8 cd, Fyrre
bakken 23, tilhørende kontorist Erik Jørgensen, - Godkendes.

299.

(J. nr. 778.511) Tegning til ombygning af forretningsejendom, matr. nr. 19

3o

-

bygr„, Østergade 1 4 , tilhørende C. Schous fabrikker A/S. - Sagen ønskes ud
sat til byplan foreligger,
300.

(J.
19

301.

nr.

tilhørende

Tegning

778*532)

et

beboelseshus

Sjødahl.

2 . b e h a n d l i n g af

nr.

fra

reallånefonden
sig

til

f u l d m æ g t i g N.

(J.

tage

302.

778.511)

vedr.

på

8 dt,

nr.

Fyrrebakken

- Godkendes.

sag vedrørende

bebyggelse

matr,

af

garanti

for

"Præstevænget". - Det

6 88.700

ialt

vedtoges

at

kr.
på

garantien.

(J. nr. 0 7 3 .5 2 1 ) Kommunens overslag for 1962/6 3 . - Overgang til 2. behand
ling vedtoges.

3o5.

(J. nr. 778.5) Andragende fra cyklehandler 0. J. Pedersen om tilladelse til
at nedlægge en lejlighed i ejendommen Jernbanegade 40 til butik og lagerrum.Bevilges.

3o4»

(J. nr. o73.5) Indstilling om at lånet på 1,5 millioner kr. hos Gudme Raaschou forlænges i eet år til 15/ 2 -1 9 6 3 . Renten er nu 7 4 /o. - Indstillingen
vedtoges.

305.

(J. nr. 8 5 I.I6 2 .3 .0 8 ) Ansøgninger fra tandlægerne Jørgen og Aase Holten Møl
ler, Slagelse om 2 stillinger som børnetandlæger fra 1/5-1962. - Det vedto
ges at ansætte de pågældende.

306.

(j.

0 8 ) I n d s t i l l i n g o m at m å l e r a f l æ s e r e n f r a

nr,

2 , lønningsklasses
Indstillingen

307.

12.9 00

kr.

stigende

hvert

1.

april

2 . år m e d 420

1961
kr.

aflønnes
til

efter

I5.0 00

kr.*

vedtoges.

(J. nr. 713.13) Andragende fra parcellist Hans Carlsen, Bonderup om fritagel
se for hundeafgift. - Bevilges.

308.

(j, nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om at man afhænder ca. 77® nf af matr.
for 8,0 0

nr. 4^ markj. ved Kocksvejs forlængelse til overlærer
kr. pr, nf. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
309.

(J. nr. o73.51 (o73.5ll.l) Indstilling om at man erhverver den overlærer
tilhørende
Sagens

310.

overgang

til

2.

ejendom,

matr.

nr.

2o 2b m.fl.

bygr.

for

8 2 .8 0 0

kr.-

behandling vedtoges.

(j. nr. o73.5l(o73.511.1 og o 73.511.2) Indstilling om at man erhverver den
tilhørende ejendom, matr. nr. 1 4 3 e, 231gbygr., Aejencfåmmen samt 35 nf
gade 3 for loo.ooo kr. og at man afhænder ca. 80 nf af/matr. nr. 1 4 3 c m. fl.

vognmand

til Kooperativt Byggeselskab af 1960 A/S for en samlet pris af 2o.ooo kr. Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
311.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om at man til Boligselskabet for Fre

- 31 derikssund & Omegn A/S afhænder følgende arealer ved Tværstræde - Ny Øster
gade,
matr.
"
"
"
"

nemligs
nr. 112h - 1244 nf
"
112d - 1629 "
"
1 1 2 1 - 608 "
"
118b - loo "
"
118a - 768 »

(d)
(
(
(
(

ialt - 4349 n? for en pris af ialt 175»000 kr. - Sagens overgang til
2. behandling vedtoges.
(J. nr. o73.5l(o73,51102) Indstilling om salg af parceller af "Møllegården"

tf

86

-

ft

104

ft

111 - -

tf

lo 7

-

VQ
O

7 9 o rn2 a l o , 00
2 *
800 m a l o , 00
CD

85

nf a l o , 00 !!
r

4-,
O

t!

*

9 oo nf a 1 1 , 00 kr. t i l
1

Nr . 9
u 83

1

312.

r

nf a l o , 00

9 lo nf a

-

ft

-

tf

-

9 , 00

ft

840 m
2 a l o , 00

ft

r

-

tf

-

-

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

313*

(J. nr. 8 4 8 .4 3 1 ) Andragende om folkepension. Socialudvalget indstiller, at
folkepensionen bevilges. - Bevilges eenstammigt.

