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SLANGERUP KOMMUNE
BDRGMESTERKONTORET den 18. februar 1932.

BYRÅDET indkaldes hermed til møde ONSDAG
DEN 24. FEBRUAR 1982 kl. 19,00 i
byradssalen med følgende dagsorden:

FRAVÆRENDE;

1,
ORIENTERING OG EFTERRETNING,
a) Diverse love, bekendtgøre!ser og
cirkulærer.
b) Kommunernes Revisionsafdeling
fremsender Vedtægter for Kommunernes
Revisionsafdel ing samt Overenskomst
om Kommunernes Revisionsafdeling
indgået mellem Kommunernes
Landsforening og Amtsrådsforeningen i
Danmark,
,/. c) Hovedstadsrådet har med skrivelse
af 3. februar 1932 fremsendt "Stati
stisk Årbog for hovedstadsregionen
1981 "
./, d) Frederiksborg Amtsråd fremsender
Statistik 1981/32 for folkeskolen.
e) Indkaldelse til Kommuneforeningens
årsmøde og generalforsamling fredag
den 5. marts 1982.
f) Stenografisk referat fra Kommunernes
Landsforenings del egeretmøde den 11,
- 12. jun i 1981.
g) BUDGETPROCEDURE M.V.
vedrørende budget 1983 — 1936,
./.
Økonomisk forvaltnings notat af
10. februar 1932 om budgetproceduren
vedlægges.
økonomiudvalget den 16. februar 1982:
Tidsplanen fastsattes som alternativ
II i vedlagte notat.
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Normbudgettering anvendes i videst
muli gt omfangBudgetbehandlingen i udvalgene
foregår i 82-priser,

VEDTÆGTER M.V. FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN
LÆRKENSTEN.
Danske Funktionærers Boligselskab har
fremsendt udkast til vedtægter for
Andelsboligforeningen Lærkensten samt
/. Skrivelse om finansiering af 5/2-82
med underbilag.
/. Endvidere vedlægges forslag af 9/2
1982 til tilføjelser til vedtægterne.
Økonomiudvalget indstiller, at
vedtægterne med tilføjelserne af 9/2-82
godkendes.
(Medlemmerne af økonomiudvalget har
tidligere modtaget materialet),

KOMMUNENS REGNSKAB FOR 1980.
Kommunernes Revisionsafdeling har med
skrivelse af 29. januar 1982 fremsendt
beretning om revisionen af Slangerup
/. kommunes regnskab for 1980, der ved
1ægges.
Revisi onen har bemærkninger til
3. 1
Kautionsforpligtelser, idet en kaution
for et sælgerpantebrev vedrørende
matr,nr. 9—df ikke har været optaget i
fortegnelsen over kautioner.
Forvaltningen oplyser, at kautionsfor
pligtelsen vil blive optaget fremover.
3.2 og 3.3
Kontrolsystemer ved edb—anvendelse og
bilag til regulativet for kasse- og
regnskabsvæsen, idet ikke alle
kontrol instrukser og bilag er
udarbejdet.
Forvaltningen oplyser, at bilag og
instrukser er under udarbejdelse og vil
blive forelagt økonomiudvalget i løbet
af foråret.
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økonomiudvalget indstiller beretningen
og forvaltningens bemærkninger til
byrådets godkendelse*
(økonomiudvalgets medlemmer har
tidligere modtaget materialet).
OO *0 1K O 1 *

4.
ANSØGNINB OH TILLÆGSBEVILLING.
ø6
22
05
1

Administration og planlægning
Fælles funktioner
øvrige formål
Drift
kr. 107.900

År Bevilling
ifIg.budget
81

1.577.025

Tidl.givne
tillægsbev.
247.800

Forventet
årsforbrug
1.437.116

Økonomiske konsekvenser i
oversiagsårene:
Ingen.
Begrundelse :
Overskridelsen skyldes hovedsagelig
kontoen for REVISION, bla. på grund af
en særlig stor regning for revision af
Slangerup svømmetad på 46.345 kr. (mod
17.756 i 1980) samt restregning for
revision af regnskaber for regnskabsåret
1979 på 54.354 kr.
Fi nansiering:
Overskridelsen kan finansieres på
følgende måde;
03 Kommunalbestyrelsens
33.500
kr.
sekretari at
li
12.500
07 Teknisk forvaltning
08 Skole- og kulturfor
H
13.400
val tni ngen
II
47.400
11 Skatteforvaltni ngen
28 Kommissioner, råd og
SI
1 . 100
nævn
kr .
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107.900

økonomiudvalget anbefaler
til1ægsbevi11 ingen.

