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Kommunevej, Odinsvej.
j:;nr. 05.01G01
Byrådsmedlem Inge Larsen har fore
spurgt i forvaltningen, hvor langt
sagen om en eventuel lukninaf af 0dinsvej er kommet. Sagen beror i
byplana'fdelingen, der forventer at
kunne fremlægge forslag til lokal
plan for området i løbet af efter
året 1980.
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Forlægning af landevej 522 etape III.
j.nr. 05.01.04G01
Frederiksborg amtsråd har fremsendt
materiale over forlægning af landevej
522 fra Udlejresvinget til Oppe Sund
by, vest om St. Rørbæk, til offentlig
fremlæggelse. Materialet omfatter byg
gelinieplaner og ordlyden af den of
fentlige bekendtgørelse.
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Stier langs veje-^
j.nr. 05.04.02P00
Frederiksborg amtsråd har frem
sendt rapporten "Stier langs
veje" og anmodet om kommunens
bemærkninger hertil. Byplanafde
lingen har gennemgået rapporten
og vil fremsætte kommentarer her
til.
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Dagrenovation.
j.nr. 07.01.01G01
Ejeren af ejendommen Murkærvænget 1,
Græse, har anmodet om at blive frii
taget for at betale afgift til dag
renovationen, da han ikke benytter
huset. Han har ejet huset i 2 år og
har arbejdet på Grønland og rejser
tilbage til Grønland på ubestemt tid.
den 12.8.1980.. Ejeren har postadres
se på Færgevej 26, Frederikssund.
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Modtagestationen for olie- og
kemikalieaffald.
j.nr. 09.03.01G01
Modtagestationen har ved skrivelse af
31. juli 1980 meddelt, at Skibby kom
mune har anmodet om at måtte blive
tilsluttet modtagestationen. Fælles-
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udvalget har anbefalet, at

(fort- Skibby kommune tilsluttes mod
sat)

at betale 1 part af anlægsud
gifterne med kr.68.960,48, og
at kommunen herudover indgår i
fællesskabet på lige fod med de
øvrige kommuner. Skibby kommunes
anlægsbidrag vil blive fordelt
på de

tilsluttede kommuner

som

refusion af de afholdte anlægsud
gifter, da det kommunale regn
skabssystem ikke giver mulighed
for fondsdannelse.
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Centrairenseanlægget.
j.nr. 06.01.06G01
Centralrenseanlægget er nu overbe
lastet, såvel hydraulisk som biolo
gisk. Dette giver anledning til overvejelser om, hvornår en ny efterklaringstank vil være påkrævet. Lederen
af renseanlægget har udarbejdet et
notat om sagen. Notatet vedlægges.

Kloakforsyningen, kommunens ejendom
ORI, Bjergvej.
j.nr. 25*14.37029
Kulturel forvaltning har forespurgt,
hvad det vil koste i tilslutningsbi
drag at tilslutte ORI's klubhus til
det offentlige kloaksystem.
Man har endvidere forespurgt,
om beløbet kan afdrages over
ejendomsskatterne, og om ud
giften til stikledning kan være
indeholdt i beløbet.

Kommuneveje, veje i Græse Bakkeby.
j.nr. 05.01G01
Byrådet godkendte på sit møde den
12. august 1980 projekt og over
slag til 2 veje i Græse Bakkeby.
Vejene bør

navngives senest i for

bindelse med udførelsen, og forvalt
ningen skal derfor foreslå/
at tværvejen mellem Frederiksværkvej
og landevej 521 benævnes
"Engbækvej" og
at stamvejen fra ovennævnte vej mod
nord benævnes "Højvang".

^

/ 9 S

f7ff

C p ^ *ZssKff
~

C?

fftf Z ^ 2,

/&

ff^ Z p S

<

^~ 9j

M ‘

Zcte^& C 'f7$

^ ,/ ffÉ .j-

^t£-&eæZ-å^tfTffff t t Z ' .fÉ ff'ér e ø / < ^ > < ^Z É æ -* ^ 'f /

Z

<*#/?$

^ C tc p ^ r.

f Z Z ff-

ft^ t , /Z f f y ’^ t'r

7

7

■

• ft~~it

j, Z p

^ ''f

194

Kloakering af Viermosen, ekspropriation.
j.nr. 06.01.01.24G01
Landvæsenskommissionen har den 8. august
1980 besigtiget visse ejendomme med hen
blik på fastsættelse af erstatninger.
Der fandt ingen forhandlinger sted.
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Kloakering af Viermosen,
ekspropriation.
j.nr. 06.01.01.24G01
Stutteriejer

har

fremsendt yderligere erstatnings
krav for sin ejendom matr.nr.
19— Oppe Sundby, idet han bl.a.
henviser til erstatninger, der
af D.O.N.G. er udbetalt i Jylland.
Endvidere rejser han erstatnings
krav for nysåning af græs på ar
bejdsarealet, der er tilsået in
den arbejdsarealet er afleveret.
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Vejvæsenets materiel.

/

j.nr. 83.11G01
Vejassistenten har fremsendt an
modning om at måtte udskifte vej
væsenets traktor nr. 4 årgang 1973.
Der foreligger tilbud fra fa.
på byttepris ialt kr.
101.260,- incl. moms. Traktoren er
opført på anskaffelsesplanen i 1980.
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Vejvæsenets materiel.
j.nr. 83.11G01
Vejassistenten har fremsendt anmod
ning om at måtte udskifte den på
hængsvogn, der anvendes i forbindel
se med ovennævnte traktor. Der fore-
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ligger tilbud fra fa.

(fortsat)

på byttepris ialt kr.
17.080,- incl. moms. Påhængs
vognen er opført på anskaffeis
sesplaneh for 1980.
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Vejvæsenets materiel.
j.nr. 83.11G01
Vejassistenten har fremsendt An
modning om at måtte udskifte gi.
2-hjulet minivogn (anhænger til
Kubota traktor), der fortrinsvis
anvendes Véd renholdelse af gader
og stier. Der foreligger tilbud
fra

på ialt kr.

11.072,- incl. moms
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Budget og regnskab
j.nr. 00.01001
Driftsoversigt pr. 2. august 1980

•/•

fremlægges. Oversigten vedlægges.
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Budget og regnskab
j.nr. 00.01001
Forvaltningen har udarbejdet et re
videret forslag til anlægsplan 1981-

./.

86. Forslaget vedlægges.
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Evt..og sager til efterretning.
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