314»

(J. nr, 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 117 af Møllegården,
Platanvej 4 2 , tilhørende tømrermester E. Schæffer. - Godkendes.

315.

(J. nr, 778.5H) Tegning til 8 beboelseshuse på parceller af

42 . og 7b z markj

tilhørende Boligselskabet for Frederikssund & Omegn. - Udsættes.
316.

(j. nr. 7 7 8 .5 1 1 ) Tegning til 7 beboelseshuse på parceller af l6 d Udesundby,
tilhørende murermester A. Hansen og tømrermester E. Hansen. - Godkendes på
de af bygningskommissionen nævnte betingelser.

317.

(J. nr. 7 7 8 .5 1 1 ) Tegning til en garage på matr. nr. lbh af Møllegården, til
hørende H. C. Kyed Hansen. - Godkendes.

318.

(j. nr. 8 2 4 .III.8 ) Indstilling om a.t kokspriserne nedsættes med 5° øre pr.
hl. til for nøddekoks 5>4° + udbringning 0 ,6 0 , for knuste koks 7,4o + ud
bringning 0 ,6 0 . - Indstillingen vedtoges.

319.

(J. nr, o73.5l(o73.511.2) Indstilling om at man afhænder I0 .9 0 0 m2 af matr.
nr. la, Møllegården til Kooperativt Byggeselskab af 1960 A / s for 8 7 .2oo kr.,
der betales kontant. - Indstillingen vedtoges.

320.

(j. nr, o73•5l(o73«511*2) Indstilling om at man afhænder 1332 nf af matr. nr.
28i_ ved Blødevej til vognmand

for en pris af lo. 000 kr. kontant.-

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

- 32 321.

(J, nr. 778.5) Andragende fra Erland og Eleonora Rask Petersen;, Frederiksborggade 12 om tilladelse til at inddrage en 2 -værelses ledig lejlighed
under deres egen. - Bevilges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 2o. februar 1962.

322.

(j. nr. o 7 3 *5 1 (o 7 3 »5 H * 2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af parcel
af matr. nr. 4a markj. ved Kocksvejs forlængelse til overlærer Lindeløv.Indstillingen vedtoges.

323.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) 2 . behandling af indstilling om salg af 7 parcel
ler (nr. 9-83~85-86-1o 4-1o 7 og lll) af Møllegården. - Indstillingen vedto
ges.

324.

(J. nr. o 7 3 .5 1 (o 7 3 *5 1 1 <>2 ) 2. behandling af indstilling om salg af parcel
af matr. nr. 28i_ ved Blødevej til vognmand Olaf Larsen. - Indstillingen ved
toges.

325.

(J. nr, o73.5l(o73.511.1) 2. behandling af indstilling om køb af matr. nr.
2o2b m.fl., Lundevej. - Indstillingen vedtoges.

326.

(J. nr, o 73.51(o 73.5H.1) 2 . behandling af indstilling om køb af matr. nr.
143£ j 231g, Ågade 3* - Indstillingen vedtoges.

7

32f.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af arealer
ved Tværstræde (matr, nr. 112d, 112h, 112.1, 118a og 118b) til Boligselska
bet for Frederikssund og Omegn A./S. - Indstillingen vedtoges.

328.

(J. nr. 777.728) Indstilling fra kloakudvalget om, at rensningsanlægget pla
ceres i Bløden syd for jernbanedæmningen. - Indstillingen vedtoges.

329.

(J. nr. o73.5l) Sag vedrørende udstyknings- og bebyggelsesplan på Islebjerg
gård m.m, - Den foreliggende plan godkendes.

330.

(J. nr. 7 7 8 .5 ) Andragende fra malermester Poul Hansen om tilladelse til at
benytte sin ejendom, matr. nr. 5® Udesundby, Klinten 2 til funktionærboli
ger, når de nuværende lejemål ophører. - Bevilges.

331.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 85 af Møllegården,
Poppelvej 13, tilhørende ingeniør H. Juul Jensen. - Godkendes.

332.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 111 af Møllegården,
Platanvej 33, tilhørende murer Frede Davidsen, - Godkendes.

333.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 222e, Ny Østergade 11,
tilhørende købmand N. Koldborg. Bygningsinspektøren indstiller, at projektet godkendes på vilkår, at godkendelsen kun gælder indtil videre, og at

- 33 garagen skal
334,

rottesikres. - Godkendes.