00.O 1003

ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
06 Administration og planlægning
32 Valg
kr. 19.391
År Bevilling
i f1g .budget
SI

SS.130

Ti d l .givne
tillægsbev.
0

Forventet
årsforbrug
107.520

Økonomiske konsekvenser i
over s 1agsår enes
Ingen.
Begrundelse:
Overskidelsen skyldes afholdelse af
folketingsvalg.Dette har ikke kunnet
forudses ved budgetlægningen.
Finansierings
Finansiering kan ske på følgende kontos
28 Kommissioner, råd og nævn

19,391

0 kon omi ud va1g et anbefaler
til 1ægsbevi11 ingen.
00,O 1003
6.
REVISION AF FINANSIERINGS- OG
INVESTERINGSOVERSIGT 1982-85.
./. Bi 1ag vedi agt.
Økonomiudvalget anbefaler, dog udgår nye
aktiviteter vedrørende kulturelt udvalg,
og 11Nyt tag, Kingoskolen" tages op med
oprindeligt beløb,
(Et medlem af økonomiudvalget tager
forbehold).
(Økonomiudvalgets medlemmer har
tidligere modtaget materialet).
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7.

UDVIDELSE AF IDRÆTSHALLEN,
Tilbudsgiverne ved licitationen over
idrætshallens udvidelse accepterede at
stå ved deres tilbud i 6 måneder, da
byrådet i efteråret 1931 vedtog at
udsætte igangsættelsen for at se, om
kommunens økonomi i foråret 1982 tillod
opførelsen, 6 måneders fristen udløber
nu.
Med hensyn til kommunens nuværende
økonomiske situation henvises til pkt, 6
om revision af finansierings— og
invester ingsoversi gten.
økonomi udvalget indst i 11 er, at
tilbudsgiverne meddeles, at kommunen på
grund af den økonomiske situation
beklager ikke at kunne gøre brug af de
givne tilbud.

8.
GODKENDELSE AF REVISIONSREGULATIV.
./. Kommunernes Revisionsafdelings ud
kast af 15/1 1982 vedlægges.
økonomi udvalget anbefaler.
(Økonomiudvalgets medlemmer har
tidligere modtaget materialet).

SAMARBEJDSUDVALG,
Kommunernes Landsforening har med
skrivelse af 21. juli 1981 fremsendt nye
bestemmelser om samarbejde og
samarbejdsudvalg»
Landsforeni ngen har anbefalet
medlemskommunerne at godkende de nye
regler inden udgangen af 1981=
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Det nye regelsæt afviger — i hvert fald
redaktionelt - væsentligt fra. de
tidligere regler.
Kommunernes Landsforening har på
forespørgsel oplyst at man den 20=
januar 1982 vedtog at udsende en
redegørelse om de ny regler med
tidsskriftet "Danske Kommuner" nr, 4
(den 24. februar 1982).
Når redegørelsen foreliqger? agtes den
udsendt til al 1e
samarbejdsudvalgsmedlemmer med anmodning
om en drøftelse af, om hvorvidt den
nuværende samarbejdsudvalgsstruktur skal
ændres.
Økonomiudvalget bedes tage stilling til
om reglerne skal godkendes nu eller om
man skal afvente Kommunernes
Landsforenings redegørelse.
=/ = Bilag vedlægges.
økonomiudvalget indstiller sagen udsat
til næste møde, hvor Kommunernes
Landsforenings redegørelse for de ny
regler skulle foreligge. 1 medlem af
økonomiudvalget ønskede sagen forelagt
Byrådet nu.

