FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 26. maj 1992 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: 8.30
Mødet hævet:

Fraværende:
7
løvrigt deltog:

Kurt Jensen

Grethe Olsen

Teknisk udvalgs møde den 26. maj 1992.
Indholdsfortegnelse

SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRADER
Sag nr. 87 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1316

Jernbanegade - gågaderegulativ
Sag nr. 88 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1313

Jernbanegade - gågade
Godkendelse af anlægsprojekt m.v.
Sag nr. 89 - LBS/mh - J.nr. 05.01.12.G01/369

Gadebelysning - udvidelse
Anlæg sbevil1ing
Sag nr. 90 - LBS/mh - J.nr, 05.01.20.G01/974

Hovedlandevej 141 - omkørselsvejen
Orientering om forslag til ændringer af tværprofil, kryds m.v.
Sag nr. 91 - LBS/mh - J.nr. 05.01.08G01

Fortovsbelægninger - istandsættelsesarbejder
SAGER OM REGNSKAB
Sag nr. 92 - TR/mh - J.nr. 00.01.002/1380

Budget 1993
Forslag til investeringsoversigt for 1993 (1994-96)
SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME
Sag nr. 93 - SK/mh - J.nr. 82.06.04.G01/1403

Opførelse af ny daginstitution til 60 børn
Matr.nr. 121 a og 226 Frederikssund bygrunde
Beliggende Frederiksborgvej 2
SAGER OM EL, VAND OG VARME
Sag nr. 94 - HL/mh - J.nr. 00.01002/??

Budget 1993
Forslag til investeringsoversigt 1993 - 1998
ALMENE SAGER
Sag nr. 95

Sager afgjort af formand og forvaltning
Sag nr. 96

Forvaltningen orienterer om forvaltningsafgørelser, lovgivning,
bemærkninger, forespørgsler m.v.
Sag nr. 97

Eventuelt

Sag nr. 87
TU-møde den 26. maj 1992
LBS/mh

Sag nr. 87

Jernbanegade - gågaderegulativ
J.nr. 05.01.601/1316
På udvalgets møde den 31. marts 1992 sag nr. 55 blev vedtaget,
at

regulativet godkendes principielt med den ændring, at erhvervsmæs
sig ærindekørsel tillades mandag-fredag fra kl. 5.00 til kl. 10.30,
og at cykeltrafik tillades i foreløbig eet år i samme tidsrum og i
begge retninger,
regulativ forelægges til endelig godkendelse, når møde har været
afholdt med politimyndigheden.

at

Grethe Olsen kunne ikke tiltræde, og ønsker forbud mod cykling i gåga
den.
Der har været afholdt møde med politimyndigheden, og resultat heraf er
væsentligst, at politimyndigheden ikke kan tiltræde forslag om cykling
i gågaden.
/.

Politimyndighedens brev af 19. maj 1992 med bilag vedlægges.

/.

Som
-

/.

Endvidere vedlægges udkast til regulativ, rev. 06.05.1992.

bilag iøvrigt vedlægges:
Politimyndighedens brev af 10. marts 1992
Frederikssund grundejerforenings brev af 13. marts 1992
Postvæsenets brev af 26. februar 1992
Advokat Jens Viuffs brev af 2. april 1992

Politikommissær Kaj Knudsen er indbudt til mødet kl. 8.30.
Indstilling: Henstilles.

TU’s beslutning:
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Sag nr. 88
TU-møde den 26. maj 1992
LBS/mh

Sag nr. 88

Jernbanegade - gågade
Godkendelse af anlægs:ro iekt m .v.
J.nr. 05.01.G01/1313
På teknisk udvalgs møde den 31. marts 1992 sag nr. 54 blev bl.a. god
kendt skitseprojekt for ny belægning m.v. for Jernbanegade.
Der forelægges detailprojekt, tidsplan m.v., samt forslag til at arbej
det udbydes i indbudt licitation.
Det indstilles.
at
detailprojekt godkendes,
at
følgende entreprenørfirmaer indbydes:
Entreprenør Børge Jensen, Frederikssund
Sv. Åge Nielsen A/S, Frederikssund
Anker Hansen & Co. Frederikssund
Keld Fritzbøger Aps., Espergærde

TU’s beslutning:

Sag nr. 89
TU-møde den 26. maj 1992
LBS/mh

Sag nr. 89

Gadebelysning - udvidelse
Anlægsbevilling
J.nr. 05.01.12.G01/369
På investeringsoversigt for 1992 er afsat kr. 150.000 til belysning på
sti fra Vænget til Marbæk.
Det indstilles,
at der etableres stibelysning som forudsat,
at der søges anlægsbevilling på kr. 150.000 finansieret over investe
ringsoversigtens konto 02.32.34.3.085, Belysning på stier.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 90
TU-møde den 26. maj 1992
LBS/mh

Sag nr. 90

Hovedlandev e ' 141 - omk rselsveren
Orientering om forslag til ændringer af tværprofil, kryds m.v.
J.nr. 05.01.20.601/974
Til orientering forelægges Vejdirektoratets rapport af 1992 om forslag
til ændringer af tværprofil og kryds.
Det indstilles.
at rapporten tages til efterretning,
at vejdirektoratets stillingtagen til rapporten afventes.
TU’s beslutning:

Sag nr. 91
TU-møde den 26. maj 1992
LBS/mh

Sag nr. 91

Fortovsbelægninger - istandsættelsesarbeider
J.nr. 05.01.08G01
På investeringsoversigt for 1992 er afsat kr. 600.000 til belægning på
fortove.
Der forelægges program for udførelse af belægninger.
Det indstilles, at program godkendes, og at der søges anlægsbevilling
på
kr.
600.000
finansieret
over
investeringsoversigtens
konto
02.32.37.3.072 Belægning på fortove.
TU’s beslutning:

Sag nr. 92
TU-møde den 26. maj 1992
TR/mh
Bud et 1993
Forslå til investeringsoversigt for 1993

Sag nr. 92

1994— 96

J.nr. 00.01.002/1380
Der forelægges forslag til investeringsoversigt for de af udvalget ad
ministrerede konti.
Forslaget vedlægges.

TU’s beslutning:

Sag nr. 93
TU-møde den 26. maj 1992
SK/mh

Sag nr. 93

Opførelse af ny da. institution til 60 born
M atr.nr. 121 a o 226 Frederikssund bygrunde
Beliggende Frederiksborgvei 2
J.nr. 82.06.04.G01/1403
Byrådet har den 12. maj 1992 meddelt anlægsbevilling på kr. 4.050.000
til opførelse af en ny daginstitution på ovennævnte ejendom.
Byrådet vedtog endvidere, at der nedsættes et byggeudvalg, som bemyndi
ges til at forestå udbud og antagelse af tilbud inden for rammerne af
den meddelte anlægsbevilling.
I fortsættelse af byrådets beslutning anmoder børn- og ungeudvalget i
skrivelse af 17. maj 1992 teknisk udvalg om at foretage det videre for
nødne i sagen.
Børn- og ungeudvalget har endvidere besluttet at udpege 3 medlemmer til
byggeudvalget.
Teknisk udvalg har tidligere behandlet sagen på sit møde den 12. maj
1992 under sag nr. 84, hvor teknisk forvaltnings forslag til byggepro
gram af 9. april 1992 forelå.
Her besluttede udvalget at lade firmaet Anker Hansen & Co. stå for op
førelse af institutionen.
Anker Hansen skal så forpligte sig til i samarbejde med kommunen at
udbyde arbejdet i fagentrepriser blandt byens håndværkere.
Det indstilles til udvalget at udpege et antal medlemmer til byggeud
valget.

TU's beslutning:

Sag nr. 94
TU-møde den 26. maj 1992
HL/mh

Sag nr. 94

Budget 1993
Forslå, til i nvesterin soversirt for 1993 - 1998.
J.nr. 00.01002/??
Der forelægges forslag til investeringsoversigt for de af udvalget ad
ministrerede konti for elværk, vandværk og varmeværk.
Forslagene vedlægges.

TU’s beslutning:

Sag nr. 95
TU-møde den 26. maj 1992
LBS/mh
Sager afgjort af formand og forvaltning
Der foreligger oversigt omfattende pkt. 41 til pkt. 51.
./.

Bilag: Oversigt.
TU’s beslutning:

Sag nr. 95

Sag nr. 96
TU-møde den 26. maj 1992
LBS/mh

Sag nr.

Forvaltningen orienterer om forvaltningsaf creiser. lovgivning,
bemærkninaer, forespørgsler m.v.
TU’s beslutning:

Sag nr. 97
TU-møde den 26. maj 1992
Eventuelt

Sag nr. 97

