R e g i s t e r

over
sager behandlede i byrådets møder i året 1962/ 63 .

Arbe.jds- og beskæftigelsesforhold.
Badeanstalter.
Biblioteksvæsen.
Bibliotekar Søren Clausen-lo.
Projekt til nyt Bibliotek - 188.
Anskaffelse af 3 "skolebiblioteker" - 259.
Biograf.
Park Bio - 69 - 97 - 272 .
Boligselskaber.
Rosenvænget - 7 - 19*
Arbejdernes Andelsboligforening - 21 - 51 - H o

- 144& - 217.

Frederikssund boligselskabs regnskab - 145*
Dansk boligselskab af 1945 - 146 .
Bebyggelse af "Præstevænget" - 146 .
Boligforhold.
Inddragelse af lejligheder - 43 - 88 - 89 - 134 - 135 - 151 - 154 - 18o - 236
274.
Godkendelse af lejligheder som funktionærboliger - 13 - 195*
Ansøgning om tilladelse til huslejeforhøjelse - 212.
Brandvæsen.
Forsikring af brandmændene - 137*
Abonnementsafgift for brandslukning for landkommunerne - 2oo Byggesager.
Opførelse af beboelseshuse pås
matr. nr. 254o bygr. for lærer Kinger - 282.
"

"

la markj. for pladesmed B. Busch - 84 .

"

"

lcl

"

" F. Jørgensen - 57«

"

"

lem

"

" tømrermester E. Schæffer - 124.

"

"

ler

"

" specialarbejder Peter Jørgensen

"

"

let

"

" kommis Ib Grønkjær Jensen - 26b.

- lo3•

-

2

-

Opførelse af beboelseshus på:
matr. n r # lcæ markj . for ingeniør C, A. Hansen - 63 ,
If
ir
ic.y
"
" tømrer Kurt Nielsen - I0 5 .
11
t»
Icø
"
" læge Jens Tuxen -• 86 .
1* tf ldb
"
" Poul Hansen - 2o9d.
fl

it

ldc

"

"

Kurt Sørensen - I08 .

tf

tf

ldg

"

"

Henning Hansen - 96 ,

ff

tf

ldh - ldi markj. for Ernst Hansen(2 huse) - 4 2 .

II

n

ldo - ldp - ldq - ldr for Eget Hus (4 huse) - 4 1 .

II

tf

ldt markj,, for kørelærer P. Aller Petersen - 224.

ff

it

"
"

vognmand Verner Jensen - 56 .

tt

7M
7 ch

"

M

"

revisor 0 . Krebs Lange - 59 .

ff

ti

7en

"

"

Allan Simonsen - 9 .

11

ti

7cy m.f 1 . markj. for vaskeriejer Christiansen - 166.

ff

ft

ff

it

ft

ii

7 oz markj. for maskinforhandler Henry Jensen - loo.
7dh
»
" arbmd. E. Andersen - 24 .
7 dx
"
"
"
Leif Schaffer - 85.

ff

tr

7dæ

tf

ft

7£a-7er-7£s-7et-7eu-7ev markj. (6 huse) for Habersaat m.fl.

tf

ti

8dx markj. for tømrer Carl Sørensen - 26a.

tf

tr

9x

»

"

bankfuldmægtig Ole Steenholdt - 82.

tf

tt

14ad

"

"

direktør Jørgen Petersen - 60 .

ft

tt

ff

tt

ff

ti

ft

o

2f Udesundby for Ole Petersen - 58.
2i
"
" PI. Petersen - 283.
2£
"
" Børge Olsen - 167 .
2ø
«
" Tage Andersen - I06 .

tf

tt

del af
ff
tt

"

"

Aage Henningsen

- 55.

15 d, 15g og 16a m. fl. Udesundby (18 huse) for landsretssagf

62 .

Schønecker-

168,
l6d Udesundby (lo huse) for Ernst og Anker Hansen - 262.

matr. nr. l6n
it
ti
29h

«

for portør Ove Hansen - 2ol.

"

"

ingeniør Toxholm. - 39 .

Opførelse af butiksbygning -på*.
matr. nr. 223 bygr. for købmand Koldborg - 54 .
Opførelse af garager n å s
matr. nr. 254Jbb bygr. for værkfører Ove Petersen - lo2 .
254bu
"
viktualiehandler Madsen - 2o 9a.
ff

i i

tt

tt

tr

M

lap

ft

ti

7jbø

ft

fi

7da

tf

254cz

"

fl

mejerist Johan Larsen - lol.

ff

kaptajnløjtnant Peldstedt - 23.

•'

ff

bokser Chr. Christensen - 61 .

»

ff

tømrermester Ejner Jensen - I07 .

markj.

Opførelse af lagerbygning p å g
matr. nr. 7dz mark 3 . for snedkermester Erik Nielsen - 19o.
Opførelse af malerværksted og bolig p å s
matr. nr. 4 tt for malermester Poul Hansen - 263 .
Opførelse af trælader og administrationsbygning p å s
matr. nr. 4b.y mark 3 . tilh. Københavns ny tømmerhandel - 28o.
Opførelse af udhus p å ;
matr. nr. 4 an mark 3 . for dyrlæge Gejl - 165 .
Opførelse af pakhus p å s
matr. nr. 5r markj. for a / s Eva pålægsmaskiner - 2o9c.
Opførelse af et klubhus til Salonskydeklubben - 29 .
Tilbygning tils
beboelseshus på matr. nr, 254cp bygr. for Helge Petersen - I04 .
"
værksted

.

"

"

"

254 c v

"

"S.

"

"

"

254cz

"

"

Eland - 191.

blikkenslagermester Poul Nielsen » 149*

butiksbygning på matr. nr. 4az markj. for Kaj Frederiksen - 25.
fabrik

"

"

"

4bs

"

" Rila - 2o9b.

"

"

"

"

7bi

"

" Brdr, Sørensen - 281,

"

"

"

14af

"

" overlærer K. Lindeløv - 26c.

beboelseshus

Forslag til ny bygningsvedtægt - 81.
Ansøgning om dispensation fra byggestoppet vedr. opførelse af 18 beboelseshuse
på matr. nr. 15 d m.fl. - 168,
Ansøgning om dispensation fra servitutter på matr. nr. 7 eh og 7ei markj. - 169 .
Ansøgning om dispensation

"

"

"

"

"

7ea markj. - 192 .

Udbydelse af murerarbejdet på markedshal - 285.
Byplan
Skitseforslag til bebyggelse af matr. nr. 232 a bygr. Jernbanehotellet - 38 - 64 .
Sag vedrørende matr. nr. 83 m.fl. Nygade - 40 .
Projekt til opførelse af hus på matr. nr. 29h Udesundby - 39*
Forslag til byplanvedtægt for håndværkerområdet i nordlig bydel - 2o3.
Indsigelse mod byplanvedtægt nr. 4 - 258 .
Sag vedrørende udnyttelsesgraden af matr. nr. looa bygr. tilh. Axel B. Lange - 257.
Byrådet og byrådsvalg.
Valg af borgmester - 1.
"

"

viceborgmester - 2.

"

"

medlemmer til udvalg og kommissioner - 3 .

Fastsættelse af tiden for byrådsmøderne - 4 .
Diæter til byrådsmedlemmer - 123 - 184 - 193.

- 4 -

Byudvikling.
Jørlunde, Slangerup, Strø og Ølstykke inddrages under Frederikssundegnen - 157Børnehaver.
Tilskud til installation af gasradiatorer i Frederikssund Børnehave - 87 .
Projekt til ny Børnehave - 248.
Driftstilskud.
Ejendomme og Jorder.
Køb af matr. nr. 55 og 56jb bygr. af fru Ross Jensen - 235 - 242.
"

"

"

"

83, 27of m.fl. bygr. af ejendomsmægler Skive - 243*

"

"

"

"

27 u markj. af Jens Mathiesen -- 113 - 129*

"

" 168 nf af matr. nr. 28at af Yfinther og Heide - 215*

"

" matr. nr. 3£, 9a Udesundby af K. P. K. Madsen - 7 6 - 92 .

"

"

"

" lod m. fl. Udesundby, Dybendal - 34 - 75*

"

"

"

"

18bz Udesundby af Gunnar Larsen - 231 - 237*

Salg af matr. nr. 47b til Havnen - 171*
11

"

11

"

lex markj. til Ove Hansen - 30 .
tf
i« Kurt Nielsen-l6 - 133*
lcy

"

lcø

1!

11

ff

ff

11

ir

læge J. Tuxen - 16.

11

ti

kørelærer Fr. Petersen - 172.

"

ldf

"

Idk

11

ft

bogtrykker Møller Nielsen - 239 - 271 .

ldx

tf

tt

arbmd. logens Larsen - 239 - 271.

"

del af matr. nr. 3g markj. (9000 af) til Åndssvageforsorgen - 24o
11

tt

tt

n

11

u

ti

ft

4a

11

4a

ti

27 o.

m. fl. til Jan Anthony - 32 - 74*
(7ooo af ) til fabrikant Søren Berg - 214

matr . nr. 4 bt markj, til malermester Poul Hansen 94 - 112*
7ar

"

(Stenpladsen) til a /S Bohnstedt Petersen - 244*

27ai markj. til mekanikerne M. Larsen og Jørgen Olsen - 232 .

28i

"

"

tagdækker H. E. Petersen - 232.

2i Udesundby til former Fl, Petersen - 31-73-239-271*

2k

"

" murersvend Leif Munch

2p_

"

" Børge Olsen - 133*

2c[

"

" Arkitekt Jørgen Steentoft-31 - 73*

Jensen-31-73-239-271*

del af matr. nr. 3a Udesundby til a /S Lystager - 155 - 174*
Salg af grunde fra Islebjerggaards
Parcel nr. I-3 -30 -34 -37 -40 -44 -46- 50 .

- 114 - 13o.

Salg af 5 store grunde - 132- 153*
"

" parcel nr. 31 (gruppe 12) til Indkøbschef Torben Christiansen - 173*

- 5 -

Salg af grunde fra Islebjerggaard;

8 grunde (gruppe A-l) matr, nr. 7eh-7ei-7ek-7el-7em-7en- 7eo-7ep til Boligsel
skabet for Frederikssund og Omegn - 118-131«

8 grunde (gruppe C-3) matr. nr. 7ex-7ey-7ez-7eæ-7eg-7fa~7fb~7fc til grosserer
Gregersen - 173•

6 grunde (gruppe B-2) matr. nr. 7eq-7er-7es~7et-7eu-7ev til snedkermester Habersaat m. fl. - II8-I3 I.
7 grunde (gruppe H-8) af matr. nr. 8b til snedkermester Habersaat m.fl. - 198,
6

"

(gruppe F- 6 ) matr. nr. 7fq-7fr-7fs-7ft-7fu-7fv til "Eget hus" - 213•

Fastsættelse af priser på grunde af Islebjerggaard - 33*
Erstatning til køberen af matr. nr. 8ca - 71*
Forpagtning af "Dybendal" matr. nr. lod Udesundby, til K. P. K. Madsen - 77-93«
Deklaration vedrørende Islebjerggaards jorder - 117-128.
Indenrigsministeriets godkendelse af salg af 112 parceller af Islebjerggaard - 147«
Ombygning af Lundevej 9 ~ 125«
Forsikringer.
Forskelligt.
Afholdelse af købstadmøde - 6.
"Pølsevogn" på torvet - 11.
Opførelse af klubhus til Salonskydeklubben - 29 .
Indlevering af pakker til rutebilstationen - 52.
Varmecentral - 116.
Vikingeskibenes placering -

144b - 156 .

Fritagelse for hundeafgift - 218 - 227«
Klage over toggangen til København - 222.
Udkast til kunstværk til anbringelse på torvet - 234«
Færdselsforhold (se trafik og færdselsforhold)
Gadehandel.
Gader, veje og kloaker.
Projekt til regulering af Roskildevej - 27 .
Vejsynsprotokollen - 4 7 .
ITye vejnavne - 48 - 12o - 121 - 148 - 278 .
Ansøgning fra kommunesekretær Dreyer, Oppesundby om tilslutning til kloaksyste
met i Frederikssund - 66.
Overtagelse af jord til anlæg af Åvej af matr. nr.143b bygr. og lac markj. - 17o.
Istandsættelse af Holmensvej - lo9.
Parkeringsplads i Rådhusgården - 126.
Anlæg af veje og kloakering af Islebjerggårdområdet - 141.