10.
PERSONALENORMERING
til pasningsordningen ved Byvangskolen.
Lederen af pasningsordningen har i
skrivelse af 24/1-82 ansøgt om en
udvidelse af personal enormeri ngen med
10 t ./uge. til stedfortræderen og
14 t./uge. til pædagogmedhjælper
Merudgiften — ca. 54.500 kr. - er
medtaget i budgettet far 1982 i
forbindelse med pasningsordningens
overgang til socialudvalgets regi.
økonomiudvalget anbefaler ansøgningen.
81.01GO1.

11.
MØDEKALENDER FOR KULTURELT UDVALG.
Byrådet vedtog i mødet den 15= december
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1981 pkt. 3 et udkast til mødekalender
fal.a, -For kulturelt udvalg.
Kulturelt udvalg og økonomiudvalget
indstiller, at kulturelt udvalgs møder
flyttes (fra nu tirsdage) ti 1 onsdage.
00.01A 14.

12,

IKKE—KURSUSDELT UNDERVISNING,
Ejegodskolen ansøger om ikke—kursusdelt
undervisning i 10, klasse i skoleåret
1982/83 i fagene regni ng/matemati k og
fysi k/kemi =
Lærerråd, skolenævn, skolekommission,
kulturelt udvalg og økonomiudvalget
anbefaler eenstemmigt,

OXL
ø f

17.OOP15.

13.
IKKE KURSUSDELT UNDERVISNING.
Ejegodskolen ansøger om ikke— kursusdelt
undervisning i 10. klasse i skoleåret
1982/83 i fagene engelsk og tysk.
Lærerråd, skolenævn, skolekommission,
kul turelt udval g og økonomiudvalget
anbefaler ansøgningen.
(1 medlem af kulturelt udvalg går imod).
17.OOP15.

OPRETTELSE AF 10. KLASSER PA
EJEGODSKOLEN.
Ejegodskolen har ansøgt om tilladelse
til at oprette to 10. klasser på skalen
for skoleåret 82/83.

'5’e ^ K .
^
*
&
t
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Skolekommissionen den 23/11/81:
Det vedtages at oprette to 10« klasser
på Ejegodskolen under forudsætning af,
at lokaleforholdene kan løses på
pædagogisk forsvarlig måde og uden
økonomiske konsekvenser«
Det forudsættes, at der stadig er et
samarbejde mellem Kingoskolen og
Ejegodskolen«
Kulturelt udvalg den 2/2—82:
Fremsendes med anbefaling« Det
forudsættes, at hjemmeklasseprincippet
overhol des«
Finansiering: se pkt« 23«
—
2 medlemmer af kulturelt udvalg tager
forbehold overfor finansieringen«
Økonomiudvalget den 16« februar 1982:
Anbefales«
(2 medlemmer tager forbehold)=
17.OOP15.

15.
DELETIMER.
Budgettet for 1982 indebærer en
nedsættelse af antallet af deletimer i
undervisn ingen«
Skolekommissionen indstiller, at det
nuværende antal deletimer i 1. - 3.
klasse bibeholdes«
Der foreslås følgende finansiering:
Besparelse i forhold til budgettet:
1 børnehaveklasseleder
kr« 62.133
(15 ti mer)
3 praktiske medhjælpere
kr. 135.042
a J kr. 45.014
17 ugentlige timer ved
rørende integreret klasse kr. 84.115
Besparelse på 5/12 år

kr. 281.290
kr. 117.204

Merudgift
Yderligere en 10. klasse:
Jvf. dagsordenens pkt. 22
34/27 a ’ kr. 133.595
21 deletimer;
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kr. 168.230

C>

^ C T

21/27 a ’ kr. 133.595

kr. 103.907

Merudgift i 5/12 år

kr. 272.137
kr. 113.390

(2 medlemmer af kulturelt udvalg tager
forbehold)=
økonomiudvalget anbefaler (2 medlemmer
af økonomiudvalget tager forbehold).
17.OOP15.

16.

/6.

