Dag og år:

Blad nr.

498.
F o rm a n d e n s

Preda
Ekstraordinært teknisk udvalgsmøde.

den 4. novembj fitialer:

1977 klokken 8

1. A/S J. K, Dinesen, Randersgade 17, 21oo
København 0 fremsender kommentarer vedr.

aéjL

Sy

klager over tilslutningsbidraget til
hovedkloakering i Skibby kommune fra
matr. nr. 4 h m. fl. Skibby by og sogn,
tilh.

samt matr. nr.

2 k og 9 i Yenslev by Perslev sogn, tilh
H. C. Handelscenter i Yenslev.

2. A/S J. K. Dinesen, Randersgade 17, 21oo
København 0 fremsender en tegning visen
de en ændring af Nordmandsledningens for
løb fra mosen til matr. nr. 3 a ’s nord
skel til udvalgets orientering,
anbefaler,

idet man

at ændringen gennemføres.

3.
der ejer matr. nr. 1 bn Torpegård, beliggende ved siden af kommunens
grusgrav,klager over gravningen i grus
graven, der har bevirket, at en skelpæl
nu står 2 - 3

meter udenfor undergrav

ningen og anmoder om retablering aldeles
omgående.
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Dag og år:

B la d nr.

499

.

F o rm a n d e n s
in itia le r:

Følgende tilbud er givet på Rosenvænget s
forlængelse:
Finn Skov;

spredt spuns

kloak
vand
vej

tæt spuns

pris u/spuns

Bdr. Johnsen: spredt spuns-tæt spuns
kloak
vand
vej

pris u/spuns

P. In vorsen
o søn A S:
kloak
vand
vej

spredt spuns-tæt spuns
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pris u/spuns
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Finn Skov er billigst på det samlede til :
bud, når benses, at der i kloakarbejdet
er optaget to priser på dels tæt spuns
og dels spredt spuns, hvis der ikke skal
anvendes spuns overhovedet bliver P. Ingvorsen billigst. Hvis der skal anvendes
spredt spuns som beskrevet i tilbudsli
sten, men ikke tæt spuns er P. Ingvorsen
billigst. Hvis der skal anvendes tæt
spuns, men ikke spredt spuns, bliver bdr.
Johnsen billigst.
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