- 6 -

Kloakering af Engbæk - 142,
Overenskomst vedr, fremførelse af kloakledninger over matr. nr.l6£.Uds. - 181.
Anskaffelse af grusspreder - 187 - 241.
Autorisation som kloakmestre - 199 - 223.
Anlæg af sidevej til Holmensvej - 2o5Køb af vibratorslæde, jordfræser og fejekost - 216.
"

"

boremaskine - 241 .

Fremføring af højspændingskabel til Ventevej - 255Tilkørselsforholdene til Caltex-tanken ved Roskildevej 6 . - 256 .
Nedlægning af kabler af K. T. A. S. - 279 .
Garantiforpligtelser (se statslån eller kasse- og regnskabsvæsen).
Havnen.
Havnens regnskab 1961/62 - 98.
Ansøgninger til stillingen som havnefoged Havnens køb af matr. nr. 47b bygr. - 171.
Optagelse af lån - 179b.
Etablering af katodisk beskyttelsesanlæg på spunsvægge - 252.
Havnens overslag for 1963/64 - 265 .
Indfødsret.
Jernbaner.
Klage over toggangen til København - 222.
Jordemødre.
Kasse- og regnskabsvæsen.
Ekstraordinær udbetaling på gældsbrev i Askelund - 15.
Optagelse af lån - 44 - 72 - 179 - 179b - 22o.
Beretning om revision - 46 - 185•
Havnens regnskab 1961/62 - 98 .
Garanti for lån til Arbejdernes Andelsboligforening - llo.
Pantebrev fra Arbejdernes Andelsboligforening - 144a.
Kommunens regnskab 1961/62 - 163 .
Kommunens overslag for 1963/ 64 . - 268.
Indenrigsministeriets cirkulære om kommunens økonomiske politik - 266.
Henlæggelse af driftskapital - 267 .
Betalingsbetingelser for Islebjerggårds grunde - 284.
Kirke- og kirkegård.
Anskaffelse af klokkeringemaskine - 122.

7

Graverens arbejdstid - 136 «
Nye Priser på fæste af gravsteder - 254«
Kloaker (se gader, veje og kloaker)
Kommunegaranti (se l) statslån 2) kasse- og regnskabsvæsen)«
Kolonihaver.
Oprettelse af kolonihaver på arealet øst for kirkegården - 53«
Legater .
Levnedsmiddelkontrol.
Overenskomst med Frederiksværk og Kregme-Vinderød kommuner om fælles stadsdyr
læge - 162 ,
Lystanlæg.
Lønninger.
Driftsbestyrer V. Kirt Hansen - 95«
Stadsdyrlægen - 162 - 177«
Matrikelsvæsen (se udstykninger og matrikelsvæsen)
Museer.
Udvidelse af Willumsen-Museet - 28.
Næringsvæsen.

,

Overtagelse af pølsevogn på torvet - 11 .
"

"

mælkeruter 18 - 90 - 143 «

Bevilling til i/S Vikingruten - 65 .
Pensioner.
Fru Lilly Larsen - 152 .
Priser.
Detailpriser 45 - 12o - 183 - 246 .
Vandafgifter - 2o6.
Tilslutningsafgift for jordkabel - 2o 7 .
Priser på fæste af gravsteder - 254«
Rådhuset.
Ombygning af Lundevej 9
"

"

til stadsingeniørkontor - 125«

kontorerne på Rådhuset - 127.

- 8 -

Renholdelse (den offentlige).
Regnskabsvæsen. (se kasse- og regnskabsvæsen).
Rets- og politivæsen.
Skatter og afgifter.
Skatteudskrivningen - 268.
Skolevæsen.(herunder skoletandklinik).
Skolevæsenets styrelse - 5 - 8*
Ansøgninger om stipendium - 17.
Valg af medlemmer til skolekommissionen - 5o.
Forslag til undervisningsplan - 138.
Instrukser for konsulenten for specialundervisning for tale- og tunghørelæreren139.
Musikundervisning på Marienlystskolen - 159«
Overenskomst med skoledirektionen vedr. tale- og tunghørelæreren - l6o.
Honorar for tilsyn med samlinger - 161.
Instruks for stadsskoleinspektøren, skoleinspektøren og viceskoleinspektørerne -189.
Opslag af ledige lærer- og lærerindeembeder fra 1/ 8-I963 - 225.
Stadsskoleinspektørens honorar som leder af fortsættelsesskolen - 229.
Undervisningsministeriet meddeler tilladelse til oprettelse af gymnasium - 233*
Indretning af 2 faglokaler på Marienlystskolen - 26l.
Ansættelse af tandlæger - 182.
Tandbehandling af børn hos de praktiserende tandlæger - 26o.
Skoleinspektør Børge Sarbo - 178 - 211b - 276 .
Lærer Finn Bruselius - 78.
"
"
"

-inde fru Elsa Christiansen - 228.
Per Diepgen - 196 .
-inde frk. Birthe Frandsen - 78.

"

"

"

"

fru Agnes Giæsel - 78 .
" Kirsten Lindberg Jensen - 78 - 228.

"

Svend Lorenzen - 78.

"

K. Merrild Madsen . 2o - 35*

"

-inde frk.

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

Annelise Nicolaysen - 78.

fru Lizzi Nielsen - 78.
Hjørdis Olsen - 228.
Birgit Petersen - 78 - 228 .

Arnold Pilegaard Petersen - 196 .
-inde fru Lis Høj Skibelund - J8.

9

-

-

Lærerinde fru Inger Viuff - 78 - 228.
Overlærer Helge Yndgaard - 14o.
Skolelæge fru Margrete Kudsk Andreasen - 21o - 264 .
Skorstensfejning.
Social Forsorg.
Andragende om folkepension - 37 - 277«
"

" huslejetilskud - 79*

"

" eftergivelse af underholdsbidrag - 80 - 273 *

Tilsynsførende for børneværnet - 115Honorar til formanden for socialudvalget - 211a.
Stadion.
Klubhusbestyrer Bent Rasmussen - 67 .
Stads- og havneingeniørens kontor.
Ingeniør Bendtsen - 150 .
"

H. P. Nielsen - 175.

Afdelingsingeniør Jørgen Boas - 197*
Statslån.
Garanti vedrørende statslån i matr. nr. ler markj. - 111.
fl

If

ft

n

tf

M

4æ

tf

- 269.

ff

!!

ft

tf

tf

M

4 ah

fl

- 219.

1f

tf

tf

»i

tf

ti

tf

- 194*

14b

Sygehus- og sundhedsvæsen.
Opgørelse over tilskud til sygehusudgifter - 49*
Regnskab for ambulancerne 83 .
Udvidelse af sygehuset - 245 ,
Centralvaskeriets overtagelse af sygehusets tøjbeholdninger - 2o8.
Beretning fra sundhedsplejersken - 247.
Sygekasse.
Tilskud til understøttelse.
Tilskud til F.I.K. og 3* Kreds til klubhusets drift - 253*
Tjenestemænd m. f l .
Overassistent
"
"

fru Lilly Jørgensen,
"

- 14 .

Myrthle Thorsbakke - 14 .

Knud Hansen - 14 .

- lo -

Driftsbestyrer V. Kirt Hansen - 95•
Stadsdyrlægen - 162 - 177*
Fuldmægtig Erik Moses - 275*
Trafik- og færdselsforhold.
Turistvæsen.
Udstykninger og matrikelsvæsen.
Andragende om udstykning af matr. nr. 5£. Udesundby - 2o2.
Udstykningsplan for matr. nr. 18df Udesundby - 2o4.
Ungdomsnævn.
Valg af medlemmer - 12.
Valg, herunder valg af kommissioner og ombud.
Valg af medlemmer til ungdomsnævn - 12.
"

"

"

" Rosenvængets bestyrelse - 19.

"

"

"

" udvalg og kommissioner under byrådet - 5.

"

"

maskinsynsmænd - 68 - 91 *

"

"

medlemmer til ligningskommissionen - 164 .

"

"

"

" byudviklingsudvalget - 221.

" "

"

" nævningegrundlisten - 250.

Vurdering.
Forslag til deling af Frederikssund vurderingskreds - 249.
Værker, de kommunale.
Vandafgift - 2o6.
Prisen for jævnstrøm - 2o7.
Tilslutningsafgift for jordkabel - 2o7.
Autorisation af gas- og sanitetsmestre samt kloakmestre - 223.
Opsætning af radioantenne til politiet på vandtårnet - 251.
U4E.S.A. ansøger om tilladelse til fremføring af højspændingskabel - 255.

-

1

Byrådsmødet den 29 . marts 1962.
Det nyvalgte byråd består af følgende medlemmer:
Købmand Carl Bruun,
Typograf Jørgen Christiansen,
Købmand Oscar Foght-Sørensen,
Folketingsmand Emil Retoft,
Murermester Kai Sørensen,
Forretningsfører Svend Olsen,
Inspektør Aage Olsen,
Elektriker Egon Jacobsen,
Landsretssagfører Troels Barfoed,
Togfører J. C. Maltha Jensen,
Arkitekt Børge Nagel Larsen.
Som det først valgte medlem bød borgmesteren velkommen og overlod folketings
mand E. Retoft, som havde størst anciennitet ledelsen af valg af
1.

Borgmester. - Aage Olsen foreslog Carl Bruun. - Der var ikke andre forslag.

2.

Yalg af viceborgmestre. - Der blev foreslået Foght-Sørensen og Retoft. Disse valgtes.

3*

■■■

Valg af medlemmer til udvalg og kommissioner. - De på omstående liste an
førte medlemmer valgtes.

4.

Fastsættelse af tiden for byrådsmøderne - Afholdes den 2. mandag i hver
måned kl. 19 .

5.

Vedtagelse af hvorledes skolevæsenets styrelse skal ordnes. - Udsættes.

6.

Valg af 5 delegerede til købstadmødet den 23. og 24 . maj 1962 . - Borgme
steren, Aage Olsen og Retoft valgtes.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 9 . april 1962.

7-

(J. nr. 778*532) Regnskab for 1961 for boligselskabet Rosenvænget. - God
kendes.

8.

(J. nr. 851.915*3) Vedtagelse af hvorledes skolevæsenets styrelse skal ord
nes. - Man vedtog ikke at oprette skolenævn. Til valgbestyrelse valgtes
Barfoed og Jørgen Christiansen.

9=

(J. nr. 778.511) Tegning til et beboelseshus på matr. nr. 7cn markj., Kong
Skjoldsvej 18, tilhørende mekaniker Allan Simonsen. - Bygningsinspektøren
indstiller projektet til godkendelse med bemærkning, at stuegulvskoten ik
ke må anlægges lavere end + 3 »00 m og kældergulvskoten ikke lavere end
2,o m, samt at kælderloftet ikke må ligge over 1 m over det omgivende terræn.
Godkendes på de anførte betingelser.

-

10.

2

-

(j. nr. 852.ll.o8) Andragende fra bibliotekar

om afsked fra

1/ 8-I962 , - Bevilges,
11.

(j. nr. 754.2) Andragende fra fru Buth Olsen om godkendelse af, at hun over
tager L. P. Vilhelmsens "pølsevogn" på Torvet. - Bevilges.

12.

(j. nr, 851.915.3) Valg af medlemmer til ungdomsnævn. Kasse- og regnskabs
udvalget indstiller, at følgende vælges til rådgivende aftenskoleudvalgs
P. 0. F. - Overtoldassistent Aage Basmussen.
A. 0. P, - Kærnemager Poul Tange.
A. S. P. - Pru Else Jacobsen.
Husmoderforeningen - Erna Erlandsen.
og til ungdomsnævnets
Pra byrådet - Landsretssagfører Barfoed og Jørgen Christiansen,
"

lærerrådet - Overlærer frk. Anna Thyssen,

"

D. S. U.

- Arbejdsmand Bendt Jørgensen,

"

Spejderne

- Ostehandler Arne Nielsen.- De indstillede valgtes - Til

formand valgtes Jørgen Christiansen.
13.

(J.nr. 778.5) Andragende fra malermester Preben Hansen om godkendelse af, at
6 lejligheder i hans ejendom, Boskildevej 23 efterhånden som de bliver le
dige godkendes som tjenesteboliger, - Bevilges.

14.