/

SKOLESTRUKTUR.
Kulturelt udvalg nedsatte i efteråret
1981 et udvalg til bearbejdning af
Slangerup skolevesen s skolest ruktur.
«/. Strukturudvalget har med vedlagte
skrivelse af 28. oktober 1981 fremsendt
./, vedlagte strukturforslag.
Kulturelt udvalg den 3= november 1981;
Fremsendes til skolekommissionen. Dog
ønsker udvalget at påpege, at
specialundervisningsniveauet ikke må
forringes.
Skolekommissionen den 25. januar 1982;
Kommissionen kan tilslutte sig, at den
nuværende struktur med mindre skoler
fastholdes, og at der bør planlægges ud
fra en klassekvotient på ca. 2Q, ved
skolestart i 1. klasse og i forbindelse
med overgang til overbygningsskolen.
Hjemmeklasseprincippet bør tilgodeses og
overflytning til overbygningsskole sker
efter 6. klasse.
Der bør efter kommissionens opfattelse
på det foreliggende grundlag planlægges
efter 6 spor i kommunens skolevæsen,
hvoraf det ene placeres i Uvelse.
Kommissionen finder at inden der træffes
beslutning om Slangerup skoles fremtid
bør der foretages en nøjere pædagogisk
og administrativ samt økonomisk
vurdering, hvor alle forhold tages i
betragtning
Dersom det besluttes at nedlægge
Slangerup skole, bør beslutningen
træffes senest 2 år før
nedlæggelsestidspunktet af hensyn til
pi anlægningen =
N r. 588
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Kommissionen finder at en eventuel
nedlæggelse tidligst bør ske i. august
1986 =
Kommissionen kan tilslutte sig at der
nedsættes skolebyggeudvalg for
Ejegodskolens 2, etape herunder med
etablering af kantina/teatersal.
Med hensyn til special klassestrukturen
arbejder kommissionen med spørgsmålet og
agter at fremkomme med forslag til en
ændret struktur.
Kulturelt udvalg den 8. februar 1982=
Udvalget kan tilslutte sig
skolekommissi onens udtalel se.
Vedrørende Slangerup skoles fremtid
finder udvalget, at den nøjere
pædagogiske og administrative samt
økonomiske vurdering bør foretages i
kulturelt udvalgs regie.
økonomiudvalget den 16. februar 1982s
Anbefaler, dog kan økonomiudvalget ikke
anbefale at der nedsættes byggeudvalg
vedrørende Ejegodskolen på nuværende
tidspunkt.
Et medlem af økonomiudvalget tager
forbehold vedrørende planlægning ud fra
en klassekvotient ved skolestart i 1=
k1 asse.
00-01A15.

17.
SLANGERUP BIBLIOTEK.
Arbejdstilsynet i Hillerød fremsender
tilsynsrapport af 25/11-1981.
Teknisk forvaltning har i samarbejde med
den ledende bibliotekar udarbejdet
forslag til afhjælpning af de påtalte
forhold, hvilket bl.a. indebærer
følgende økonomiske konsekvensers
a) Indkøb af skabe m.v. kr. 6.170,— som
foreslås finansieret over bibliote
kets konto for vedligeholdelse af
fast ejendom (-350 00 190—09) .
b) Udvidelse af rengøringsassistentens
timetal med 1/2 time daglig til at
bære service på rådhuset. Udgiften
andrager kr. 7.644,— som der må sø
ges tillægsbevilling til.
ad. a) Denne indstilling er godkendt
af kulturelt udvalg.
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Jt.

a d , b) Kulturelt udvalg har afslået an
søgningen idet personalet hen
vises til at spise i rådhusets
kantine. Det undersøges, om der
er mulighed for at spise på
Slangerup skoles lærerværelse.
Eva Kreutzfeldt ønsker sagen
forelagt byrådet.
Økonomiudvalget tilslutter sig
kulturelt udvalgs afslag.
82=04:21.00601.

