Blad nr.

Dag og år:

169.

Formandens
initialer:

Teknisk udvalgsmøde onsdag den 27. februar
1974 klokken 13^° i teknisk forvaltning.

1. Otto Hansen, Gevninge smede- og maskinværk
sted, Lillemarken 1, Gevninge, 4ooo
Bos
kilde ansøger om tillægsautorisation som
gas-, vand- og sanitetsmester i Skibby

y

kommune

2. Preben 0. Larsen, Enghavevej 68, 334o
Brødeskov ansøger om tillægsautorisation
som kloakmester i Skibby kommune

g-

3. Steen Larsen, Bækgårdsvej 59, 414o
Borup
ansøger om tillægsautorisation som gas- og
vandmester i Skibby kommune

4. Er. Neesgård, Yadbro 86, 286o
Søborg an
søger om tillægsautorisation som kloakme
ster i Skibby kommune

1/

5.

ansøger om at der
må blive oprettet en fartbegrænsning på
3o km eller efter skøn på den private fæl
&
lesvej fra kommunevejen til Marbækgård

6. Len danske landmandsbank A/S anmoder om
kommunen vil overveje sagen vedr. den af
spærring, der er foretaget fra bankens
parkeringsplads og ud til vendepladsen ved
Eogedgårdsvej

7« A/S Lansk elementbyg, Hovedgaden 6 b, 4o5o
Skibby anmoder om dispensation vedr. dag
renovation, da de har oprettet kontrakt
med et selskab om afhentning af container
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ønsker /¿i/ ¿¿ép
oplysning om, hvordan
kar
Jf------- — ------------------- /-«-■
få tilladelse til at opsætte hegn ved grø
C-Cl
ten fra regnvandsbassinet mod stranden
^7/
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9.
Helli
? • N. E. S. A., Strandvejen lo2, 29oo
rup anmoder om tilladelse til fremføring
af høj- og lavspændingskabel i Vellerup

1/

sommerby, journal nr. 7o-25

lo. Frederiksborg amtsråd fremsender til ori
entering 5 notater fra mødet den 24. janu
ar 1974 vedr. vejplanlægning m.v.

11. Frederiksborg amtsråd fremsender spilde
vandsanalyser fra:
Skibby renseanlæg,
Skuldelev renseanlæg
Sønderby renseanlæg

og

12. N. E. S. A. udbeder sig underretning om
byrådets beslutning med hensyn til, i hvi
ket omfang man ønsker vejbelysningen nor 9
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maliseret

13. Tjærekompagniet, Slipshavnsvej 12, 58oo
Nyborg anmoder om at blive taget med i
evt. licitationer vedr. vejbelægninger
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14. kloakmester Verner Troels Jensen, Barakve
27, Kulhuse anmoder om tillægsautorisatior
som kloakmester i Skibby kommune
/&
S.
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