(J. nr. 08 ( 0 8 7 . 4 1 ) Indstilling om at kommuneassistenterne fru L. Jørgensen
og fru M. Thorsbakke samt Knud Hansen udnævnes til overassistenter. De to
førstnævnte fra 1/4-1962 og den sidstnævnte fra 1/ 6- 1962 . - Indstillingen
vedtoges.

15.

(J. nr. o73.5 (o73.5l) Andragende fra gårdejer H. P. Madsen om ekstraordinær
udbetaling på et gældsbrev. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at den
pr. l / H -1963 forfaldne rate udbetales inden 1. maj 1962. - Indstillingen
vedtoges,

16 .

(j. nr. o 73.51 (o73 .511 .2 ) 2. behandling af indstilling om salg af 2 grunde
af Møllegården til Jens Tuxen og Kurt Nielsen. - Indstillingen vedtoges.

17«

(J. nr. 851 .122 ) 14 ansøgninger om stipendium til fortsat skolegang. Skolekommissionen indstiller, at der bevilges de 12 hver 400 kr. og de 2
nægtes. - Indstillingen vedtoges. - Skolekommissionen bemyndiges til fremti
dig at afgøre sagerne.

18.

(j. nr, 778.2) Andragende om godkendelse af at mælkehandler Svend Madsen af
hænder sin mælkerute til Ejnar Andersen for 19.500 kr., hvoraf lo . 000 kr.
er good-will og 9 *5oo kr. vederlag for varevogn (en bil tages i bytte for
5.ooo kr.) - Godkendes.
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19.

(J. nr. 778.532) Valg af 3 medlemmer til Rosenvængets bestyrelse. - P. A,
Jensen, Munch Petersen og Maltha Jensen valgtes,

20.

(J. nr. 851.112,4) Ansøgning fra lærer Knud Merrild Madsen om en ledig læ
rerstilling. - Det vedtoges, at man under forudsætning af at skolekommis
sionen anbefaler vil ansætte pågældende fra 1/8-1962.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 14 . maj 1962 .
21.

(J. nr. 778.532) Regnskab for Arbejdernes Andelsboligforening.- Godkendes,

22.

(J. nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 3aa markj, tilhørende
ingeniør P. Grove Andreasen. - Godkendes.

23.

(J. nr. 778.5H) Tegning til garage på matr, nr. lap markj., tilhørende
F. 0, Feldstedt. Bygningsinspektøren indstiller projektet til godkendelse
med bemærkning, at tagvandet skal holdes på egen grund. - Godkendes.

24.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på pare. af matr. nr. 7dh markj.
tilhørende arbejdsmand E. Andersen. Bygningsinspektøren indstiller projek
tet til godkendelse med bemærkning, at kælderkoten ikke må anlægges lavere
end 2,oo m. - Godkendes.

25.

(J. nr. 778.511) Tegning til tilbygning til butiksbygning på matr. nr. 4&z
markj., tilhørende vulkaniser Kaj Frederiksen. - Godkendes.

26a.

(j. nr, 778.5H) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 8dx markj. tilhørende
tømrer Carl Sørensen. Bygningsinspektøren indstiller projektet til godkendel
se med det forbehold, at bræddegavlene ikke bør tillades. - Godkendes.

26b.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. let markj., tilhøren
de kommis Ib Grønkjær Jensen. - Godkendes.

26c.

(j. nr. 778.511) Tegning til tilbygning til beboelseshus på matr. nr. 14af
markj. tilhørende overlærer K. Lindeløv. Bygningsinspektøren indstiller pro
jektet til godkendelse med bemærkning, at skorstensvangerne skal udføres af
1-stensmur. - Godkendes.

27.

(J. nr. 811.111) Vejudvalget fremsender projekt til regulering af Roskilde
vej, Udgiften er anslået til 400.000 kr. Det indstilles at
1) arbejdet vedrørende strækningen Jernban&gade-Birkevej udføres i indeværen
de år (anslået udgift 250.000 kr.).
2) arbejdet udføres af vejvæsenet,
3) de for arbejdet nødvendige arealer erhverves og at

4 ) vejudvalget bemyndiges til at udføre åstedsforretningerne. - Indstillingen
vedtoges.

-

28.

4

-

(J. nr. 852) Indstilling om at man andrager om et statstilskud på 2/3 af
udgifterne ved en evt. udvidelse af Willumsen-Museet. Udgiften er anslå
et til 650,000 kr. - Indstillingen vedtoges,

29.

(o73»5l) Indstilling om at man i h.t, den i sin tid trufne aftale opfører
en bygning til salonskydeklubben ved Kalvøvej. - Indstillingen vedtoges,

30.

(J. nr. o73*51 (o73*511*2) Indstilling om at parcel nr. 14 af Møllegården,
der tidligere er solgt til brolægger Ludvig Hansen, i stedet sælges til
dennes søn Ove. - Indstillingen vedtoges.

31.

(J. nr. o73*51 (o73*511*2) Indstilling om salg af 3 parceller af Møllegår
den tils
Parcel nr.

lo3 -

arkitekt

oa.

840 nfa

960 m2a lo "
960 nfa lo " -

"

"

lo5 -

snedkersv.

"

"

"

I06 -

pladesmed

"

lo kr.

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges,

32.

(j. nr. o73*51 (o73*511*2) Indstilling om salg af en parcel fra St. Marienlyst (matr. nr. 4a m.fl.) på hjørnet af Holmensvej og Lille Hofvej til murer
for 20.000 kr., der betales med halvdelen kontant og resten over

5 år. - Forrentning 7
33*

- Sagens overgang til 2 . behandling vedtoges.

(J* nr. o73.5l(o73.5H.2) Indstilling om fastsættelse af priser på grunde
på "Islebjerggård" i h. t. en foreliggende fortegnelse. - De foreslåede
priser godkendtes.

34»

(J. nr. o73.5l(o73.5H.l) Indstilling om at man erhverver ejendommen, matr.
nr. lod m.fl. Udesundby "Dybendal11 for 65O.OOO kr. - Sagens overgang til

2 . behandling vedtoges.
35*

(J* nr. 851.112.4 ) Skolekommissionen meddeler, at lærer
er ansat som lærer fra 1/8-1962, jfr. sag nr. 2o - 9/4-1962. - Til efter
retning.

36 .

(j. nr. 813.12.o8) Ansøgninger til stillingen som havnefoged. Havneudvalget
indstiller, at stillingen besættes med skibsfører Helge Fritzel Andersen,
Hvidovre. - Det vedtoges at ansætte pågældende fra 1/ 6- 1962 .

37*

(J. nr. 848.431) Andragende om folkepension. - Socialudvalget indstiller,
at folkepensionen bevilges. - Bevilges eenstemmigt.

38 .

(j. nr. 778.511(754*2) Byplanudvalget fremsender
til bebyggelse af matr. nr. 232a
godkendes på følgende vilkår;

skitseforslag

Jernbanehotellet og indstilier, at skitsen
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1) Naboejendommen mod syd, matr. nr. 233 d og e bygr, erhverves og udlæg
ges til parkeringsformål, fortrinsvis for kunder til de butikker, der ag
tes indrettet i fløjen mod Jernbanegade.
2) At der overholdes en byggelinie mod Møllevej,lo m fra vejmidte og

3 ) at overkørslerne godkendes af politimesteren. - Oversendes til politi
mesterens erklæring.
(j. nr. (777.8l) 778.511« Byplanudvalget fremsender ingeniør Toxholms pro
jekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 29h - Udesundby. Tjør
nevej og indstiller, at projektet godkendes under forudsætning af, at sund
hedskommissionens tilladelse til midlertidig sivebrøndsafvanding indhentes
indstillingen vedtoges.
(j. nr. 777«8l) Byplanudvalget fremsender forespørgsel fra ejendomsmægler
E. Skive om bebyggelse af ejendommen matr. nr. 83 m. fl. ved Nygade og
indstiller, at det meddeles Skive, at ejendommen i kommunens dispositions
plan agtes udlagt som en del af en adgangsvej til en parkeringsplads, der
efter samme plan indrettes i den lille Bløde, hvorfor man må modsætte sig
en ændring af den bestående bebyggelse, der ville vanskeliggøre virkelig
gørelsen af dispositionsplanen. -

Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 778.511) Tegning til 4 beboelseshuse på parcellerne nr. 88,89, 90
og 92 af Møllegården til "Eget hus". - Olietanke må ikke nedgraves. - God
kendes,
(j. nr. 778.511) Tegning til 2 beboelseshuse på parcellerne nr. 80 og 81
af Møllegården til tømrermester Ernst Hansen. - Godkendes.
(j. nr. 778.5) Andragende fra H. Granberg Petersen om tilladelse til at ind
rette damefrisørsalon i en stue af lejligheden i stueetagen i ejendommen
Frederiksborgvej 5 og til at nedlægge lejligheden på 1. sal. Kasse- og Regn
skabsudvalget indstiller, at der gives tilladelse til indretning af frisør?
salon, men ikke til nedlæggelse af lejlighed. - (Se sag nr. 88). _ Indstil
lingen vedtoges.
(j. nr. o73.5) Sag om optagelse af lån. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges. Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at acceptere.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 18. juni 1962 .
Fraværende på grund af feries Kai Sørensen og Maltha Jensen.
(j. nr. 824 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(j. nr. 073.526.5) Beretning om revision på kæmnerkontoret.-Til efterretning.
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47.

(J. nr. 811.121.2) Vejsynsprotokollen. - Godkendes,

48,

(J, nr, o71.5) Indstilling om at navnet på Bakkevej ændres til Dalvej, Indstillingen vedtoges.

49-

(J. nr. 842.11,o75.526) Opgørelse over tilskud til sygehusudgifterne i am
tet 1961/62. - Til efterretning.

50.

(J. nr. 851.915.5) Meddelelse om at følgende er valgt til skolekommissionen;
Falkenborgskolen; Ingeniør Caj Hansen og fru Ulla Mangor som suppleant.
Marienlystskolens Tandlæge Børge Levisen og adjunkt Flemming Sylvest som
suppleant.
Til formand er valgt Barfoed. - Til efterretning.

51.

(J. nr. 778.552) Boligministeriet meddeler, at der kan indsendes detailpro
jekt til Arbejdernes Andelsboligforenings 48 lejligheder ved Falkenborgvej.Til efterretning.

52.

(J. nr. 811.113) Udvalget for ejendomme og jorder Indstiller at godkende en
aftale med rutebilstationens bestyrer om at pakker kan afleveres til statio
nen i butikkernes åbningstider og desuden om søndagen indtil kl. 14 . Uden
for disse tider kan pakker afleveres direkte til rutebilernes chauffører
uden gebyr. Ventesal og toiletter holdes indtil videre åbne hele døgnet. Indstillingen vedtoges.

53«

(J. nr. 823.15) Udvalget for ejendomme og jorder indstiller, at der etable
res kolonihaver på arealet øst for kirkegården. - Indstillingen vedtoges.

54*

(J. nr. 778.511) Tegning til butiksbygning på matr. nr. 223 bygr., Ny Øster
gade 11, tilhørende købmand N. Koldborg. - Godkendes.

55*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7dæ markj., Kong
Skjoldsvej 7> tilhørende mekaniker Aage Henningsen. Stuegulvskoten må ikke
anlægges lavere end 3jOO m. - Godkendes.

56.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7bq markj., Islebjergvej 5 tilhørende vognmand Verner Jensen. Afstanden til naboskel må ikke o
verstige 2,5 m og tilkørselsrampen bør ikke anlægges med stejlere fald end

60 °/oo, - Godkendes.
57*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. lcl, Platanvej 40?
tilhørende chauffør F. Jørgensen. - Godkendes.

58.

(J, nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 2f Udesundby, Platan
vej 46 , tilhørende postbud Ole Petersen. Godkendes.

59.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7ch, Rolf Krakesvej 17
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tilhørende revisor 0. Krebs Lange, Bygningsinspektøren henstiller* hvor
vidt man ønsker projektet, der i modsætning til den øvrige bebyggelse langs
vejen agtes indrettet med udnyttet tagetage, ændret - eller ønsker at god
kende det foreliggende projekt, - Godkendes.
60.

(J, nr. 778*511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 14ad markj., Fjord
toften lo, tilhørende direktør Jørgen Petersen. - Godkendes,

61.

(J. nr. 778.511) Tegning til trægarage på matr. nr, 7bø markj., Kong Skjolds
vej 24 , tilhørende bokser Chr. Christensen. Bygningsinspektøren indstiller
projektet til godkendelse under forudsætning af at byggelinien mod Kong
Skjoldsvej, 8 m fra vejmidte) overholdes. - Godkendes.

