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Sag nr. 73
TU-møde den 13. april 1993
LBS/mh

Sag nr. 73

Markvandring 1993 - Program
J.nr. 00.01A14
På udvalgets møde den 30. marts 1993 blev det besluttet at afholde mark
vandring den 11. maj 1993.
Der forelægges forslag til program
T U ’s beslutning:

Sag nr. 74
TU-møde den 13. april 1993
LBS/mh

Sag nr. 74

Gr:n Plan
J.nr. 04.01. P21
Teknisk udvalg har sidst behandlet sagen på mødet den 30. april
under sag nr. 80.

1991

Gartnerafdelingen har arbejdet endnu et år efter principperne i grøn
plan, og planen har fungeret uden større problemer overfor borgere, po
litikere og ansatte i det forløbende år.
Der har været mindre justeringer undervejs, maskinparken er løbende til
passet de ændrede plejeniveauer.
Det indstilles, at grøn plan fortsætter i den nuværende form.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 75
TU-møde den 13. april 1993
LBS/mh

Sag nr. 75

HT - Køreplaner
J.nr. 13.05.06.G01/1580
På teknisk udvalgs møde den 24. november 1992 forelå Kollektiv Trafik
plan 1993.
Det vedtoges at forelægge sagen for plan- og miljøudvalget som tiltrådte
teknsik udvalgs forslag til bemærkninger af 19. november 1992.
Der er skrevet til HT ved brev af 3, december 1992, og H T ’s besvarelse
af 12. marts 1993 forelægges, og eventuelle bemærkninger skal være frem
sendt senest den 15. april 1993.
Der forelægges forslag til besvarelse af H T ’s brev.
TU's beslutning:

Sag nr. 76
TU-møde den 13. april 1993
LBS/mh

Sag nr. 76

Strandvanien - Trafikregulering
Forsla tii trafikregulerina
J.nr. 05.01.G01
Sagen genoptages, blev udsat på mødet den 30. marts 1993.
Fra Oppe Sundby skole foreligger anmodning om, at der gennemføres en
trafikregulering på Strandvangen ud for skolens område.
Forholdene er besigtiget af forvaltning og politi med deltagelse af re
præsentanter fra skolen. Det er deltagernes opfattelse, at trafiksikker
heden for særlig de lette trafikenter bør forbedres.
For drøftelse af muligheder for
anstaltninger har forvaltningen
2. marts 1993. Der blev her fra
digheden af, at forholdene blev

gennemførelse af trafikregulerende for
deltaget i møde med skolebestyrelsen den
skolen givet kraftigt udtryk for nødven
forbedret.

I fortsættelse heraf forelægges forslag og overslag for gennemførelse af
trafikregulerende foranstaltninger omfattende supplerende afmærkning
m. v.
Forslag og overslag forventes fremlagt på mødet.
T U ’s beslutning:
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Sag nr. 77
TU-møde den 13. april 1993
LBS/mh

Sag nr. 77

Befæstelse af grusfortove
Ansøgning om anlægsbevilling
J.nr. 05.01.08.G01
Sagen genoptages, udsat fra mødet den 30. marts 1993.
På investeringsoversigt for 1993 er afsat kr. 600.000 til "Belægning på
fortove".
Det foreslås, at der udføreso fast belægning på fortove på Nørrevej,
Marienlystvej, Jenriksvej og Åbjergvej for kr. 544.000 + uforudseelige
udgifter på kr. 56.000 eller ialt kr. 600.000 + moms.
Det indstilles, at der ansøges om anlægsbevilling på kr. 600.000 finan
sieret af det på investeringsoversigten for 1993, konto 02.28.22.3.56.
afsatte rådighedsbeløb.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 78
TU-møde den 13. april 1993
LBS/mh
Handlingsplan for trafik

Sag nr. 78

miljø

J.nr. 05.13.G01/1421
På teknisk udvalgs møde den 20. marts 1993 besluttedes at fremsende an
søgning om tilskud fra Miljøministeriets trafik- og miljøpulje til rea
lisering af de højest prioriterede løsningsforslag.
Forslag til ansøgning forelægges.
Det indstilles, at forslaget godkendes og fremsendes til Miljøministeri
et.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 79
TU-møde den 13. april 1993
SK/mh
Etablering af ældrecenter gå Tollerui;h.o i og Lundeve i 48
J.nr.
En teknikergruppe har igennem nogen tid arbejdet med et oplæg til udbyg
ning på ældreområdet.
Oplægget er forberedt til forelæggelse for byrådet den 13. april 1993.
Kopi af oplægget vedlægges.
I oplægget foreslås nedsat et byggeudvalg bestående af 3 medlemmer fra
det sociale udvalg og 3 medlemmer fra teknisk udvalg.
Udvalget udpeger af sin midte en formand.
Socialdirektør og teknisk direktør tilforordnes udvalget.
Lederen af bygningsinspektoratet fungerer som sekretær.
Det indstilles til udvalget at udpege 3 medlemmer til byggeudvalget.
T U ’s be slutning:

Sag nr. 80
TU-møde den 13. april 1993
LBS/mh
Forvaltningen orienterer om forvaltnin saf
bemærkninger, forespørgsler m.v.

Sag nr. 80

reiser,_lov ivnin ,

Sag nr. 81
TU-møde den 13. april 1993
LBS/mh
Eventuelt

Sag nr. 81