18.
ANSØGNING OM TILLEGSBEVILLING.
00 Byudvikling, Bolig— og Miljøfaran
stal tni nger
32 Fri ti dsfaci1 iteter
32 Idræts— og Svømmehaller
1 Drift — kr. 54.000.
År Bevilling
if1g.budget
81

723.850

Si dl.givne
tillægsbev.
0

Forventet
forbrug
77.B50

Økonomiske konsekvenser i
oversi agsårene:
Vil blive indarbejdet i budgetterne.
Begrundelsen for ansøgningens
Slangerup Idrætshal fremsender
bemærkninger til overskridelse af budget
1981 på ca. kr. 54.000, der fordeler sig
med kr. 32.600,— på el og vand og kr.
21.400,— på lønninger, hvoraf en del
skyldes utilstrækkelig indregning i
budgettet for moms af rengøring.
Finansier ing:
Kulturel forvaltning foreslår følgende
f inansi eri n g :
kr. 39.708
Idrætsanlæg, Københavnsvej
II
6.658
Uvelse Idrætsanlæg
II
i.707
.Jør lunde Forsamlingshus
Brobæksgade 6, matr.nr.
SI
3. 337
75—a m.f1.
t
i
3.302
Spejderhytte ved øvej
kr. 54.712
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Kulturelt udvalg den 2/2-82: Fremsendes
med anbefal ing.
økonomiudvalget anbefal er
tillegsbevi11 ingen.
00.O 1003.

19.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING.
03 Undervisning og kultur
25 Fritidsundervisning m.v.
32 E 1evt i 1skud
kr = 16 =300
Ar Bevi 11 ing
ifI g .budget
237.570
81

Ti dl.givne
tillagsbev.
12.210

Forventet
årsforbrug
266.019

Økonomiske konsekvenser i
oversiagsårene:
Vil blive indarbejdet i budgetterne.
Begrundelse for ansøgningens
Stigende tilgang til folkehøjskoler m.v.
Finansiering:
Beløbet foreslås finansieret over konto
324 00 175-03 — ungdomsklubber, andet.
Kulturelt udvalg, den 2/2—82:
Fremsendes med anbefaling.

økonomiudvalget anbefaler
ti 1lægsbevi11 ingen.
00.01003

(17.11F21)

20.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING 1982.
03
25
21
1

N r. 588

Undervisning og kultur
Fritidsundervisning m.v
Ungdomsskoler
Drift - kr. 234.893
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År Bevilling
if1g.budget
32 796.500

lidla givne
tillægsbev.
0

Forventet
årsforbrug
1.031.393

økonomiske kons ekvenser i
oversiagsårene:
Vi 1 blive indregnet i budgetterne.
Begrundelse for ansøgningens
Ansøgning fra Slangerup Ungdomsskole om
tillægsbevilling grundet øget tilgang
til ungdomsskolens aktiviteter og
manglende fremskrivning af budgettet.
1) lærerløn til ungdoms
186.000 kr.
skol en
2) materialer til ungdoms
16.040 kr.
skol en
3) drift af ungdomsskole
24.000 kr.
klub
S.S53 kr.
4) 5/12 pædagogisk medhjælp
234=893 kr.
Yderligere begrundelse:
Vedr. punkt 2«
Stor søgning til materialekrævende hold
som elektronik, modelbygning,
sportsf isker i og syning. Kontoen er i en
årrække alene blevet pristalsreguleret
og ikke mængdefremskrevet.
Vedr. punkt 3.
Der har gennem de sidste år været
stigende søgning til ungdomsskolens klub
i kælderen på Kingoskolen. Driften af
klubben er hidtil blevet afholdt over
ungdomsskolens budget, hvi1ket har
begrænset dens aktivitetsmuligheder
betragtel igt. Der søges derfor om midler
ti 1 inventar, materialer, filmleje,
reparationer, teaterture, weekendophold
på Stevnsbo og afholdelse af foredrag.
Fremmødet er på ca. SO unge på en
almindelig åbningsaften,
Vedr. punkt 4=
Der henvises til gældende regler,
undervisningsministeriets cirkulære af
5. august 1970 PSF. 5, hvorefter
kommunalbestyrelsen kan antage
pædagogisk medhjælp til bistand for
ungdomsskoleinspektøren. Den pædagogiske
medhjælp oppebærer et honorar, der
andrager 20% af det beløb, der
N r. 588
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fremkommer ved at multiplicere den til
enhver tid gældende begyndelsesti meløn i
ungdomsskolen med det antal
medarbejdertimer, der ikke anvendes som
grundlag for ungdomsskoleinspektørens
pligtige timetal*
Ungdomsskolen havde i 1980/81 et samlet
timetal på 5029 timer.
Som grund1ag for
ungdomsskoleinspektørens piigtige
timetal anvendes 4000 timer. Det
overskydende antal timer vil etter
reglerne kunne udløse en stilling som
pædagogisk medhjælp for
ungdomsskoleinspektøren med et honorar
på kr. 21.248,80 svarende til 305 timer
årligt. 5/12 år= kr. 8.853.
Fi nansier ing =
Ingen forslag.
Ungdomsskolenævnet anbefaler den
19/10-1981.
Skolekommissionen anbefaler 27/10— 1981.
Kulturelt udvalg anbefaler den 3/11— 1981
i forbindelse med behandling af en
sideløbende ansøgning om
tillægsbevilling til 1981—budgettet=
Byrådet besluttede på sit møde den
18/11-1981 at tilbagesende ansøgningen
om tillægsbevilling til 1982 til
kulturelt udvalg til fornyet behandling
i 1982.
Kulturelt udvalg den 2/2— 1982:
Fremsendes med anbefaling, dog med
reduktion på 7/12., hvad angår pædagogisk
medhjælp. <Er indplaceret i ovennævnte
beregning).