62.

(j. nr. 778.511) Tegning til 6 beboelseshuse på parceller af 7bz og 7by
markj., tilhørende et håndværkerkonsortium (Habersaat m.fl.) - Godkendes.

63 .

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. lcæ Skrænten 5,tilhørende ingeniør C. A. Hansen.- Godkendes.

64 .

(J. nr. 778.511) Fornyet behandling af sag vedrørende bebyggelse af jern
banehotellets grund. - Politimesteren har intet at erindre.

65 .

(J. nr. 813.13) Andragende fra i/S Vikingeruten om afholdsbevilling til
"Vikingebådene" til "Peberrenden". Bevillingsnævnet anbefaler. - Anbefales.

66.

(j. nr. 777»7) Indstilling fra vej- og kloakudvalget om at der gives til
ladelse til,at kommunesekretær Dreyers ejendom ved Åbjerggård tilsluttes
byens kloakanlæg på sædvanlige vilkår. - Indstillingen vedtoges.

67 .

(J. nr. 855.3) Sportsudvalget indstiller, at Bent Rasmussen antages som
klubhusbestyrer fra 15/ 6- 1962 . - Indstillingen vedtoges.

68.

(J. nr. 824.l) Valg af maskinsynsmand. - Snedkermester Svend Olsen med
karetmager Sv. Klein som suppleant valgtes.

69 .

(J. nr. 758.16) Andragende fra biografdirektør

om at kommunen

frafalder en del af forlystelsesafgiften til imødegåelse af udgiften ved en
modernisering af Park Bio. Biografudvalget kan ikke anbefale. - Indstillin
gen vedtoges. - Kan ikke bevilges.
70.

(J. nr. 811.111) Vej- cg kloakudvalget indstiller, at et med ejeren af matr.
nr. 143b m.fl., Gasværksvej lo og matr. nr. lac, lad Gasværksvej 12-14 ind
gået forlig om afståelse af arealer til anlæg af Aavej godkendes. - Indstil
lingen vedtoges.

71.

(J. nr. o73.5l(o73.5H.2) I anledning af afslag om dispensation fra bestem
melserne om kystfredning vedr, matr. nr. 8cd indstiller Kasse- og regnskabs
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udvalget, at der ydes køberne af de berørte parceller en erstatning på
16.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
72.

(J. nr. o73.5 og 815.12,o73»5) 2. behandling af indstilling om optagelse
af lån således!

930.000 kr,

I. Udlæg til kloakarbejder

780.000

Restudgift vedr. Marienlystskolen
"

"

"

150.000 "
140.000 "

nyt vandværk og vandtårn

Kurstab

2.000.000 kr.
II.Delvis dækning af udgifterne ved den påbegyndte
havneudvidelse

77.612

Kurstab
Indstillingen vedtoges.
73*

400.000 kr.
"

477.612 kr.

(J. nr. 073*51 (o7 3 .511 .2 ) 2. behandling af indstilling om salg af 3 par
celler af Møllegården (pare. nr. I03 -I05 og I06 ). - Indstillingen vedtoges.

74«

(J. nr. o73.51 (o73 .511 .2 ) 2. behandling af indstilling om salg af en parcel
af St. Marienlyst til Jan Anthony. - Indstillingen vedtoges.

75«

(J* nr. o73.51 (o73.511.l) 2. behandling af indstilling om køb af matr. nr.
lod m.fl. Udesundby "Dybendal". - Indstillingen vedtoges.

76.

(J. nr. o73.51 (o73.511.l) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man er
hverver den overpolitibetjent K. P. K. Madsen tilhørende ejendom, matr. nr.
3e, 9a Udesundby for 170.000 kr. - Sagens overgang til 2. behandling vedto
ges.

77*

(J* nr. o73.51 (o73 .513 .2 ) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man
bortforpagter "Dybendal" til overpolitibetjent K- P. K. Madsen i 8 år for
en årlig forpagtningsafgift på 15.000 kr., hvilket beløb kan ændres efter
4 års forløb. Det på ejendommen værende inventar - hvoraf kun en ældre trak
tor har nogen egentlig værdi - overlades forpagteren vederlagsfrit. - Kas
se- og regnskabsudvalget bemyndiges til at afslutte forpagtningskontrakt.

78.

(J. nr, 851.11 (851.11.082,3) Indstilling fra skolekommissionen om ansættel
se af følgende lærerkræfter fra 1/8-1962;
lærerinde frk. Kirsten Lindberg, Fredensborg,
seminarieelev frk. Birthe Frandsen, København,
timelærerinde fru Agnes Ulæsel, her,
"

frk. Annelise Nicolaisen, København,

"

fru Lis Høj Skibelund, Haderslev,

.

.
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lærer Finn Bruselius, Skårup,
"

Svend Aage Lorenzen, København,

"

inde fru Birgit Petersen, her,
"

fru Lizzi Nielsen, her

"

fru Inger Yiuff, her.

Det vedtoges at ansætte de pågældende.

79 .

(J. nr. 778.532.2) Andragende om huslejetilskud. - Kasse- og regnskabsudval
get indstiller, at der ikke dispenseres fra boliglovens § 77 stk. 3 > hvoref
ter lejligheden højest må rumme 2 værelser. - Indstillingen vedtoges.

80.

(J. nr. 842 .72 ) Andragende om eftergivelse af underholdsbidrag. - Socialud
valget indstiller, at restancen eftergives. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.

81.

(J. nr. 778.51•o77♦l) Forslag til ny bygningsvedtægt. - Forslaget vedtoges,

82.

(J. nr. 778*511) Tegning til beboelseshus på matr. nr.

Rolf Krakesvej,

tilhørende bankfuldmægtig Ole Steenholdt. - Godkendes.
Mødet hævet.

83*

Byrådsmødet den 9* juli 1962 .
Fraværende s landsretssagfører Troels Barfoed, p.gr. af ferie.
(J. nr. 842 .ll) Regnskab for 1961 for sygehusets ambulancer. - Til efterret
ning - godkendt.

84 .

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 95 af matr. nr. la,
Møllegården, tilhørende pladesmed B. Busch. - Bygningsinspektøren indstiller
projektet til godkendelse med bemærkning, at dør fra garage til fyrrum ikke
må indrettes. - Godkendt.

85.

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7å£> Kong Skjoldsvej
13, tilhørende arbejdsmand Leif Schaffer. - Godkendt.

86 .

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel af lcø af Møllegården,
tilhørende læge Jens Tuxen. - Bygningsinspektøren indstiller projektet til
godkendelse og anbefaler, at den på ejendommen hvilende servitut om udnyttel
sesgrad 20 io af grundens areal lempes, således at der tillades opført ialt
174 ro2 bebygget areal, eller en udnyttelsesgrad på 21,7 i°» - Godkendt.

87.

(J. nr. 078 .51 ) Skrivelse fra direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorgen
om installation af gasradiatorer og gasvandvarmere i Frederikssund børnehave.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der bevilges et tilskud af samme
størrelse som statens eller 2.200 kr. - Tilskudet bevilget.

lo -

88 .

(J. nr, 778*5) Fornyet behandling af sag vedrørende nedlæggelse af lejlig
hed i Frederiksborgvej

5 (se sag nr, 43) - Kasse- og regnskabsudvalget ind

stiller - efter nærmere forhandling med både ejer og lejer - at eet værelse
på 1 . sal inddrages under stuelejligheden, - Tilladelsen givet.
89.

(J. nr. 778*5) Andragende om tilladelse til at inddrage lejlighed på 1 . sal
i snedkermester

ejendom, Havnegade 28 til erhverv. - Kasse-

og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelse - på grund af den herskende
store boligmangel - ikke gives. - Tilladelse nægtet.
90.

(J. nr. 778. 2) Andragende om godkendelse af, at mælkehandler Arne Jensen
afhænder sin mælkerute til mælkehandler Egon Petersen for lo.5oo kr. Der med
følger ingen varevogn, så hele beløbet er good-will. - Godkendt.

91.

(J, nr. 824.1) Fornyet behandling vedrørende valg af maskinsynsmand, da sned
kermester Svend Olsen på grund af alder ikke kan genvælges. - Varmemester
Frederikssund sygehus foreslås.

92.

(J. nr. o73.5l(o73.511.1 o,g 073.513.2) 2. behandling af indstilling om er
hvervelse af overpolitibetjent K. P. K. Madsens ejendom, matr. nr. 3£> 9a
Udesundby for 155*000 kr. Ejendommen bortforpagtes til K. P. K. Madsen for
1750 kr. årlig. - Forpagtningsafgiften godkendt.

93«

_ Indstillingen vedtaget.

(J. nr. o73.51 (o73.513.2) Forpagtningskontrakt med overpolitibejjent
vedrørende "Dybendal". Afgiften pr. år udgør indtil 1/ 4 -I966 15.000 kr. årlig. Derefter kan beløbet reguleres. - Meddelt byrådet grund
laget for kasseudvalgets forhandling.

94«

(J. nr. o73.51 (o73.5H*2) Indstilling om salg af matr. nr. 4bt. af St. Marienlyst, stor 6000 m2 til malermester

Auma for 78.000 kr. -

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
95*

(J. nr. 08 (087 .41 ) Indstilling om, at driftsbestyrerens kørselsgodtgørelse
fra 1. april 1962 forhøjes med 600 kr. til I800 kr. årlig. - Godkendt.

96.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 82 af Møllegården
tilhørende snedker Henning Hansen. - Godkendt.

97«

(J. nr. 758.16) Fornyet andragende om tilskud til "Park Bio" - i form af
kaution for et påtænkt banklån på 5 0 . 0 0 0 kr. - Andragendet nægtet.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 1 3 . august 1962,
Fraværendes Aage Olsen og Svend Olsen.

98.

(J. nr. 813.12.o73•526) Havnens regnskab for 1961/ 62 . - Godkendes.
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99 •

(j. nr. 777.7) Landvæsenskommissionens kendelse vedrørende kloakering af
Østre bydel. - Til efterretning.

100

.

(j. nr. 778.511) Tegning til tilbygning til værksted på matr. nr. 7cz, til
hørende maskinforhandler Henry Jensen. - Godkendes.

101 .

(j.nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 254 cjs tilhørende mejerist
Johan Larsen. - Godkendes.

102 .

(j, nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 254bb tilhørende værkfører
Ove Pedersen. - Godkendes.

103 .

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. ler. Møllegården,
tilhørende specialarbejder Peter Jørgensen. - Godkendes.

104.

(j. nr. 778.511) Tegning til tilbygning til beboelseshus på matr. nr. 254cp
tilhørende værktøjsmager Helge Petersen. - Godkendes.

105 .

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel af matr. nr. lcø, Mølle
gården, tilhørende tømrer Curt Nielsen.

-

Bygningsinspektøren anbefaler under forudsætning af at nærmere anførte bygbelinier overholdes, at overkørsel kun tillades fra Skrænten og i en afstand
af lo m fra kørebanekanten, og at stuegulvskoten ikke må være højere end 2o
de
cm over vejmidte. - Godkendes under/ givne forudsætninger.

106 .

(j, nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 110 af Møllegården,
tilhørende snedker Tage Andersen. - Godkendes.

107 .

(j. nr. 778.511) Tegning til garage på matr. nr. 7da tilhørende tømrermester
Ejner T, Jensen. Bygningsinspektøren indstiller projektet til godkendelse
med bemærkning, at der skal fremlægges samtykke fra ejeren mod syd (matr. nr.
7dk). - Godkendes, hvis samtykke foreligger.

108.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel nr. 86 af Møllegården,
tilhørende tømrer

- Bygningsinspektøren indstiller projektet

til godkendelse med bemærkning, at stuegulvskoten ikke bør lægges højere end
2o cm over vejmidte. - Godkendes med den anførte bemærkning.
109.

110

.

(j. nr. 811.111) Indstilling om ændring af kendelsen vedrørende istandsæt
telse af Holmensvej - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.532) Ansøgning fra Arbejdernes Andelsboligforening om udvidelse
af garanti i anledning af opførelse af 5 garager. - Anbefales, idet man på
tager sig den forudsatte garanti.

111.

(j. nr. 778.532.2 (-4 ) Ansøgning fra specialarbejder
om statsgaranti og driftstilskud til opførelse af et parcelhus på matr. nr.
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ler af Møllegården. - Anbefales, idet man påtager sig den forudsatte G-aranti
112.