(J. nr. o73•5l(o73.511«2) Indstilling om salg af parcel nr. 2o, matr. nr.
8 dy af Strandvejsudstykningen til isenkræmmer

for I8 .8 I0 ki

kontant. - Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.
335®

(J. nr. 777*7) Indstilling fra kloakudvalget om at hovedkloaken i østskel
let for ejendom matr. nr. l6d, Udesundby udføres af murermester Anker Han
sen efter regning. - Udgifterne, er anslået til 5 0 .0 0 0 kr c - Indstillingen
vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 19. marts 1962.
536a.

(J. nr. 777*7) Indstilling fra kloakudvalget om at arbejdet vedrørende an
læg af en 25 cm spildevandsledning fra Jernbanegade i Åvej overdrages entre
prenør Sv. A. Nielsen, Holbæk efter regning (afgjort i cirkulation). - Ind
stillingen tiltrådt ved cirkulation.

336b

(j. nr. 8 2 4 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

337*

(J. nr. 784*o8) Indstilling fra brandkommissionen om at brandmændenes løn
forhøjes fra 35 ° til 650 kr. årlig, og om at der anskaffes læderstøvler til
foreløbig 6 mand. - Indstillingen vedtoges,

338.

(J. nr. 7 8 4 .1 ) Indstilling fra brandkommissionen om ændring af skorstensfejer
taksterne, således at taksterne bliver som amtets med følgende ændringers
1) taksten for brandsyn sættes lig med taksten for fejning og
2) dyrtidsregulering finder første gang sted den 1. april 1963 på grundlag
af svendelønnen den 1. marts 1 9 6 3 . - Indstillingen vedtoges.

539*

(J. nr, 0 8 7 .4 1 ) Skrivelse fra købstadforeningen om at der er truffet ny over
enskomst med H. K. vedrørende løn og arbejdstid. - Til efterretning.

54o.

(J. nr. 7 i3 .ll) Udkast til vedtægt for dækningsafgift. Der opkræves forelø
big ikke afgift af erhvervsejendomme. - Godkendes.

341.

(J. nr. 772.535.2) Indstilling om at overenskomsten med den private skole
vedrørende skolesundhedsplejersken opsiges. - Indstillingen vedtoges.

542.

(j, nr. 8 5 i. H l ) Indstilling fra skolekommissionen om oprettelse af en stil
ling som stadsskoleinspektør, og at denne stilling besættes med skoleinspek
tør Priess Sørensen. - Indstillingen vedtoges.

343*

(J. nr. 778.2) Ansøgning om godkendelse af at Erling Andersen overdrager sin
mælkerute til Frode Petersen for 2 3 . 0 0 0 kr. (Bil lo. 000 kr., good-will
13.ooo kr.) - Godkendes.

- 34 344-

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af parcel nr.
2o (matr. nr. 8dy) af Strandvejsudstykningen til isenkræmmer Kjeld Jørgen
sen. - Indstillingen vedtoges.

345*

(J. nr. 811.111(o 73»5H»2) Indstilling om at man afhænder ca. 135 m af matr.
nr. 143 f til Kooperativt Byggeselskab af 1960 å /S for 8 kr. pr. uf. - Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges.

3460

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus og værksted på parcel af matr. nr.
28.i markj., tilhørende fabrikant Sv. Thomsen. - Godkendes.

347*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus og værksted på parcel af matr. nr.
28i markj., tilhørende fabrikant A. Hansen.- Godkendes.

348.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus med værksted på pare. af matr. nr.
28 i markj., tilhørende blikkenslagermester Leif Rasmussen. Kasse- og regn
skabsudvalget indstiller, at projektet godkendes på vilkår, at der forelæg
ges samtykke fra ejeren af naboejendommen mod øst, matr. nr. 28n markj.,
vognmand Jørgen Hansen. . Godkendes på de anførte vilkår.

349.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 9 af Møllegården, tilh.
maskinmester Jørgen Meeske. - Godkendes.

35o*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. I08 af Møllegården,
tilhørende montør Freddy Westberg Petersen. Bygningsinspektøren indstiller
projektet til godkendelse med bemærkning, at stuegulvskoten ikke må anlægges
højere end kote +

351*

3»°o• - Godkendes på den anførte betingelse.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. laø markj., tilhørende pro
kurist Ib Petersen. Bygningsinspektøren indstiller projektet til godkendelse
med bemærkning, at garagen skal placeres i en afstand af 1 m fra skel. Godkendes på den anførte betingelse.

