JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles hermed, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg torsdag den 16.2.1978 kl, o9do
i udvalgslokale II med følgende
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Byplanvedtægt nr. 9.

LOKALPLAN NR 15
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SDS anmoder som ejer af matr.nr, 7 BG og 12 G af
Ueder Dråby at få tilvejebragt en lokalplan for
området.

Teknisk udvalg indstiller, at der udarbej
des lokalplan, og at kommunen afholder de
dermed forbundne udgifter.
ØKONOMIUDVALGET 12.12.77: T.U. indst, anbefales.

BYRÅDET 2o.12.77» T.U, indstilling godkendes, ■
26*1,1978: TU udsætter sagen til dan 3,2,1978
kl o9oo.
Arkitektfirmaet Vandkunsten tilsiges
Der blev uddelt til hver af udvalgets
medlemmer et forslag til lokalplan.

3.2.1978: Der udarbejdes et revideret forslag i
overensstemmelse med aftalte ændringer,
og som forelægges på aftalt møde i ud
valget torsdag den 16.2,1978
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Lokalplan nr, p 4 for en del af .Gerlev by.
Teknisk udvalg fremsender tre alternative skitser
om en påtænkt bebyggelse af de kommunen ejede are
aler omkring den tidligere "Esrogård", idet udval
get indstiller alternativ C til byrådets godken
delse med henblik på udarbejdelse af egentlig lo
kalplan.
Til orientering for byrådets medlemmer kan oplyses
at planerne vil være ophængt i byrådssalen,
BYRÅDET 1 5 .11.TT: Man godkender plan C-, og over
sender den til T.U. til nærmere udarbejdelse.

Teknisk udvalg optager sagen til videre
bearbejdelse*
Arkitekt Sv Allan Jensen er tilsagt til
kl 14oo*
6,12*1977: På grundlag af de førte drøf
telser udarbejder Sv Allan Jer
sen et forslag til lokalplan
og som forelægges på udvalgs
mødet den 26*1.197:8
26*1,1978: Der blev uddelt til hver af udvalgets
_
medlemmer et forslag til lokalplan*
Sagen blev iøvrigt udsat til den 3*2*78
3*2*1978: Der udarbejdes et revideret forslag i
overensstemmelse med aftalte ændringer,
og som forelægges på aftalt møde i ud
valget torsdag den 16*2*1978.
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Dag og Sr:
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Erlivgrvsarealep.
Foranlediget af økonomiudvalgets vedta
gelse af 9.1.1978 om at tilbagesende
sagen til Teknisk udvalg forelægges sa
gen til fornyet overvejelse og stilling -h
tagen.
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26.1.1978
yjOK&QfyQ l Sagen udsat til den 3.2.1978
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3.2.1978: Man vedtog, at lade arkitekt Sv.Allan
Jensen udarbejde alternative løsnin
ger m.h.t. omplacering af erhversarelet på tilstødende arealer, og som fo
.relægges på aftalt møde i udvalget
torsdag den 16,2.1978.
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TILLÆGSDAGSORDEN:
4.
Kloak syd/spildevandsplan.
Under henvisning til den af byrådet indgivne
anke fremsender Miljøstyrelsen afgørelse om
kring Hovedstadsrådets godkendelse af Jægers
pris kommunes spildevandsplan.
Miljøstyrelsen har herefter stadfæstet Hoved
stadsrådets meddelte godkendelse, dog således,
at de stillede vilkår i forbindelse hermed er
udgået.
Kopi af afgørelsen er vedlagt nærværende dags
orden.
i sagen
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Niels Bork Sørensen
formand

6:

?1
Formandens
initialer:

^

c?.

—

o,

/ /

5.

matr«,nr<»2a af Dalby - Lokalplan nr,16•
Under henvisning til ØK-udvalgets behandling
den 13*2.1978 af forslag til lokalplan fore
lægges sagen for TEKNISK UDVALG til fornyet
stillingtagen m.h*t« en udvidelse af lokal
plansområdet*
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Teknisk forvaltning - vejmateriel*
Der ønskes udvalgets stillingtagen til indkøb af
ny bil til erstatning for tidligere brandbil*
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