(J. nr. o73.51 (o73.511.2) 2. behandling om indstilling af matr. nr. 4-b_t
af St. Marienlyst til malermester Poul Hansen. - Indstillingen vedtoges.

113.

(J. nr. o73.51 (o73.511.l) Indstilling om køb af det, fiskehandler Jens
Mathisen tilhørende areal, matr. nr. 27u markj., Vænget for 4«5oo kr, Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

114 .

(j. nr, o73.51 (o73.511.2) Indstilling om salg af 9 parceller fra Islebjerggård til s
pare. nr •
Direktør Skak (Jespersen & søn)

3.

Ingeniør la Cour, Farum

40.000

h

30.

Arkitekt

25.000

11

34.

Skotøjshandler

35-000 n

37.

Prokurist

35.000

ir

40.

Ingeniør

33-000

ti

44.

Tømrer

32.000

f!

46 .

Bankfuldmægti g

30.000

ff

50.

Tandlæge

30.000

ff

Frederikssund

0
0
0
0

1.

kr

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
115.

(J. nr. 842.74) Andragende fra lærerinde fru

om fritagelse

for hvervet som tilsynsførende for børneværnsudvalget. - Fru Nanna Sørensen
valgtes.
116.

(j. nr. 824.113.1) Redegørelse for forhandlinger om varmecentral i forbindel
se med nyt sygehus. - Sygehusbestyrelsens medlemmer bemyndiges til at for
handle videre om sagen.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 24 . august 1962 .
Ekstraordinært møde. Egon Jacobsen fraværende (ferie).

117.

(J. nr. o73.51 (o73.512) Udkast til deklarationer vedrørende bebyggelsen
på udstykningen af "Islebjerggård". - Arkitekt Skaarup redegjorde for ser
vitutter og besvarede spørgsmål. - Sagen udsættes til næste byrådsmøde.

118.

(j. nr.o73«51 (o73.511.2) Indstilling om at man afhænder 8 grunde af Islebjerggård "A" til Boligselskabet for Frederikssund og omegn for 130.000 kr.
og 6 grunde "B" til et håndværkerkonsortium, Habersaat m.fl. for 60.000 kr.
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.

-
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Byrådsmødet den lo. september 1 9 6 2 .
FraværendesRetoft (ferie),
119

(j. nr. 824,5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

120,

(j, nr. o71.5) Sag om forslag til navn på vejen fra Blødevej mod banedæm
ningen. - Det vedtoges at benævne vejen "Lille Blødevej".

121 .

(j, nr. 0 7 1 .5 ) Forslag til benævnelse af vejene i nordre bydel, - Udsættes,

122 ,

(j, nr, 857.o75"545) Kirkeudvalget indstiller, at der anskaffes en klokkeringemaskine og et slagværk til kirken. - Udgiften er iflg, et fra B„ Løw
& Søn foreliggende tilbud ca. 12,ooo kr„, der indstilles afholdt af rest på
"Orgelfonden", 8 , 0 0 0 kr, og med efterbevilling af 4*000 kr. - Indstillingen
vedtoges.

123 ,

(j. nr. o75.l) Indstilling om at yde medlemmer af ligningskommissionen og
til andre, der er valgt som byrådets repræsentanter i bestyrelser, udvalg
og kommissioner diæter efter samme regler som for møder i byrådet og byråds
udvalg, - Indstillingen vedtoges.

124,

(J.

\
cm
nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 1—'- markj., Platan

vej 42 for tømrermester E. Schæffer. - Godkendes.
125,

(j. nr, o73.54l) Skitseforslag til midlertidig og endelig indretning af ejen
dommen Lundevej 9 fil stadsingeniørkontor,, Det indstilles, at man godkender
skitserne og straks lader forslaget til midlertidig indretning udføre. - Ud
giften vil excl. malerarbejde og inventar ikke overstige 5*ooo kr. - Ind
stillingen vedtoges.

126,

(j. nr. o73.54l) Indstilling om ændring af forløbet af stien fra Lundevej
til Torvet og indretning af parkeringspladser i forbindelse med rådhusgår
den. - Udgiften er anslået til ikke at ville overstige 35«ooo kr. - Indstil
lingen vedtoges.

127 „

(j, nr, o73.54l) Indstilling om ændret indretning af kontorerne på rådhuset
bl. a. således at der indrettes kasse- og ekspeditionskontorer i bygningen
mod rådhusgården,, ~ Udgiften anslås til ikke at ville overstige 5*000 kr, Indstillingen vedtoges,,

128 .

(j. nr, o73*5l(o73.512,6) Fortsat "behandling af udkast til deklaration for
det sydlige område i "Islebjergbebyggelsen". - Det foreliggende udkast over
de af stadsingeniøren foreslåede ændringer vedtoges, idet ændringen for grup
pe 9 også kommer til at omfatte gruppe 1,

129 .

(J. nr,, o7 3 .51 (o7 3 . 5 1 1 •l) 2 , behandling af indstilling om køb af matr. nr.

- 14 27- mark j . - Indstillingen vedtoges.
130.

(J. nr, o73•5l(o73•511•2) 2. behandling af indstilling om salg af 9 parcel
ler af "Islebjerggård". - Indstillingen vedtoges,

131.

(J» nr. o73•5l(o73.511*2) 2. behandling af indstilling om salg af henholds
vis 8 og 6 parceller (Gruppe A og B) af "Islebjerggård". - Indstillingen
vedtoges, idet dog 2 af førstnævnte grunde sælges direkte til arkitekterne
Mangor og Nagel.

132.

(J. nr. o73•5l(o73•511•2) Sag vedrørende salg af 5 "store" grunde af "Islebjerggård" til følgendes Murermester
Grosserer

Direktør

( Arkitekt
Fabrikant

- Sagens

overgang til 2. behandling vedtoges.
133*

(J. nr. o73»5l(o73.511»2) Indstilling om afhændelse af parcel 15 og parcel
I09 "Møllegården til maskinarbejderne Erik Høeg og Børge Olsen, - Prisen er
12,oo kr. og lo ,00 kr. pr. uf. Parcellerne er tidligere solgt, men købene er
annulleret. - Indstillingen vedtoges.

134.

(<J. nr. 778*5) Andragende fra trikotagehandler Hg. Larsen, Kirkegade 8 om
tilladelse til at inddrage en lejlighed til butik. - Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at tilladelse gives. - Bevilges.

135*

(J. nr. 778*5) Andragende fra landinspektør

om tilladelse

til at inddrage en lejlighed i ejendommen Lundevej 44 fil kontorer. - Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at andragendet imødekommes under forudsæt
ning af, at den nuværende lejer af loftsetagen har fået anden lejlighed. Udsættes.
136.

(J. nr. o8(o87.4l) Indstilling om at graveren fritages for helligdagsarbejde, og at hans vederlag til medhjælp nedsættes med l.ooo kr. årlig, og om
at der ansættes en mand til at passe helligdagsarbejdet, hvilket medfører
en udgift på ca. 35 kr. om dagen, - Indstillingen vedtoges.

137*

(J* nr. 784*8) Indstilling fra brandkommissionen om, at der i tilfælde af
tilskadekomst under tjeneste sikres brandmændene deres normale løn minimalt,
dog 5o kr. pr. dag for alle 7 dage, og om ændring af lønningerne. - Indstil
lingen vedtoges, idet

telefon betales af ham selv, men han får

beløbet godtgjort.
138.

(J. nr. 851.12) Skolekommissionen fremsender forslag til undervisningsplan
og skoleplan med indstilling om godkendelse, - Forslaget vedtoges.

139*

(<J. nr. 851.915) Skolekommissionen indstiller, at instrukser for konsulenten
for specialundervisningen og for tale- og tunghørelæreren godkendes. Indstillingen vedtoges.
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140 .

(J. nr. 851.111) Indstilling om udnævnelse til overlærer af lærer Helge Yndgaard fra 1. august 1962 . - Indstillingen vedtoges.

141.

(J. nr. o73.5l) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om at arbejder
med anlæg af vejene og kloakeringen på "Islebjerggård" påbegyndes. Udgifter
ne til det planlagte arbejde overdrages fa. G, Andreasen og Co. i regning.Indstillingen vedtoges.

142.

(J. nr. 777.725.5) Kontrakt med fa. C. Andreasen og Co. om arbejdet med klo
akering i Engbæk m.v. - Godkendes.

143 o

(J. nr. 778.2) Andragende fra mælkeforhandlerne om fortsat tilladelse til
ikke at udbringe mælk i tiden l/lo-1962 til 1/4-1963. - Bevilges.

144 .a

(J. nr. 778.532) Pantebrev fra Arbejdernes Andelsboligforening afd. 5 på

786.400 til statskassen. - Borgmesteren bemyndiges til at underskrive kau
tionspåtegningen.
I44 .b

(J. nr. 813.13) Sag vedrørende placering i Frederikssund af de i fjorden
fundne vikingeskibe. - Det vedtoges

at meddele Nationalmuseet, at man er

villig til at stille en grund på kalvøen til rådighed og bemyndige kasseog regnskabsudvalget til at forhandle videre om størrelsen af det tilskud,
der herudover kan ydes.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 8 . oktober 1962 ,
145-

(J. nr. 778.532) Frederikssund boligselskabs regnskab for 1961 . - Godkendes.

146 .

(j. nr. 778.51.o77«l) Meddelelse om afslag på dispensation fra byggestoppet"
vedrørende "Præstevænget", Dansk boligselskab af 1945. - Til efterretning.

147«

(j. nr. o73.5l(o73.511.2) Meddelelse om godkendelse af salg af grunde fra
"Islebjerggård" ialt 112 parceller. - Til efterretning.

148.

(J. nr. 07 I.5 ) Indstilling om vejnavne på arealer nord for byen. (Gudevikinge- og fuglenavne). - Indstillingen tiltrædes.

149«

(J. nr. 778.511) Tegning til tilbygning
til bestående værksted,
Cz
matr. nr. 254— bygr., Roskildevej nr. 38 tilhørende blikkenslagermester
Poul Nielsen. - Godkendes.

150.

(j. nr. o82.3) Meddelelse om at ingeniør

har opsagt sin stilling

fra 1 . november d. å., hvorefter der ikke er nogen teknisk medhjælp på stads
ingeniørens kontor, hvorfor det indstilles, at der forsøges ansat 2 nye inge
niører, hvoraf een civilingeniør. - Indstillingen vedtoges.
151.

(j. nr, 778.5) Fornyet behandling af andragende fra landinspektør Søliner
Pedersen vedrørende tilladelse til i ejendommen, Lundevej 44 at inddrage
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beboelsen til kontor. Efter at lejeren har fået anden lejlighed, indstilles
det, at andragendet bevilges, - Indstillingen vedtoges,
152,

(j, nr, 08 (087 .43 ) Andragende fra kommuneassistent
fortsat at oppebære børnepensionstillæg til sønnen,
fylder

enke om
der den

men er i lære. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man

foreløbig for 2 år udbetaler uændret børnepension. - Indstillingen vedtoges.
153«

(J. nr. o7 3 •5 l(o7 3 •511 •2) 2. behandling af indstilling om salg af 5 "store"
grunde af "Islebjerggård". - Det vedtoges med 5 stemmer at sælge grundene
for 60.000 kr. pr. stk.~ Den socialdemokratiske gruppe stemte ikke. Nagel,
der er køber stemte ikke.

154*

(J, nr. 778*5) Andragende fra fru

, Engbovej 6, Engbæk om tilla

delse til at inddrage lejligheden på 1. sal i ejendommen Engbovej 6 under
stuelejligheden. Tilladelsen gives under forudsætning af, at man ved efter
syn finder det rimeligt.
155*

(J* nr. o73*5l(o73*511.2) Indstilling om salg af matr. nr. 3~ Udesundby par

-

cel 3 ved Holmensvej til A/S Hjalmar Lystager, Viby, Jylland. Arealet andra
ger 8 .I87 uf og prisen er 11 kr. pr. m2 eller 90.057 kr. - Sagens overgang til
2. behandling vedtoges.

156 .

(j. nr. 813.13) Fortsat behandling af sagen vedrørende placering af vikinge
skibene. - Da der ikke kunne opnås enighed om at afgive et tilbud, der må
antages at være acceptabelt for nationalmuseet foretages der ikke videre.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 12. november 1962 .