352.

(J. nr. 778.5H) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 8du markj., tilhø
rende fabrikant Verner Kristensen. - Godkendes.

353*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 3 af 18bq, Udesundby,
tilhørende entreprenør E. Anthony. - Godkendes.

354.

(J. nr. 778.511 og 778.532.l(~4) Tegning til tilbygning til beboelseshus på
matr. nr. 8ak markj., tilhørende landinspektørmedhjælper Svend Hansen. Byg
ningsinspektøren anbefaler, at kommunen vedstår sin garanti for et i ejen
dommen indestående statslån. - Det vedtoges at vedstå garantien.

355*

(J. nr. 7 7 8 .5 1 1 ) Tegning til 8 beboelseshuse på pare. af 4 a og 7 bz_ markj.,
tilhørende Boligselskabet for Frederikssund & Omegn. Bygningsinspektøren
indstiller projektet til godkendelse under forudsætning af, at gulvkoten ik-

- 35 ke anlægges lavere end + 3»oo m - Godkendes på den anførte betingelse.

356.

(j. nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 7bv markj. tilhørende
tømrermester Ernst Hansen. Bygningsinspektøren indstiller projektet til
godkendelse med bemærkning, at byggelinien mod Rolf Krakesvej (8 m fra
vejmidte)skal overholdes. - Godkendes på den anførte betingelse.

357«

(J- nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. I04 af Møllegår
den, tilhørende flyverløjtnant K. K. Jensen. - Godkendes.

358*

(J* nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på p.arc. nr. 16 af Møllegården,
tilhørende ingeniør K. Munksgaard Johansen. Bygningsinspektøren indstiller
projektet til godkendelse med bemærkning, at værelser i kælderetagen kun
kan benyttes til beboelse, såfremt terrænet udenfor rummene holdes 15 cm.
under gulvet. - Godkendes på den anførte betingelse.

359-

(J- nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 84 af Møllegården,
tilhørende tømrer Freddy Nielsen. - Godkendes.

360.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 2 af Møllegården,
tilhørende maskinchef Holger Lindholm. Bygningsinspektøren indstiller pro
jektet til godkendelse med bemærkning, at stuegulvskoten ikke må anlægges
højere end + lo,3o m. - Godkendes.

361.
362.

Udgår.
(j. nr. 778.511) Andragende fra vognmand

om godkendelse af

at der på matr. nr. T b q , Islebjerggård, opføres et beboelseshus og i for
bindelse dermed 2 vognmandsgarager.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 29. marts 1962 .
363.

(j. nr. 813.12.o73.52l) Havnens overslag for 1962/6 3 . -

Det foreliggende

forslag vedtoges.

364 .

(J. nr. o73-52l) 2. behandling af kommunens overslag for 1962/ 63 . - Kasseog regnskabsudvalget indstiller., at man forhøjer skatteudskrivningen med

26I .500 kr. til 3*182.000 kr. - Indstillingen vedtoges og forslaget ved
toges.
365.

(J. nr. 811.111(o 73*5H.2) 2. behandling af indstilling om salg af ca. 135
nf af matr. nr. 143f til Kooperative Byggeselskab af 1960 A/s. - Indstil
lingen vedtoges.

366.

(j. nr. o73.5l(o73.5H.2) Indstilling om salg af parceller af Møllegården til
ca. 800 nf å 12 kr. (pare. nr. 18a)
ca. 800 nf a 12 kr. (pare. nr. 18b).
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

367.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på parcel af 5g markj. Kocksvej 36 .

- 36 tilhørende Dansk Andels Ægeksport. - Godkendes.
368.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 1 af Møllegården,
tilhørende fotograf Helmuth Hansen. Bygningsinspektøren indstiller projektet til godkendelse med bemærkning, at bygningen skal holdes i en afstand
af 2,5 m fra naboskel og at trægavlen mod vest ikke bør tillades. - Godkendes
i overensstemmelse med bygningsinspektørens indstilling.

569.

(J. nr. 811.111) Indstilling om at man i anledning af anlæg af den projek
terede Ågade eksproprierer følgende arealer:
ca. loo m af matr. nr. 231 b, tilhørende landmand Sv. Jørgensen og
"

225 n? "

"

"

lad ,

"

vognmand Godtfred Sørensen -

Indstillingen vedtoges.
370c

(J. nr. 712.2) Ansøgning fra elinstallatør Jørgen Rasmussen, Nyvej 25,
Ballerup om autorisation under Frederikssund elværksforsyningsområde.Bevilges.
Borgmesteren rettede herefter en tak til de afgående byrådsmedlemmer.
Chr. Jørgensen, Fru Larsen, Dahl Madsen og N. Th. Jørgensen takkede for
godt samarbejde med såvel byrådets medlemmer som administrationen.
Mødet hævet.