Økonomiudvalget anbefaler 1 og. 2 og
indstiller at 3 oq 4 genvurderes i
kulturelt udval g .
Herudover henstilles at ungdomsskolens
aktivitetsniveau fremover inddrages ved
budgetlægningen.
00.01003.

21.
ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING 1981.
03 Undervisning og kultur
22 Folkeskolevæsen
. 588
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09 Skoleb ib 1 ioteker
1 Drift - kr. 41.885
År Bevilling
Tidl.givne
iflg.budget tillægsbev.
81
529.430
O

Forventet
årsforbrug
580.415

økonomiske konsekvenser i
over si ag s år en es
Ingen =
Begrundelse for ansøgningens
Vedrørende budgetoverskridelse på.
skolebiblioteker på kr. 50.985 i 1981
meddeler skolebibliotekskonsulenten, at
det efter omposteri nger vil være
nødvendigt med en tillægsbevilling på
kr. 41.885. Skolebibliotekskonsulenten
kan ikke pege på forslag til
finansiering på budgettet for 1981, men
henviser til, at beløbet eventuelt kan
tages fra 1982-budgettet=
F inansi eri ng s
Finansieres over 1982—budgettet.
Kulturelt udvalg den 2/2— 1982;
Fremsendes, idet det anbefales, at
overtrækket på kr. 41.885 i 1981
finansieres ved en tilsvarende
nedsættelse af budgettet for 1982.
økonomiudvalget den 17/2-1982:
Anbefales som indstillet af kulturelt
udvalg, økonomiudvalget skal henstille
at der tilvejebringes en mere
hensigtsmæssig forretningsgang således
at budgetoverskri del sen undgåes.
00.01003.

ii!.B

PRIVATE VANDVÆRKER.
Økonomiudvalget udsatte i mødet den 17.
december 1982 en sag om godkendelse af
tilslutningsafgifterne for Nybrovejens
Vandværk for at se vandværkets regnskab
inden stillingtagen.
./. Kopi af økonomiudvalgets beslutning
af 17= december 198log de deri nævnte
N r. 588
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bilag vedlægges*
./ = Vandværkets skrivelse a-f 19* januar
1982 og regnskabet vedlægges*
Økonomiudvalget anbefaler at
ti 1siutningsafgifterne godkendes*
13* 02.00G01*

ANLÆGSREGNSKAB.
Byradet har i 1980 til
mindre nyanlæg ved kloak
forsyningen for Slangerup
by bevilget

kr. 258.000

Udgifterne har været

kr.

Difference

kr. 188.923

69*077

Udvalget for teknik og miljø og
økonomiudvalget indstiller regnskabet
til godkendelse*
00 *01@03

24*
ANLÆGSREGNSKAB„
Byrådet har i 1981 til
mindre nyanlæg ved kloak
forsyningen af Slangerup
by bevvilget

kr * 276* 000

Udgifterne har været

kr. 224.704

Difference

kr.

