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Teknisk udvalg.

udvalgsværelset.

Ef terretningssager:
a . Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyser
vedr. "Hellas" af 18/4 og 12/5 1978.
b . Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyser
af 3/5 og 9/5 1978.
c . Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse
til fiskehandler
hvori tillades omførsel af
fisk og fiskevarer med 2 vogne i Skibby
kommune.

d. Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse
til

hvori meddeles vilkår for tilladel^
se til produktion af mælk til konsummælk
produkter .
e. Hovedstadsrådets Miljøbeskyttelsesudvalg
fremsender kopi af skrivelse til
hvori meddeles
forhåndstilladelse til i en tiårig periode
at indvinde 6 . 0 0 0 m

grundvand årligt til

markvanding på matr. nr. 47 a m .

fl. Skul

delev by og sogn på vilkår, at der bliver
foretaget pejlinger i to naboers brønde.

f. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen fremsende
cirkulære vedr. ændring af miljøbeskyttel
sesloven.
g. Statens Levnedsmiddelinstitut, Mørkhøj By
gade 19, 286o Søborg fremsender ændret be
kendtgørelse vedr. autorisation af virksom
heder, der tilvirker levnedsmidler eller
tilsætningsstoffer.
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Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse vedr
Okseholmene vandværk, hvor bemærkes, at
der atter er forhøjet bakterieindhold og

Tf, .

A / Å pus Å, rt.tAuføpUit .

stort jernindhold.
Resultaterne er forelagt embedslægen til
udtalelse.
I denne udtalelse henstilles til Teknisk
udvalg, at man påbyder vandværket, at
der søges teknisk assistance med henblik
på en imødegåelse af forureningstilstande n .

Landsretssagfører Per Rønnow m. fl., Ny
Østergade 7, H o l København K meddeler,

\J

at Liketo ApS har afgivet købstilbud på

S).

¡Urm Aadc^y JiCUn/' AodÅ c p t d a ,
-- ------------- Tf-------- ~~TT/--(la
A øuihM
'Qpu J 4a føcr.t' 'KOm ' æj&Åøtcfø.

ejendommen matr. nr. 1 bd Skibby by og
sogn, beliggende Industrivej 19, Skibby,

~7T

~7T

V

hvor der i dag er pladesmedvirksomhed,
og forespørger, om der kan forventes til
ladelse til at anvende ejendommen til
brug for grafisk reproduktion

(fremstil

ling af fotografisk materiale til brug
for den grafiske industri.)
C?
v
di ¡/dlti, ¿i//førtgjdt*/. ¿ d ¿ u d 4. Idet henvises til Miljøstyrelsens afgøre -Jttføltfø Å'føCL■åtdi6i£) d c / /Å&V&d se af 29. marts 1978 vedr. klage over op
krævning af kloakbidrag fra Røgerup vand
værk I/S anmoder 13 grundejere fra Røge
rup om tilbagebetaling af de til dato
indbetalte kloakbidrag til hovedkloakerir
i Skibby kommune.

J-Cuidt å A a J ,

5.
anmoder om nedsættelse af kloakbi
Tf

draget på matr. nr. 18 d Sønderby by Sel
sø sogn.
(Var sidst med på udvalgsmøde dec. 1974,

tø

hvor man vedtog ikke at nedsætte bidrage^ .)

Nr. 588

DAFOIO-FREDERIKSHAVN

* £c v o

sypi

B lad nr.

Dag og år:

557
Form andti
initialer:

6

.

ansøger om fritagelse for betaling
til hovedkloakering i Skibby kommune samr

T
A i U ü faÅ&vtd'jjuA

tilbagebetaling af hidtil indbetalte bi
drag for matr. nr. 5o f Sønderby by Selsø ¡sogn.

J

7. Efterretningssager:
a. Justitsministeriet, Færdselssikkerhedsaf
delingen, Købmagergade 48, lol5 Køben
havn K

fremsender cirkulæreskrivelse om

sikring af skoleveje.
b . Justitsministeriet fremsender bekendtgø
relse vedr. befordring af skoleelever.
c . Bramsnæs tekniske forvaltning meddeler,
at Bramsnæs Tekniske udvalg har forelagt
en forespørgsel af 3-4-1978 herfra om
overvejelserne med hensyn til det videre
samarbejde i sagen vedr. kontrolleret
losseplads for Økonomiudvalget med ind
stilling om, at Teknisk udvalg

fortsæt

ter undersøgelserne.
d. Det meddeles, at Teknisk forvaltning den
lo-5-1978 har meddelt tilladelse til ud
førelse af kabelarbejde i off. bivej nr.
138, Bavnen, Venslev.
Det meddeles, at Teknisk forvaltning den
lo-5-1978 har meddelt tilladelse til ned
lægning af telefonkabel fra Krogstrup
krydset til Skuldelev central i Onsvedvejen, Skuldelev

Hovedgade

(nu Østerga

de) samt Østbyvej.
f . Teknikergården, Ahlgade 63, 43oo Holbæk
fremsender skrivelse vedr. afleverings
forretning den 11-5-1978 til Andelsselskabet Hyllingeriis ny vandværk med på
førte aftaler.
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7. fortsat:
g. Ekstrakt fra Overlandvæsenskommissionen
for 1. område vedr. sag nr. 77o5 - Grund
ejerforeningen Hammervang mod Skibby kom
mune forelægges udvalget til orientering

formand for Østby vandværk
ansøger om tilladelse til udvidelse af
filteranlæg på vandværket beliggende på
matr. nr. 5 c Østby by Selsø sogn, Baune
højvej 12 A, Østby.