Beretning
vedrørende det den 6 . marts 1962 afholdte valg
af 11 medlemmer til Frederikssund byråd.

Det samlede vælgerantal på valgdagen udgjorde 3793 > hvoraf 1877 mænd og 1916
kvinder.
Af vælgerne stemte 3o8o eller 81,2
Ved optællingen blev 15 stemmesedler erklæret ugyldige, idet 11 var afgivet
blanke og 4 var fejlagtig udfyldte.
De resterende 3o65 stemmer var afgivet som følger:
På kandidatliste A var faldet 1414 stemmer, der giver 5 mandater, hvorefter
fordelingstallet bliver 2 3 6 . ( 1 4 1 4 ! 6 ).
Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo.
11.

Personlige
stemmer:

Christiansen, Jørgen
Retoft, Emil
Olsen, Svend
Jacobsen, Egon
Larsen, Helga
Jørgensen, Christian
Jensen, J. C. Maltha
Tange, Paul
Merved, Lilly
Holst, Rikard
Petersen, Svend

454
134
75
77
60
58
78
46
36
45
23

De 328 listestemmer tildeltes:

0
lo2
161
65

Herefter havde
kandidaterne ialt
følgende stemmetal
454
236
236
142
60
58
78
46
36
45
23

Valgte blev altså:
1.
2.
3«
4.
5.

Christiansen, Jørgen
Retoft, Emil
Olsen, Svend
Jacobsen, Egon
Maltha Jensen
På kandidatliste C var faldet 1276 stemmer, der giver 5 mandater, hvorefter

fordelingstallet bliver 2 1 3 . ( 1 2 7 6 : 6 ),
Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navne:

1.
2,
3.
4.
5.

Bruun, Carl
Foght-Sørensen, Oscar
Kortzau Hansen, Jørgen
Hagel Larsen, Børge
Barfoed, Troels

Personlige
stemmer:

659
114
33
68
72

De 96 listestem
mer tildeltes:
0
96

Herefter havde kan
didaterne ialt føl
gende stemmetal:
659
21o
33
68
72

Kandidaternes navnes

6.
7»
8.
9.
lo.
11.

Jakobsen, Agnete
Brusch, Johan
Mygind, Birgit
Nielsen, C. 0.
Sørensen, Kaj
Jepsen, Rita

Personlige
stemmers

De 96 listestemmer
tildeltess

18
38
22
11
13o
15

Herefter havde kandidaterne ialt føl
gende stemmetals
18
38
22
11
13o
15

Valgte blev altsås
1.
2.
3.
4.
5.

Bruun, Carl
Foght-Sørensen, Oscar
Nagel Larsen, Børge
Barfoed, Troels
Sørensen, Kaj
På kandidatliste G var faldet 326 stemmer, der giver 1 mandat, hvorefter for

delingstallet bliver 163 (326 s 2).
Stemmerne fordeler sig således s
Kandidaternes navnes

1.
2.
3.
4.
5.
6’.
7.
8.
9.
lo.
11,

Olsen, Aage
Christensen, Georg
Ammendrup, Agnete
Hemmingsen, Ove E.
Schou, Niels Emil
Laursen, Jens Peter
Nørgaard, Ejvind 0.
Sørensen, Nanna
Jessen, Carl Chr.
Petersen, Steen
Hansen, Palle

Personlige
stemmers

llo
45
3o
23
16
19
7
7
5
l
3

De 60 listestemmer
tildeltes s

53
7

Herefter havde kandidaterne ialt føl
gende stemmetal :
163
52
3o
23
16
19
7
7
5
1
3

Valgte blev altsås
1. Olsen, Aage
På kandidatliste K var' faldet 49 stemmer, der giver 0 mandater, hvorefter fordelingstallet bliver 5o*
Stemmerne fordeler sig således:
Kandidaternes navnes

1. Jensen, Robert Sidney
2, Hansen, Harald Emil
3. Hansen, Hans Otto
Ingen blev valgt

Personlige
stemmer:

15
12
7

De 15 listestemmer
tildeltes:

15

Herefter havde kandidaterne ialt følgende stemmetal.* *
3o
12
7

Mandatfordeling
Valgforbund var indgået mellem liste C og G.
Liste
A

Gyldige stemmer

1414

Divideret med 1
h
11 2

2 ) I4I4

ii

m

^

"
n

»
il

4

»

"

6

^

4)
6)

7o7
471 1/3

8)
lo)

353 1/2
282 4 / 5
235 2/3

Liste

Liste

C + G

K

l6o2

49

1) 1602
3) 8 0 1
534
5

49

1/2
320 2 / 5
267

400

7)
9)

11)

Mandatfordeling mellem forbundne lister.
Liste
C
1276

Gyldige stemmer
Divideret med 1
ti
tt 2
II 3
tt
It 4
II
1! 5
tt

Liste
G

1 ) 1276
2 ) 638
3) 425 1/3
319
5
6 ) 255 1/5

326
4 ) 326
163

Byrådets sammensætning bliver herefter fra 1. april 1962.
Navn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
lo.
11.

Livsstilling
Carl Bruun,
Jørgen Christiansen,
Osoar Foght-Sørensen,
Emil Retoft,
Kaj Sørensen,
Svend Olsen,
Aege Olsen,
Egon Jacobsen,
Troels Barfoed,
J. C. Maltha Jensen
Børge Nagel Larsen,

Købmand
typograf
købmand
folketingsmand
murermester
forretningsfører
inspektør
elektriker
landsretssagfører
togfører
arkitekt

medens følgende ikke opnåede valg og blev stedfortræderes
Liste A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helga Larsen,
Christian Jørgensen,
Paul Tange,
Lilly Merved,
Rikard Holst,
Svend Petersen,

husmoder
afdelingsleder
kernemager
husmoder
savskærer
skibstømrer
Liste C.

1.
2.
3.
4
5.
6.

.

Jørgen Kortzau Hansen,
Agnete Jakobsen,
Brusch, Johan
Birgit Mygind,
C, 0. Nielsen
Rita Jepsen,

dommerfuldmægtig
husmoder
arkitekt
ej endomsmægler
kaptajn
prokurist

Valgt på liste
C
A
C
A
C
A
G

A
C
A
C

Liste G
1.
2.
3.
4.
5«
6.
7.
8.
9.
lo.

Georg Christensen,
Agnete Ammendrup,
C. Hemmingsen
N. E. Schou,
J. P. Laursen,
Ejvind Nårgaard,
Nanna Sørensen
Carl C. Jessen
Steen Petersen,
Palle Hansen,

fragtmand
husmoder
overpolitibetjent
bogholder
gårdejer
overlærer
husmoder
slagtermester
autoforhandler
maskinforhandler.

Fortegnelse
over
kommunale udvalg, kommissioner m.v.
pr. 1. april 1962.

Kasse- og regnskabsudvalget;
Borgmesteren, Foght-Sørensen, Aage Olsen,
Retoft, J. Christiansen.

Havneudvalget:
Borgmesteren, Nagel, Hans Lange, Retoft,
Maltha Jensen.

Det sociale udvalg;
Aage Olsen, Kai Sørensen, Barfoed, Sv. Olsen,
J. Christiansen.

Skoleudvalget;
Barfoed, Kai Sørensen, Foght-Sørensen,
Retoft, J. Christiansen.

Ve,j- og kloakudvalget:
Aage Olsen, Kai Sørensen, Nagel, Egon Jacohsen,
Svend Olsen,

Udvalget for de kommunale værkers
Borgmesteren, Foght-Sørensen, Nagel,
Retoft, Maltha Jensen.

Udvalget for ejendomme og .jorder;
Kai Sørensen, Nagel, Maltha Jensen.

Kirkeudvalget:
Barfoed, Foght-Sørensen, J. Christiansen

Biblioteksudvalget;
Foght-Sørensen, Barfoed, Nagel, J. Christiansen,
Egon Jacobsen.

- 2 ~
Biografteaterudvalget s
Barfoed, Kai Sørensen, Egon Jacobsen.

Sportsudvalget;
Barfoed, Foght-Sørensen, Svend Olsen.

Kommissioner og ombud m.v.

,

Skolekommissionen;
Barfoed, Poght-Sørensen, Retoft

Bygningskommissionen;
Borgmesteren, Kai Sørensen, Aage Olsen,
Retoft, Maltha Jensen, Politimesteren,
bygnings- og brandinspektøren.

Brandkommissionen;
Politimesteren, borgmesteren, Kai Sørensen,
tømrerm. V. Nilausen, Svend Olsen, J. Chri
stiansen, brandinspektøren.