157*

(J. nr. 777*81) Meddelelse om at Jørlunde, Slangerup by, Slangerup landsogn,

Strø og Ølstykke kommuner inddrages under loven og henføres til byudviklings
området for Frederikssundegnen. - Til efterretning.
158.

(J. nr. 851.11l(851.11.o82) Meddelelse om, at

fra l/lo-

1962 er udnævnt til stadsskoleinspektør. - Til efterretning.
159*

(J. nr. 851.854) Andragende fra Marienlystskolen om tilskud til frivillig
musikundervisning. - Skoleudvalget indstiller, at der bevilges 5°o kr. for

1962/ 63 . - Indstillingen vedtoges.
160 .

(J, nr. 851.19) Overenskomst med skoledirektionen vedrørende tale- og tung
hørelærer. - Godkendes.

161.

(J. nr. 851.12) Indstilling om tillæg til skoleplanen vedrørende honorar for
tilsyn med samlinger. - Indstillingen vedtoges.
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162.

(J. nr. 779 .8 ) Indstilling om overenskomst med Frederiksværk og Kregme-Vinde
rød kommuner om fælles stadsdyrlæge. - Indstillingen vedtoges.

1 63 .

(J. nr, o73*526) Kommunens regnskab for 1961/ 62 . - Godkendes idet overskri
delserne efterbevilges.

164 .

(J. nr. 713 ,027 .13 ) Valg af medlemmer til ligningskommissionen. Der er af
grupperne indstillet følgendes
Underdirektør H. C. Christensen, suppleant kontorchef Knud Christensen.
Major C. 0. Nielsen, suppleant landinspektør Søllner-Pedersen,
Overlærer Ejvind 0. Nørgård, suppleant overpolitibetjent Ove Hemmingsen.
Gårdejer Alfred Larsen, suppleant gårdejer Knud Petersen.
Kontorassistent Vald. Knudsen, suppleant murersvend Preben Larsen.
Togfører J, C. Maltha Jensen, suppleant pakhusformand Elv. Nielsen.
Tømrersvend Angelo Knudsen, suppleant arbejdsmand Bent Jørgensen. De indstillede valgtes.

165 .

(J. nr. 778*511) Tegning til et udhus på matr. nr. 4“

Markleddet nr. 13 for

dyrlæge P. Gejl. Bygningsinspektøren indstiller projektet til godkendelse
på betingelse af at bygningen respekterer byggelinien mod omkørselsvejen.Udseende og placering godkendes.
166.

(j. nr. 778*51l) Tegning til beboelseshus og vaskeri på matr. nr. 7^" og
7^- markj. for vaskeriejer K. V. Christiansen, Kocksvej 38. Projektet ind
stilles til godkendelse. Der ansøges samtidig boligministeriet om dispensa
tion fra byggestoppet af 6. juni d. å. - Godkendes og anbefales.

167 .

(J, nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 2-^ Udesundby, Platan
vej 29 for maskinarbejder Børge Olsen. Bygningsinspektøren indstiller til
godkendelse med bemærkning at stuegulvskoten ikke må anlægges højere end
3o cm over vejmidte udfor grundens midte, at stigningen på rampen fra gara
gen til vejen højst må udgøre 60 ° / 0 0 , og at dør fra garage til fyrrum ikke
må etableres. - Godkendes.

168.

(j. nr. 778.511) Tegning til 18 beboelseshuse på parceller af 15“ , 15^ og
16— Udesundby, Klinten 12-18, Fællesvej 23, 25 , 18 og 2o samt Mejsevej 1-9
og 8-16 for landsretssagfører V. Schønecker. Projektet indstilles til god
kendelse med bemærkning, at stuegulvskoten ikke bør anlægges lavere end
2,5o m. Det bemærkes, at projektets virkeliggørelse sandsynligvis kræver
overtagelse som offentlig af Fællesvej. Der fremsendes yderligere en ansøg
ning til boligministeriet om dispensation fra byggestoppet af 6. juni 1962 .Godkendes og anbefales.

169 .

(j. nr. o73.5l(778.5) Andragende fra arkitekterne P, Mangor og B. Nagel om
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©li
©i
dispensation i 5 år fra servitut på matr, nr. 7— og 7— mark j , Odinsvej og
Thorsvej (Gruppe l), idet der agtes indrettet tegnestue. - Der gives dis
pensation i 5 år fra bestemmelsen om, at der skal opretholdes en familiebo
lig.
170.

(J. nr. 777 .728 ) Indstilling om at projektering af et centralvarmeanlæg 0 verdrages fa. Harwey og Co. København.-Indstillingen godkendes.

171.

(J. nr. o73.5l(o73.5H.2) Indstilling om at man overdrager matr. nr. 47~
bygr. til havnen for lo, 00 kr. pr., m2. - Indstillingen vedtoges.

172.

(j. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om salg af parcel nr. 83, Møllegården
til kørelærer Freddy Aller Petersen og frk. Jytte Gisselmann for lo kr. pr. m2.
Indstillingen vedtoges.

173.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om salg af 8 grunde i gruppe C af Islebjerggård til grosserer E, Gregersen for 15.000 kr. stk. - for de grunde,
hvor pilotering er nødvendig dog kun 10.000 kr. og af parcel nr, 31 til ind
købschef Torben Christiansen (35*000 kr.) - Indstillingen vedtoges.

174.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) 2. behandling af indstilling vedrørende salg af
parcel af 3^ m.fl. Udesundby til å/S Hj . Lystager, Viby, Jylland. - Indstil
lingen vedtoges.

175*

(J. nr, 08 (082 .3 ) Indstilling om at ingeniør H. P. Nielsen, Søborg ansættes
på stadsingeniørens kontor fra I/I-I963 , og at der ydes et personligt tillæg
på

176 .

kr. + honorartillæg. - Indstillingen vedtoges.

(j. nr. 842 .ll.08 ) Sygehusbestyrelsen indstiller, at overassistent V. Nør
gaard fastansættes med pensionsret. - Indstillingen vedtoges.

177«

(J. nr. 779.8(o87.4l) Indstilling om at der i anledning af at Kregme-Vinderød er inddraget under hans arbejdsområde fra 1/4-1962 ydes stads-dyrlægen
et personligt ikkepensionsgivende honorar på 2.500 kr. + statens honorartil
læg, og at der ydes ham 4*500 kr. årligt i kørselsgodtgørelse. - Indstillin
gen vedtoges.

178.

(j. nr. 851.11l(851.11.o87.4l) Undervisningsministeriet meddeler, at man ik
ke kan godkende, at skoleinspektør

timetal nedsættes fra 2o til 17 .

Skolekommissionen indstiller, at den løn, der er udbetalt ikke tilbagebeta
les, og at der fortsat udbetales løn for de 3 timer, indtil skoleinspektør
foreningens udtalelse foreligger. - Det indtil l/ll-1962 udbetalte beløb
kræves ikke tilbagebetalt, men der udbetales ikke mere for de 3 timer, før
endelig afgørelse foreligger.
179a.

(J. nr. o73.5) Indstilling om, at man til dækning af kasseudlæg hos vekseler-
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firmaet Gudme Raaschou optager et lån på 1,000.000 kr. at tilbagebetale
3o/4-~1963 • Rente 4

179b.

kurs 98*45- - Indstillingen vedtoges.

(. J. 813,12.o73.5) Indstilling om, at man til foreløbig dækning af udgif
terne ved havneudvidelse hos vekselerfirmaet Gudme Raaschou optager et lån
på 500,000 kr. Lånet tilbagebetales 3o. april 1963 og forrentes med 4 i° p ,a,,
kurs 98*48. - Indstillingen vedtoges.

180.

(J. nr. 778.5) Ansøgning fra Carl Stæhr Hansen, Færgevej lo7* om tilladelse
til at inddrage en lejlighed i ejendommen, Færgevej lo7 under sin egen, Bevilges.

181..

(J. nr, 777.7) Overenskomst med fru M. Bregenholt om fremførelse af kloak
ledninger over ejendommen matr. nr. 16^ Udesundby. - Godkendes.

182,

(J. nr. 851.162.3.08 ) Sag vedrørende ansættelse af yderligere 2 tandlæger.Det vedtoges at avertere efter 2 tandlæger, idet man understreger mulighe
den for at leje et hus på Thorsvej til indretning af 2 klinikker.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den lo. december 1962 .

183.
184•

(J. nr. 824.5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(J. nr, o75.l) Meddelelse om godkendelse af diætfordeling for byrådsmedlem
mer m.fl. - Til efterretning.

185.

(J. nr, 073.526.5) Beretning om revision på kæmnerkontoret. - Til efterret
ning.

186.

(j. nr, o73«526) Regnskabet for 1961/62 til decision. - Decision afgaves,

187 .

(J. nr. 811.083 .53) Indstilling om anskaffelse af en grusspreder for 6.825 kr.
hvoraf 3.000 kr, er optaget på budgettet.-Indstillingen vedtoges.

188.

(j. nr. 852.Il) Biblioteksudvalget indstiller, at man anmoder arkitekt K. A.
Sørensen, ingeniør Johs. Jørgensen og havearkitekt E. Mygind om at projektere
et nyt bibliotek på ca. 800 nf ved Frederiksborgvej. Udgifterne incl. grund
og inventar anslås til 1.000.000-1.100.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

789,

(J. nr. 85 i.lll.083 ) Forslag til instrukser for stadsskoleinspektøren, sko
leinspektørerne og viceinspektørerne. - Skolekommissionens forslag uden hen
syn til de af lærerrådet

190.

ønskede ændringer vedtoges.

(j. nr. 778.511) Tegning til opførelse af lagerbygning på matr. nr. 7”

markj.

Kocksvej nr. 19 for snedkermester Erik Nielsen.
Bygningsinspektøren indstiller, at projektet godkendes. - Godkendes.
191.

(j. nr. 778.511) Tegning til tilbygning til et beboelseshus på matr. n r . 2 5 4 ~
bygr. Pilealle nr. 6 for revisor S. Eland.. -

■

'

'

.
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Bygningsinspektøren indstiller med bemærkning, at afstanden skal være 2,5 m
projektet til godkendelse, - Godkendes.
192,

(j. nr. 778*5) Andragende om dispensation fra servitutter, således at der
indrettes en damefrisørsalon på ejendommen matr. nr, 7”

markj. Bolf Kra-

kesvej lo. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at dispensationen gi
ves på betingelse af, at der i ejendommen opretholdes en normal familiebolig.
Indstillingen vedtoges.
193*

(J* nr. o75*1 og 087 .41 ) Indstilling om at diæter til byrådsmedlemmer m.fl,
hvor overnatning er nødvendig fastsættes til 50 kr. pr. døgn samt udgifter
til overnatning efter regning og for møder, hvor overnatning ikke er nødven
dig 3o kr. pr. døgn. - Indstillingen vedtoges.

194*

(J. nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra A/S Eva om tilladelse til overtagelse
*bø
af statslån i matr. nr. 14— markj., Pærgevej 91* - Anbefales, idet man ved
står garantien.

195*

(J. nr. 778.5) Andragende fra murermestre Brdr. Sørensen om at lejligheder
ne i ejendommen Havnegade 13 udlejes som funktionærboliger, når de bliver
ledige. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at Brdr. Sørensen henvises
til at indsende andragende, når lejlighederne er ledige. - Indstillingen ved
toges.

196.

(J. nr. 851.112.4) Skolekommissionen indstiller, at følgende ansættes som
lærere: Lærer Arnold Pilegaard Pedersen, Vinderup fra I/2 -I963 og lærer
Per Diepgen, Vindeby pr. Svendborg fra 1/ 1- 1963 . - Indstillingen vedtoges.

197*

(J. nr. 08 (082 .3 ) Indstilling om at civilingeniør J. Boas fra 1/I-I 963 an
sættes som afdelingsingeniør med et kvalifikationstillæg på
norartillæg og kørselsgodtgørelse på

198.

kr. + ho

kr. - Indstillingen vedtoges,

(J. nr. o73*51 (o73*511*2) Indstilling om, at man afhænder 7 parceller af
Islebjerggård (gruppe 8) til et håndværkerkonsortium (snedkermester Habersaat m.fl.) for 175*000 kr. - Indstillingen vedtoges.

199*

(J. nr. 712.2) Andragende om autorisation som kloakmester fra murermestrene
Henning Jakobsen, Kai Sørensen og C. Andreasen, Frederikssund. Stadsingeniø
ren anbefaler på følgende vilkår:
1. Ansøgerne skal stedse opretholde et fast kontor med telefon og plads.
2.