'V~,

L

henhold til en begæring om vandinstal

fø

fø sntaJ

/yæ-tJco/-

lation til den igangværende tilbygning
til Skibby idrætshal fra blikkenslager
mester Arvid Boes Andersen

meddeler I/S

Skibby vandværk, at der ikke er umiddel
bar tilslutningsmulighed, idet den e k s .

¿tmt¡/ kj.iC^'Uvi'PL4-5

-¿ej

‘
liil følcJi ki-u. ¿ w /T/éfø

T

7

/non

~

*/

-T7T

vandledning i Hovedgaden kun er på 4o mm
En tilslutning vil derfor betinge en ud
videlse af ledningsdimensionen

fra hal

føfø-S¿jO/ld føl jfølføføl/ oføfø

~7i

len til Stationsvej, hvor ledningen har
en dimension på loo mm. Denne forøgelse

/Vd^nJaJ .

skal betales af Skibby kommune, og vand
værket forespørger derfor, om kommunen
selv ønsker at forestå arbejdet eller
om vandværket skal foranledige arbejdet
udført for kommunens regning.

lo

/
forespørger, om kommunen vil foretage
sig noget for at afhjælpe problemet med
oversvømmelse af have og carport ved sto
re regnskyl, der er opstået ved regule
ringen af Selsøvej, der den gang blev
hævet over terræn.
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ansøger om tilladelse til at nedlægge
udkørsel til Hovedgaden og i stedet be
nytte udkørsel til Birkevej.
Ejendommen har matr. nr. lo ae Skibby by
og sogn og er beliggende på hjørnet af
Hovedgaden og Birkevej.
Hvis tilladelse opnås

forespørges, om

adressen så ikke bør ændres fra Hovedga
den 63 til Birkevej nr. 1.

J

12. A/S NESA, Strandvejen lo2, 29oo Hellerup
fremsender ændret tilbud vedr. vejbelys

/M -U t/tfc / M ø -d fø -a d e i
''
.U .

G L lfa /d o f
U
<ok£/' /* y&svip ^<¿0>2 (yyufr'hsJJléL-V

ning i Venslev efter anmodning herfra.
(Var sidst med på mødet den 23- februar
1978, hvor man vedtog at godkende tilbud
med enkelte rettelser.)

131/
3, På et møde vedr. faste busholdepladser
i Skuldelev den 16-5-1978 mellem HT, po

likb-b filte

litiet,

J a bf iSwb f w J J

., Bent Olsen og

blev man enige om et forslag til etableringen

<7

7r--------

—

(/------

7/

¿¿¿i .__________________

som hermed forelægges udval

get til godkendelse.

14

I henhold til aftale på et møde i Tek
nisk forvaltning den 2. maj 1978 frem
sender Kiltin, Frederikssundsvej 6o c,
24oo København NV et tilbud på levering
af rottegiftpræparater i sædvanligt for
nødent omfang til
7ooo,- kr. + moms pr. å r .
Endvidere tilbydes giftblokke til kloak
bekæmpelse for
472o,~ kr. + moms pr, å r .
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Tillægsdagsorden til Teknisk udvalg.

til efterretning:
J. K. Dinesen fremsender referat af af
leveringsforretning af hovedkloakering

15.

J

’ iltL-L

i Vellerup by.

16

J

Landinspektør
fremsender skelforandrings
sag vedr. landbrugsejendommene matr. nr.
lo a og 11 a Venslev by Ferslev sogn,
tilhørende henholdsvis

og

foranlediget af, at eje
ren af matr. nr. lo a ønsker bedre til
kørselsforhold for landbrugsmaskiner til

pjy

pc>ciÅlM ¿0/

ejendommens bygninger.

Ejendomsudvalget har godkendt sagen under
forudsætning af, at Teknisk udvalg god
kender udkørslen til den offentlige vej.

i
N. E. Thoregård, Jernbanegade 24,
17, Advokat

36oo Frederikssund forespørger for

titøjrø ¿tclséU/li,

/oh'/ XÍí/l

som køber
af ejendommen matr. nr. 26 d og 29 b Fer

rtjcfø?ityclf

slev by og sogn, beliggende Kirkegade 2o, 0)o liyi/VU'i'LjL i
Ferslev pr. 1. juni 1978, om der er noget
til hinder for, at der kan drives håndvær
på ejendommen, idet det drejer sig om bå 
debyggeri af mindre småbåde af glasfiber.
Det oplyses, at det er et håndværk, der
ikke medfører støj eller andre gener.
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J Efter

anmodning herfra om tilbud på slid

/O *
7

lagsbelægninger på strækningerne:
Bivej nr. lol - Tørslev-Sønderby
"

"

lo2 — Skuldelev-Dalby

"

"

lo7 - Selsøvejen

"

"

129 - Skibby-Venslev

"

"

145 - Vellerup

ZZ ty. :c
/y^c

M

,/</<£■*?TV
d m J,?gj2si-isuL

¿6.

~r ff

S

er der fremsendt tilbud fra:
Superfos Danmann-Luxol A / S , Frydenlunds
vej 3o, Postbox 39, 295o Vedbæk,
A/S Hotaco, Lundemarksvej 24, 43oo Holbæ
og Tjærekompagniet, Lynghøjgårdsvej,
Roskilde.

19 , Til stillingen som arkitekt eller byg
ningskonstruktør i Teknisk forvaltning
er der fremkommet følgende ansøgninger:

nictu&t¿.o! æv&zJcidvi z t f o/iåui-ic^
¿
■
l-L'j- ti t

O ~6
Éé
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