Sundhedskommissionens
Politimesteren, kredslægen, borgmesteren,
Barfoed, Nagel, Sv. Olsen, Egon Jacobsen.

Bevillingsnævnet s
Borgmesteren, politimesteren, Kai Sørensen,
J. Christiansen, Maltha Jensen.

Indkvarteringskommissionen;
Borgmesteren, kæmner Axel Nielsen.

Frederikssund boligselskab;
Borgmesteren, Maltha Jensen, kæmner Axel Nielsen
tømrerm. Sv. Larsen, gasværksarb. Søren Bengtsson.

3 Børneværnsudvalget s
Medlemmers

Suppleanter;

Aage Olsen

Lærerinde Anna Kjær

Barfoed

Lrs. P. A . Jensen

Fru Nanna Sørensen

Kredslæge Kai Ludvigsen

Fru C, Gejlager

Fru K.M. Nagel Larsen

Svend Olsen

J, Christia.nsen

Skoleinsp. H. Priess Sørensen

Viceskoleinsp. PI, Bertelsen

Arbmd. Flodin Larsen

Maltha Jensen

Stedfortrædere for borgmesteren
ved borgerlige vielser;
Kæmner Axel Nielsen, Retoft.

Tilsyn med varetægtsfangers behandlings
Barfoed, Maltha Jensen.

Sessionsrepræsentant s
Nagel, - suppl. Foght-Sørensen.

Byrådets medlemmer af Bestyrelsen for;
A/S Kalvøens

Nagel, Sv. Olsen

Realskolens

Foght-Sørensen, J. Christiansen

Sygehuset;

Borgmesteren, Retoft

Digelaget "Bløden";

Kai Sørensen, Egon Jacobsen

Frederikssund børnehave;
Willumsen museet;

Aage Olsen, Svend Olsen

Borgmesteren, Retoft

Civilforsvarskommissionens

Borgmesteren, Barfoed,
J. Christiansen

Frederikssund sygekasse;

Sooialsekretær C„ Clausen,
Egon Jacobsen.

4 -

Byrådets medlemmer a f r Fredningsnævnets

Borgmesteren -

Suppl, Retoft

Taksationskommis
sionen ved fred
ningers
Borgmesteren
Tuberkuloseforvalt
ningens
Borgmesteren
Vejkrydsudvalgets Aage Olsen, Egon Jacobsen
Skolerådets

Barfoed

Ungdomsskolenævnets

Barfoed, J. Christiansen

Amtsungdomsnævnets Barfoed
Lejrskolen på
Brændstofts

Retoft

Grundlisteudvalget for udtagelse af nævninges
Barfoed, J. Christiansen

Hegnsynsmænds
Politifuldm. Heiberg, Aage Olsen, Egon Jacobsen

Jordboniteringsmænd;
Kai Sørensen, Egon Jacobsen

Vurderingsmand efter lov om udlån af rimyndiges midler;
Borgmesteren, Barfoed, Kai Sørensen, Maltha Jensen, J. Christiansen

Vurderingsmand til ejendomsskyld og grundskylds
I

II

Landinspektør
Søliner Pedersen,

Suppl.; Murerm. H. Jakobsen

Svend Olsen

"

Maltha Jensen

Overass. Poul Jørgensen

11

Egon Jacobsen

Gdr. Alfred Larsen

"

Gdr. J. P„ Laursen

Landvæsensnævns
Landinspektør Søliner Pedersen, Retoft.

Byplanudvalget;
Borgmesteren, Foght-Sørensen, Nagel, Retoft
Egon Jacobsen.

- 35 ke anlægges lavere end + 3»oo m - Godkendes på den anførte betingelse.
356.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 7bv markj. tilhørende
tømrermester Ernst Hansen. Bygningsinspektøren indstiller projektet til
godkendelse med bemærkning, at byggelinien mod Rolf Krakesvej ( 8 m fra
vejmidte)skal overholdes. - Godkendes på den anførte betingelse.

357«

(J* nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. I04 af Møllegår
den, tilhørende flyverløjtnant K. K. Jensen. - Godkendes.

358-

(J* nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på p.arc. nr. 16 af Møllegården,
tilhørende ingeniør K. Munksgaard Johansen. Bygningsinspektøren indstiller
projektet til godkendelse med bemærkning, at værelser i kælderetagen kun
kan benyttes til beboelse, såfremt terrænet udenfor rummene holdes 15 cm.
under gulvet. - Godkendes på den anførte betingelse.