"

"

indordne sig under forskrifter, som byrådet med ministe

riets godkendelse måtte fastsætte for hans virksomhed.
3. Ansøgerne skal som sikkerhed for forsvarlig udførelse af de ham overdrag
ne arbejder indbetale et depositum på kr. 1.000- til kommunens kasse. Autorisation gives på de anførte betingelser.
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200.

(J. nr. 784) Indstilling om at abonnementsafgiften for brandslukning for
landkommunerne fra 1/4-1963 forhøjes til 1,35 kr . pr. indbygger. - Indstil
lingen vedtoges.

201.

(J. nr. 778.511) Andragende fra portør Ove Hansen om tilladelse til opføn
relse af et udhus på matr. nr. 16— Udesundby, Fællesvej 8. Byplanudvalget
indstiller, at tilladelse gives under forudsætning af en afstand på mindst
2,5 m fra ejendommens østskel. - Indstillingen vedtoges.

202.

f*
(J. nr, 777.81) Andragende om udstykning af matr. nr. 5~ Udesundby tilhøren
de isolatør

. Byplanudvalget indstiller, at andragendet an

befales på vilkår, at der til anlæg af vejen langs parcellernes vestskel af
gives en 1,0 m bred areal strimmel a 15,oo kr. pr. nf. Pågældende vil betale
5.000 kr. som tilskud til vej.-Anbefales på de nævnte vilkår.
203.

(J. nr. 777.81) Forslag til byplanvedtægt for håndværkerområdet i nordlige
bydel. - Vedtoges.

204.

(J. nr, 777.8l) Udstykningsplan for matr. nr. 18—

Udesundby. Byplanudvalget

indstiller, at planen godkendes på nærmere angivne betingelser. - Indstil
lingen vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 14 . januar 1963 .
205.

(<J. nr. 811.lll) Indstilling om anlæg af sidevej til Holmensvej. Udgift inclusive kloak anslås til 127.000 kr, - Indstillingen vedtoges,

206.

(j. nr. 778.317*8) Indstilling om forhøjelse af vandafgifterne med ca. 2o
Gennem måler til 45 øre pr. m3. - Indstillingen vedtoges.

207.

(J. nr. 824.112.8) Indstilling om, at prisen for jævnstrøm nedsættes til 12
øre pr. kWh, og om at tilslutningsafgiften, hvor der ønskes udført jordkabel
net forhøjes til 500 kr. - Indstillingen vedtoges.

208.

(j, nr. 842.Il) Indstilling om Centralvaskeriets overtagelse af sygehusets
tøjbeholdninger. - Indstillingen vedtoges.

209a.

(j. nr. 778.5) Tegning til opførelse af en trægarage på matr. nr. 254~bygr.
Bøgeallé nr. 15 for viktualiehandler M. Madsen. - Godkendes.

209b.

(J. nr. 778.5) Tegning til opførelse af tilbygning til fabrik, matr, nr.
Ids
4— markj. Frederiksværkvej 34 for fa. Rila. - Godkendes.

209c.

(j. nr. 778.511) Tegning til opførelse af et pakhus på matr. nr. 5” markj.
Falkenborgvej nr. 3 for A/s Eva pålægsmaskiner. Bygningsinspektøren indstil
ler til godkendelse med bemærkning, at bygningen skal rottesikres. - God
kendes.
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209d.

(J. nr, 778 .5 ) Tegning til opførelse af et beboelseshus på matr, nr, I s 
mark j » Adalsvej nr. 57 for Poul Hansen. Med bemærkning, at den overdækkede
gård ikke kan tillades i den viste form, idet den er i strid med bygnings
reglementets bestemmelser om største længde i skel, største areal og stør
ste højde, og at stuegulvskoten ikke bør anlægges højere end 2o cm over vej
midte ud for grundens midte, indstilles projektet til godkendelse.-Godkende
under forudsætning af at projektet ændres som anført.

210.

(J. nr. 851.171.2) Skolelæge fru

opsiger sin stil

ling efter henstilling fra hendes organisation. - Til efterretning,
211a.

(J. nr. 84 .o75•15•08 (087 .4l) Indstilling om at honoraret til formanden for
det sociale udvalg fra 1/4-1962 forhøjes til

kr. + honorartillæg. -

Indstillingen vedtoges.
211b.

(J. nr. 851.111(851.11.087 .4l) Lærerpersonalet på Marienlystskolen henstil
ler, at der skabes tilfredsstillende boligforhold for skoleinspektør Sarbo.
Det vedtoges ikke at foretage noget i sagen.

212.

(J. nr. 778.5) Andragende om tilladelse til forhøjelse af lejen i den inge
niør Hans Heering tilhørende ejendom, matr. nr. 198a bygr. med ca. 1350 kr.
årlig samt med 439 kr. i 2 år. - Bevilges.

213 .

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om afhændelse af 6 parceller af Islebjerggård (gruppe 6 F) for 120.000 kr. til "Eget hus". - Indstillingen ved
toges.

214.

(J. nr. o73.5l(o73.511.2) Indstilling om, at man afhænder ca. 7.000 m af
St. Marienlyst til fabrikant

(Rila) for 8,00 kr. pr, m med over

tagelse 1/9-1966. Halvdelen betales kontant - og resten over 5 år. - For
rentning 7 fo p.a. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
215.

(J. nr. o73.5l(o73.5H.l) Indstilling om erhvervelse af 168 m2 af Winther og
ct”
fc
Heides ejendom matr. nr. 28— for 500 kr, - Indstillingen vedtoges,

216.

(J. nr. 811.o73*53) Vejudvalget indstiller, at man anskaffer en vibrator
slæde, en jordfræser og en fejekost for en samlet udgift på ca. 10,000 kr.-Indstillingen vedtoges. - Beløbet efterbevilges.

217.

(J. nr. 778.532) Arbejdernes Andelsboligforening ansøger om udsættelse af
tidspunkt for indsendelse af detailprojekt vedrørende afdeling 7 ? 2 , afsnit
til I/7 -I963 . - Anbefales.

218.

(J. nr. 713*13) Andragende fra arbejdsmand Kristian Nielsen om fritagelse
for hundeafgift for en hund, han har med på lossepladsen. - Bevilges.

219.

(J. nr. 778.532 (-4) Andragende om godkendelse af, at
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overtager statslånet i matr. nr. 4ah markj, - Anbefales, idet man ved
står sin garanti.
220.

(J. nr. o73•5) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man til indfriel
se af lån på 1,5 millioner kr., der forfalder 15/ 2-1963 optager et nyt lån
af samme størrelse til 7 i° effektiv rente med tilbagebetaling 15/ 7-1963 • Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 11. februar 1963 .
Borgmesteren fraværende på grund af sygdom.

221.

(J. nr. 777.81) Meddelelse om valg af medlemmer til byudviklingsudvalget,Til efterretning.

222.

(J. nr. 812.5) fornyet klage over toggangen fra telegrafist S. Voight Ander
sen, - Klagen indsendes. Kasse- og regnskabsudvalget + Barfoed forhandler
evt. med DSB.

223.

(J. nr. 712.2) Sag vedrørende autorisation af gas- vand- og sanitetsmestre
samt kloakmestre. - Der foreligger forslag om samarbejde med Oppesundby og
Gerlev-Dråby kommuner og indstilling fra udvalget for de kommunale værker
om,at følgende autoriseres s
Blikkenslagermester Ejnar Hansen, Skyllebakkegade 3? Frederikssund.
Gas-vandmester Knud Lynge, Færgevej 72, Frederikssund.
Fa. Wilh. Petersen ved Daniel Hansen, Jernbanegade 11, Frederikssund.
Blikkenslagermester Leif Rasmussen, Blødevej, Frederikssund.
Blikkenslagermester Poul Nielsen, Roskildevej 38, Frederikssund,
Blikkenslagernes A/S, Værkstedsvej 3? Valby v/ dir. J. Aa. Clausen, medde
les ubegrænset autorisation som gas- og vand og sanitetsmester i Frederiks
sund kommune.
Ansøgning fra
slagermester

Havnegade 28, Frederikssund og fra blikken
Strandstræde 7> Slangerup kan ikke anbefa

les. - Forslaget tiltrædes, - Udvalgets indstilling vedtoges.

224 .

(J. nr. 778.511) Tegning til opførelse af beboelseshus på matr. nr. 1—
markj. Poppelvej 9 tilhørende kørelærer F. Aller Petersen. - Godkendelse an
befales med bemærkning, at stuegulvskoten ikke må anlægges højere end 2o cm
over vejmidte udfor grundens midte. - Godkendes på de nævnte betingelser.

225.

(J. nr. 851.1l(851.H.o82.3) Skolekommissionen indstiller, at der opslås et
antal ledige lærer- og lærerindestillinger fra I/8-I963 . - Indstillingen ved
toges.

226

.

(j. nr. o73.52l) Kommunens overslag for 1963/ 64 . - Overgår til 2. behandling.
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227.

(J. nr. 715*13) Andragende om fritagelse for hundeafgift fra fru
rich, Byvej 16, Axel V. Petersen, Færgevej 7* Poul E. Jensen, Bytoften 5
og Evelyn Achen, Bytoften 2. - Bevilges.

228.

(j. nr. 851.11(851.11 .083 .5) Skolekommissionen indstiller, at følgende læ
rerinder får nedsat timetal fra 1. aug. 1963 s fru Elsa Christiansen, fru
Kirsten Lindberg Jensen, fru Hjørdis Olsen, fru Birgit Petersen og fru In
ger Viuff. - Indstillingen vedtoges.

229.

(J. nr. 851.485) Andragende fra stadsskoleinspektør H. Priess Sørensen om
forhøjelse af honoraret for ledelse af fortsættelsesskolen fra 5 til 6 kr.
pr. indmeldt elev. - Bevilges.

25 0,

(J. nr. o73*5l(o73*511.2) 2. behandling af indstilling om salg af areal af
St. Marienlyst til fabrikant Søren Berg (Rila). - Udsættes.

251.

(J. nr. o73»5l(o73*511*l) Indstilling om køb af den repræsentant
tilhørende parcel matr. nr. 18—

Udesundby, stor lol2 nf af lo,12o kr.

kontant. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

232 .

(j. nr. o73*5l(o73.511*2) Indstilling om at de to parceller ved Blødevej,
som man tidligere har vedtaget at sælge til "B.P" og elektromekaniker Vagn
Larsen sælges til henholdsvis s
Mekanikerne M. Larsen og Jørgen Olsen, Roskildevej og
Tagdækker H. E. Petersen på samme betingelser. De første købere har frafal
det. - Indstillingen vedtoges.

233.

(J. nr. 851.35) Undervisningsministeriet meddeler, at det er godkendt, at
der oprettes et kommunalt gymnasium i Frederikssund i 1966/ 67 . - Til efter
retning.

234.

(J. nr. 853) Indstilling om, at der bevilges 2500 kr. til udarbejdelse af
et forslag til et kunstværk til anbringelse på Torvet, og at man anmoder
billedhuggeren Morten Nielsen om at udarbejde et forslag. - Indstillingen
vedtoges.

235*

(J. nr. o73*5l(o73*511*l) Sag vedrørende eventuel erhvervelse af den fru
tilhørende ejd. matr. nr. 35 og 36— bygr. - Sagens overgang til
2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 7« marts 1963*
Fraværendes Foght-Sørensen.

236 .

(j. nr. 778.5) Andragende fra snedkermester P. M. Jensen om tilladelse til
at inddrage et værelse af lejligheden på 1. sal i hans ejendom, Kocksvej 14
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til eget kontor, - Bevilges med. 9 stemmer mod 1 (Svend Olsen).
237•

(J • nr, o73•5l(°73•511•l) 2. behandling af indstilling om køb af matr, nr.
18—

238,

(Gunnar Larsen). - Indstillingen vedtoges.

(j, nr. o 73 •5 l(o73 •511 •2 ) 2. behandling af indstilling om salg af parcel af
St, Marienlyst til Søren Berg (Rila). - Indstillingen vedtoges.

239«

(J. nr. 073 .5l(o73.511»2) Indstilling om salg af følgende parceller fra Møl
legården for lo kr. pr. m2.
nr. 96 til bogtrykker !
I05

"

former

lol

"

arbejdsmand

I06

"

murersvend

Holte,
, Mariendalsvej lo,
Mariendalsvej lo,
Brønshøj. -

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
240.