51*260

Udvalget for teknik og miljø og
økonomiudvalget indstiller regnskabet
til godkendelse.
OO*01008=
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Dag og år:

24. februar 1982.

Blad nr.

39.
Form andens
initialer:

•
'
“ICr
jlLutc

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
OO Byudvikling, bolig- og miljøforanstal tni nger
22 Jordforsyning
02 Boligformål
matr.nr. 12-z Slangerup " Morel vang “
.i An 1æ g .
Ansøgning om anlægs—
bevi 11 ing
Tidligere meddelt an
lægsbevilling

kr. 230,000
O

"

Bevillingen udgør herefter kr. 230,000
F’rojektet opført i
investeringsoversigten til budget
sal edes;
Ti dl.år
0

1982
1080

1983
432

1984
216

1985
0

Begrundelse;
Kommunens andel i byggemodning for 44
lejligheder og 15 vi 1 laparcel ler.
Udvalget for teknik— og miljø den
3/2-1982;
Fremsendes til byrådet med anmodning om,
at frigive anlægsbevilling på kr.
230.000,-.
økonomiudvalget den 17/2— 1982;
Anbefal es.
00.01003

26.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltni nger
42 Spi1devandsanlæg
51 Hovedkloakker og pumpestationer
v/Lystrupvej, matr.nr. 12—z Slange
rup
3 An1æg
Ansøgning om anlægsbevilling kr, 86.000
T idl. meddelt anlægsbev.
"
0
Bevillingen udgør herefter
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kr. 86.000

Projektet opført i
investeringsoversigten til budget
således:
Ti dl,år
O

1982
400

1983
O

1984
O

1985
O

Begrundelse:
Kloakforsyning af 44 lejligheder,
”Mor el vang11.
Udvalget for teknik— og miljø, den
3/2-1982:
Fremsendes til byrådet med anmodning om,
frigivelse af anlægsbevilling på kr.
86,000.
Økonomiudvalget den 17/2-1982:
Anbefal es,
00=01003

27 =
UDTRÆDEN AF HEGNSYNET.
Hegnsynsformand Jens Thorup har i
skrivelse af 18. januar 1982 anmodet om
at måtte udtræde af Hegnsynet idet han
fremover må anvende al sin tid til sit
job som håndværksmester.
Hegnsynet består af:

N r. 588

Med1emmer

Stedfortræder

Jens Thorup
Frede Asmussen
Peter Borggaard

Arthur Nicolajsen
Poul W. Hansen
Den n ie Gr aubaIle
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Blad nr.

Dag og år:

Form andens
initialer:

Stedfortræder er: Arthur Nicolajsen,
skrænten 10, Slangerup (er
bygningskyndig).
Som ny formand beskikkes;

00,01 A 16,

2B,
VURDERINGSRAD,

^ o

Richard Olsen, vurderingsmand for
vurderingsdistrikt II Slangerup nord,
opsiger i skrivelse af 14/1 1982 sit
hverv som vurderingsmand gældende fra i,
februar 1982.
Vurderingsrådet er valgt for en periode
gældende fra 1/1 1979 til 1/1 1983,
Følgende vurder ingsmænd for
vurderingsdistrikt II Slangerup by, nord
er valgt;
Medlemmer

Stedfortræder

•Jørgen Ni 1ausen
Richard Olsen

Henry Jensen
Knud Davidsen

Efter bekendtgørelse af lov om vurdering
af landets faste ejendomme Pgf. 22, stk,
3, rykker stedfortræderen ind i R.
Olsens sted for den resterende del af
valgperioden og byrådet skal udpege en
stedfortræder for ham for samme tidsrum.
00.01 A 16.

29.
EVENTUELT.
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■%

FOR LUKKEDE DØRE

30

=

UDSTYKNING I LANDZONE.

01 =03,03G01 =

31 =
ARBEJDSTID,

Økonomiudvalget den 16= februar

1982

BOL IBBEBYGGELSE I HÆND VfERKERKVARTER.

01.04P21.

EVENTUELT.

Mødet slut kl.
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