359-

(J* nr* 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 84 af Møllegården,
tilhørende tømrer Freddy Nielsen. - Godkendes.

360.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 2 af Møllegården,
tilhørende maskinchef Holger Lindholm. Bygningsinspektøren indstiller pro
jektet til godkendelse med bemærkning, at stuegulvskoten ikke må anlægges
højere end + lo,3o m. - Godkendes.

361.
362.

Udgår.
(j. nr. 778.511) Andragende fra vognmand Verner Jensen om godkendelse af
at der på matr. nr. T b q , Islebjerggård, opføres et beboelseshus og i for
bindelse dermed 2 vognmandsgarager.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 29. marts 1 9 6 2 .

363.

(j. nr. 813.12.o73«52l) Havnens overslag for 1962/6 3 . -

Det foreliggende

forslag vedtoges.
364.

(J. nr. o73-52l) 2. behandling af kommunens overslag for 1962/6 3 * - Kasseog regnskabsudvalget indstiller:, at man forhøjer skatteudskrivningen med
26I.5 0 0 kr. til 3*182.ooo kr. - Indstillingen vedtoges og forslaget ved
toges.

365.

(J. nr. 811.11l(o73*511*2) 2. behandling af indstilling om salg af ca. 135
nf af matr. nr. 143f til Kooperative Byggeselskab af 1960 A/s. - Indstil
lingen vedtoges.

366.

(j. nr. o73*5l(o73*511*2) Indstilling om salg af parceller af Møllegården til
Læge Jens Tuxen

ca. 800 nf å 12 kr. (pare. nr. 18a)

Tømrersvend Kurt Nielsen

ca. 800 nf a 12 kr. (pare. nr. 18b).

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
367.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på parcel af 5g markj. Kocksvej 36 .

- 35 ke anlægges lavere end + 3»oo m - Godkendes på den anførte betingelse.
356.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 7bv markj. tilhørende
tømrermester Ernst Hansen. Bygningsinspektøren indstiller projektet til
godkendelse med bemærkning, at byggelinien mod Rolf Krakesvej ( 8 m fra
vejmidte)skal overholdes. - Godkendes på den anførte betingelse.

357«

(J* nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. I04 af Møllegår
den, tilhørende flyverløjtnant K. K. Jensen. - Godkendes.

358-

(J* nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på p.arc. nr. 16 af Møllegården,
tilhørende ingeniør K. Munksgaard Johansen. Bygningsinspektøren indstiller
projektet til godkendelse med bemærkning, at værelser i kælderetagen kun
kan benyttes til beboelse, såfremt terrænet udenfor rummene holdes 15 cm.
under gulvet. - Godkendes på den anførte betingelse.

359-

(J* nr* 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 84 af Møllegården,
tilhørende tømrer Freddy Nielsen. - Godkendes.

360.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. nr. 2 af Møllegården,
tilhørende maskinchef Holger Lindholm. Bygningsinspektøren indstiller pro
jektet til godkendelse med bemærkning, at stuegulvskoten ikke må anlægges
højere end + lo,3o m. - Godkendes.

361.
362.

Udgår.
(j. nr. 778.511) Andragende fra vognmand Verner Jensen om godkendelse af
at der på matr. nr. T b q , Islebjerggård, opføres et beboelseshus og i for
bindelse dermed 2 vognmandsgarager.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 29. marts 1 9 6 2 .

363.

(j. nr. 813.12.o73«52l) Havnens overslag for 1962/6 3 . -

Det foreliggende

forslag vedtoges.
364.

(J. nr. o73-52l) 2. behandling af kommunens overslag for 1962/6 3 * - Kasseog regnskabsudvalget indstiller:, at man forhøjer skatteudskrivningen med
26I.5 0 0 kr. til 3*182.ooo kr. - Indstillingen vedtoges og forslaget ved
toges.

365.

(J. nr. 811.11l(o73*511*2) 2. behandling af indstilling om salg af ca. 135
nf af matr. nr. 143f til Kooperative Byggeselskab af 1960 A/s. - Indstil
lingen vedtoges.

366.

(j. nr. o73*5l(o73*511*2) Indstilling om salg af parceller af Møllegården til
Læge Jens Tuxen

ca. 800 nf å 12 kr. (pare. nr. 18a)

Tømrersvend Kurt Nielsen

ca. 800 nf a 12 kr. (pare. nr. 18b).

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
367.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på parcel af 5g markj. Kocksvej 36 .

