JÆGERSPRIS KOMMUNE
EJENDOMSUDVALGET

Det meddeles hermed, at der afholdes møde i
ejendomsudvalget onsdag den 6.december 1978
kl« 14,oo på Jægerspris Rådhus, udvalgsværelse
II med følgende

D A G S O R D E N

1.
Budgetkontrol
C-enne^gang af regnskabskontrol.
Bogholderen er tilsagt til kl, 14.oo

_7.12.1978

2

.

Byggesynsrarroort
Gennemgang af hyggesynsrapport med hensyn til
udførte arbejder.

under j. nr.

>3.
Udvidelse af Jaegers nris Rådhus
Gennemgang af projekt vedrørende udvidelse
af Jægerspris Rådhus.
Håndværkere i h . t. fortegnelse af 19.lo.78
er tilsagt til kl. 1 5 .oo

Besvaret den

7 . 1 2 .1 9 7 8

under i. nr.

17 - 1 - 3ol

4.
Matr.nr. 5 5, Gerlev by, Enqsvinqet 9.
Ejeren af ovennævnte ejendom .
j Engsvinget 9, Gerlev, fremsender ansøgnim
om tilladelse tilsat opføre en garage og hobbyrum.
Bygningen ønskes opført o,6 m fra naboskel og med
en bygningshøjde på 3,2o m i en afstand af 2,5o m
fra naboskel.

sesvaret dt
I under j. nr.

7.12.1978
matr.nr.

5.
Matr.nr. 7 BH, Bakkegårde
Tømmermester I. Elkjær, Kokkedal søger for ejeren
om tilladelse til at opføre til
bygning 26 m2.
Der søges om dispensation for bebyggelsesprocente
idet den med tilbygningen bliver 11,7 %
^
(max. lo SS)
Ejendomsudvalget den 8.11.1978

2

Grunden må max. bebygges med 129 in

2 5 .ll.7 8 : Det er ved syn konstateret, at oven
nævnte tilbygning er udført, desuden
er der udnyttet tagetage på ekst. be
byggelse.

7 .II.7 8 : Ejeren

fremsender an
søgning om dispensation for bebyggel
sesprocenten, således bebyggelsen kan
bibeholdes som den er. Ejendommen er
en helårsbolig i sommerhusområdet, og
der er indrettet købmandsforretning.
Det totale areal udgør 108 nf, hvoraf
41 nf forretning samt en entre der an
vendes til lager + tilbygning 26 m og
1. sal 48 m, ialt 180 m.

7.12.1978

under j. nr

matr.nr.

6.
M a t r. nr .

1 aæ,

J æq er s p r i s

Ho v e dg å r d

Kong Frederik VII*s Stiftelse fremsender ansøgning
om tilladelse til at nedrive et ca. 2o m højt
vandtårn med støbt beholder på ovennævnte ejen
dom.

besvaret

7.12.1978

under i. nr

matr.nr.

•cV'w''-

Dag og år:

7.
Matr.nr. 9 cf, Neder Dråby, Kiqnæsskrænten 1.
For ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender
ansøgning om tilladelse til at benytte ekst. som
merhus til helårsbolig.
Ejendommmen er beliggende i helårsområde Al.

I Besvaret d en -

7.12.1978

| under j. nr..

matr.nr.

8.
Matr.nr. 24 A, Dalby,
Grundejerforeningen "Hvilehøj" v/Per M.. Andersen
Ryetvej 18 G, Værløse, fremsender klage over oven'
nævnte ejendom,
Ejendomsudvalget den 7o601978

s - - / ? ? ?
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Redegørelse inden 108 01978
Den 14.11 <.1978

modtages redegørelse fra

f Besvaret den

1 2 . 12.1978

| under j. nr.

matr.nr.

9.
q

A,

Neder Draby, Hovedgaden 11A-.

Advokat Leif Erlandsen, Vester Voldgade lo,
København V, fremsender skrivelse vedrørende ekst.
bygning på ovennævnte ejendom.
Der søges om tilladelse til at påbegynde en delvis
nedrivning.

12 . 12.1978,

Besvaret den:

matr.nr.

under j. nr
lo.

Den kommunale højskole indbyder til kursus
oa "Kommunen som bygherre" i tiden 14 - 17
feb. 1979.

Be varet den.

12. 12.1978
...~ I

uncier j.

17 - 1
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