(J. nr. o73•51(°73•511*2) Indstilling om salg af ca. 9000 m2 af "Askelund"
øst for vandtårnet til Åndssvageforsorgen til opførelse af en eksternatskole. - Sagens overgang til 2 . behandling vedtoges.

241 .

(J. nr. 811.073*53) Indstilling fra vejudvalget om anskaffelse af en grus
spreder og en boremaskine for ialt 7*000 kr., og at der i den anledning efterbevilges 5*000 kr. - Indstillingen vedtoges.

242.

(j, nr. o73*5l(o73.511*l) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om
overtagelse af fru

ejendom matr. nr. 35 og 36— bygr. for

350.000 kr., hvoraf overtages pantebreve for 65.000 kr.,kontant betaling
135*000 kr. og gældsbreve for 150.000 kr., der forrentes med 7 i° P* a. og
afdrages i løbet af 3 år. Sælgeren forbeholder sig at bo vederlagsfrit og
benytte haven, indtil kommunen ønsker at gøre brug af denne. - Indstillingen
vedtoges.
243.

(J. nr, o73.5l(o73.5H*l) Sag vedrørende køb af ejendommen matr. nr. 83,

f

27o— m.fl., bygr. tilhørende ejendomsmægler Skive. Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at man erhverver ejendommen for 90.000 kr. + grundstig
ningsskyld 3*400 kr. - Indstillingen vedtoges.
244.

(J. nr.

o

73.51(o 73*511.2)

Sag vedrørende eventuelt salg til A/S Bohnstedt

Petersen af "Stenpladsen" ved Kocksvej. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
245.

(J. nr. 842 .ll) Udvidelsen af sygehuset. De foreliggende planer blev gennem
gået af arkitekt Hagel. Der regnes med en bygning i 8 etager fuldt udbygget
med 360 sengepladser og med tilslutning til en kommunal varmecentral. -Der
regnes med, at sygehuset skal erhverve de fornødne arealer af kommunen.
Mødet hævet.
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246 .

(J. nr. 824.5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

247*

(J. nr. 772.555»2) Beretning fra sundhedsplejersken. - Til efterretning.

248 .

(J. nr. 842 .7 ) Direktoratet for børne- og ungdomsforsorg meddeler, at projektet til en ny børnehave er godkendt, man må afvente byggetilladelse. Til efterretning. Man forsøger at få sagen fremmet,

249.

(J. nr. 7 i3 .Hl) Forslag til deling af Frederikssund vurderingskreds.Godkendes.

250.

(J. nr. 87 ) Valg af medlemmer til nævningegrundlisten.-Følgende valgtes:
Aage Olsen, Barfoed, Jørgen Christiansen, Kai Sørensen og viceskoleinspektør
Bertelsen.

251.

(J. nr. 778.31.o75.5) Politimesteren anmoder om tilladelse til at etablere
en antenne på vandtårnet til en radiostation. - Tilladelsen gives.

252.

(J. nr. 813.12) Havneudvalget indstiller, at man modtager tilbud fra Haldor
Topsøe på katodisk beskyttelse af spunsvæggen i den nye havn. - Udgifterne
andrager ca. 33*000 kr. - Indstillingen vedtoges.

253.

(J. nr. o78.5l) Andragende fra F.I.K. og 3* kreds om et tilskud på 800 kr.
til klubhusets drift. - Bevilges.

254 .

(J. nr. 776,1) Kirkeudvalget indstiller, at prisen for fæste af gravsteder
fra I/4 -I963 forhøjes således:
Indenbys 60 kr., Udenbys med tilknytning 120 kr,, Udenbys 180 kr.
for et enkelt gravsted i 20 år.
Urnegrave 20 kr. i 10 år. For indplantede gravsteder betales yderligere
200 kr. Merindtægten vil andrage ca. 3*500 kr, - Indstillingen vedtoges.

255*

(J* nr. 824.112,524) Andragende fra UESA om tilladelse til fremføring af
et højspændingskabel fra transformerstation til Ventevej. Vejudvalget ind
stiller andragendet bevilget på nærmere fastsatte betingelser. - Indstil
lingen vedtoges.

256 .

(J. nr. 754*2) Andragende fra Caltex Oil om godkendelse af forbedring af
kørselsforholdene til tanken, Roskildevej 6. - Vejudvalget indstiller til
godkendelse på nærmere angivne betingelser.-Indstillingen vedtoges.

257*

(J. nr. 778.51*o77.l) Skrivelse fra A/S Axel B. Lange vedrørende udnyttelQ

sesgraden af matr. nr. loo— . - Det indstilles, at man ikke dispenserer fra
de gældende regler, 25

af bruttoetagearealet, men at man i givet tilfælde

kan forhandle om en overdragelse af posthusstiens areal. - Indstillingen
vedtoges,
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(j. nr, 777*81) Revisor Bjerglund Andersen og snedkermester Glibstrup gør
indsigelse mod Byplanvedtægt nr, 4 håndværkerområdet i nordlig bydel. By
planudvalget indstiller, at § 2, stk. 1 ændres til "for de omliggende kvar
terer" og at vejen A-B-C-D udlægges i en bredde af lo m, medens udnyttelses
graden - § 5> Stk. l-o,2 fastholdes. - Da vedtægten indebærer, at Glibstrups
virksomhed ikke kan udvides, anbefales det, at optage en forhandling om
eventuel overtagelse af ejendommen. - Indstillingen vedtoges.

259*

(J. nr. 852 .ll) Biblioteksudvalget indstiller, at der anskaffes 3"skolebib~
lioteker" og til de 6 3 • klasser ialt 300 bøger. Udgiften er anslået til
25,000 kr. Den private realskole forudsættes at deltage, - Indstillingen
vedtoges.

260»

(J. nr. 851.162.3) Indstilling fra skoleudvalget om at de børn fra Frede
rikssund, der ikke omfattes af skoletandplejen fra I5/ 8 -I963 behandles hos
de praktiserende tandlæger på kommunens regning. Udgiften anslås for tiden
indtil I/4 -I964 til 40.000 kr., hvoraf sygekassen refunderer ca. 3o i°- Indstillingen vedtoges.

26l«

(j. nr. 851.162 og 85 i . H l (85 I . H . 082 .3 ) Skoleudvalget indstiller, at den
midlertidige gymnastiksal på Marienlystskolen anvendes til 2 faglokaler, og
at der på skolen oprettes en stilling som viceinspektør, . Udgiften til om
bygningen og anskaffelse af inventar er anslået til 35*000 kr. - Indstil
lingen vedtoges.

262.

(j, nr, 778.511) Projekt til opførelse af lo parcelhuse på Sivsangervej til
hørende Anker og Ernst Hansen. - Godkendes, idet kammeret dog er for småt.

263 .

(J. nr. 778.511) Projekt til malerværksted og bolig på matr. nr. 4 ~ Hol
mensvej tilhørende malermester Poul Hansen. - Godkendes.

264 .

(j. nr. 851,171.2) Skolelæge fru

tilbagekalder sin opsigelse.

Til efterretning.

265 .

(j. nr. 813,12,o73•52l) Havnens overslag for 1963/ 64 . - Godkendes.

266.

(j, nr. o73) Indenrigsministeriets cirkulære vedrørende kommunernes økono
miske politik. - Til efterretning.

267 .

(j„ nr. o 73.526) Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regnskaber
for 1959/ 60 . 1961/62 og henstiller, at der foretages betydelige henlæggel
ser til driftskapital og financiering af anlægsarbejder. - Til efterretning.

268.

(j, nr. o73.52l) Kommunens budget for 1963/ 64 . Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at den personlige skatteudskrivning forhøjes med 255*500 kr.
heraf 150.000 kr. til dispositionsfonden. - Indstillingen vedtoges og
budgettet vedtoges.
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269 *

(J. nr. 778*511) Andragende fra arkitekt

om godkendelse af,
89

at han optager yderligere lån på ialt 24.000 kr. i ejendommen matr. n r k 4~
markj., hvori indestår statslån. - Anbefales.
270.

(J. nr, o75•5l(o75•511.2) 2. behandling af indstilling om salg af 9 .000 m2
af arealet øst for vandtårnet (Askelund) til statens åndssvageforsorg for
lo kr. pr. m2. - Indstillingen vedtoges.

271.

(J. nr, o73•5l(o73•511 *2 ) 2. behandling af indstilling om salg af følgende
parceller fra Møllegården for lo kr. pr. m2;
nr. 96 - 723 m2 til bogtrykker Møller Nielsen, Holte
"

I05 - 955 n?

" former PI.

"

lol - 84o nf

" arbejdsmand Mogens Larsen, Mariendalsvej

" I06 .-

955 fif

" murersvend

Petersen, Mariendalsvej lo, Frederikssund.
lo, Pr-sund,

Lars Munk Jensen, Brønshøj. - Indstillingen

vedtoges.
272.

(J. nr. 758.16) Andragende fra biografdirektør

om godtgørelse

af forlystelsesafgiften i anledning af en udgift på ca. 9*500 kr. i anled
ning af overgang til vekselstrøm, - Biografteaterudvalget indstiller, at
der godtgøres 4*000 kr.,heri indbefattet normal godtgørelse for motorer og
lign. ved overgang. - Sagen udsattes.

273*

(J. nr. 8 4 ) Andragende om eftergivelse af underholdsbidrag. Socialudvalget

indstiller, at andragendet ikke imødekommes. - Indstillingen vedtoges.
274*

(J* nr. 778.5) Andragende fra Frederikssund sygekasse om tilladelse til at

inddrage en lejlighed på 1. sal i ejendommen, Østergade 4 I H kontorlokaler.Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet imødekommes. - Be
vilges.
275*

(J* nr. 08 (082 .3 ) Indenrigsministeriet godkender, at der fra 1. april 1963
oprettes en stillingsom fuldmægtig. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,
at overassistent Erik Moses ansættes i stillingen. - Indstillingen vedtoges.

276 .

(J. nr. 851 .111 (851 .11 *073 *5 ) Lærer . . __

.

tilbyder at sælge sin under

opførelse værende ejendom på Kong Skjoldsvej 25 for 110.000 kr. uprioriteret
under forudsætning af, at den udlejes til skolesinspektør

. -

Skoleudvalget indstiller, at man ikke køber ejendommen, men anbefaler, at
man eventuelt kautionerer for et lån, såfremt skoleinspektøren selv vil
købe ejendommen. - Indstillingen vedtoges.

277 .

(j. nr. 848 .431 ) Andragende om folkepension. - Bevilges eenstemmigt.

278.

(J. nr. o71.5) Indstilling om at "Rosenvej" fremtidig benævnes Rosenvænget.Indstillingen vedtoges.
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279•

(J • nr. 811.III.9 ) Andragende fra K. T. A. S. om tilladelse til nedlægning
af telefonkabel og opstilling af et kabelfordelerskab. - Vejudvalget ind
stiller, at tilladelsen gives på de sædvanlige betingelser., - Indstillingen
vedtoges,

280.

(J. nr. 778*511) Skitseprojekt til opførelse af trælader og administrations
bygning pg matr. nr. 4~^ tilhørende Københavns ny Tømmerhandel a / s . - God
kendes.

281.

(J. nr. 778*51l) Projekt til opførelse af en tilbygning til en bestående
fabriksbygning på matr. nr. 7“

markj, Kocksvej J2 for fa. brdr. Sørensen.

Godkendes.
282,.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 254“'
bygr., Platanvej nr. 3 for lærer L. Kinger. - Godkendes.

283*

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr, 2~
Udesundby, Poppelvej nr. 28 for former Flemming Pedersen. - Godkendes.

284.

(J. nr. o73 •5l(o75 •5 H * 2) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man
ændrer betalingsbetingelserne for de enkelte parcelhusgrunde af Islebjerggård - bortset fra de 6 dyreste -

således, at der ved køb betales

2o fo, og når vej og ledninger er anlagt yderligere lo fo, hvorefter resten
kan afdrages over lo år. - Forrentning 1 fo over højeste sparekasserente.
Endvidere indstilles det, at man overdrager salget til ejendomsmægler
Arpe. - Indstillingen vedtoges.
285.

(J. nr. 824.5) Udbydelse af murerarbejdet på markedshallen. - Det vedtoges
at anmode Jacobsen og Anker Hansen om at give tilbud.
Mødet hævet.

