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2.
ansøger om fritagelse for det ene
fa* /Cf.$£,

kloakbidrag, da ejendommen nu er
ændret til et eenfamiliehus.
Teknisk udvalg indstiller,

?

^/T9L

at til-*«

bagebetaling reguleres fra den dag
hvor godkendelse af ejendommens
status som eenfamiliehus fandt
sted.

3.
anmoder om fritagelse
for fremtidig anlægsbidrag til ho
vedkloak og renseanlæg samt om til

:&?<?&^yp

I'
yC<,

bagebetaling af de indtil nu indbe
talte bidrag under henvisning til, i
at ejendommene fornylig er blevet |
fritaget for tilslutning til det
planlagte kloakanlæg.
Teknisk udvalg indstiller,

at de

indbetalte bidrag tilbagebetales.

A. H. Maskinimport A/S, Kroager 9,
Ågerup fremsender tilbud på

yC*t**f

1 stk. JACOBSEN SUPER TURF F 133,
hydraulisk løft med slæbesko
kr.
1 stk. førerhus

-

59.500,4.290,-

Ialt excl. moms
Teknisk udvalg indstiller,

at ma-

skine med førerhus erhverves,

og

at pengene afholdes af grusgrav
fonden .

i tf
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11. Den 8. oktober 1976 afholdtes der
møde mellem William Bonde Sørensen,
Borgmesteren og formanden for e

/Otsts&Lj iL o '& C s e ts /

jendomsudvalget om evt. køb af
jord beliggende syd for Selsøvej .*
Resultatet af forhandlingen:
;
2
kr. 20,- pr. m for ca. 25 tdr. syd
for Selsøvej.
E iendomsudvalget indstiller,

at

arealet ikke erhverves til den for
langte pris.

12. Ejendomsudvalget har drøftet fast
sættelse af pris for byggegrund
til Børnehaven i Skuldelev samt
Pensionistboligerne i Skuldelev.
E iendomsudvalget indstiller,

at

prisen for børnehaven fastholdes J
til kr. 40.000,-.

1

Prisen for råjord til pensionist
boligerne fastsættes til kr. 10,2
pr. m .

1 3 . E iendomsudvalget har drøftet evt.
udvidelse af Skibby Postkontor og
indstiller,

at posthuset placeres

i byggefeltet med den kommende ru-^
tebilstation. Det foreslås,

at der

optages forhandling med Post- og
Telegrafvæsenet,

Borgmesteren og

Formanden for ejendomsudvalget.

'lU . /i/fV,
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14. I forbindelse med Kulturelt ud
valgs behandling af sagen om op
rydning omkring den nedlagte mink
farm i Nordmandsmosen drøftedes
den fremtidige benyttelse af area
let .
Kulturelt udvalg indstiller,

at

arealet omkring den nedlagte mink
farm udlejes til gårdejer Erik An
dersen mod at han kultiverer,
o

sår og hegner arealet.

tilW:
|

Teknisk forvaltning anmodes om, at
lade arealet rydde - evt. med do
zer - udgifter dækkes af konto
02.01.16.02.00.
Der må ikke drives jagt på arealet
under Byplanvedtægt 9.

15. Horns Herreds Ungdomsskole fremsen
der ansøgning om tillægsbevilling
på kr. 10.000 for 1976 til forelø
big indretning af sylokalet i den
g i . inspektørbolig.
Efter at folkeskolen ikke bruger
lokalet mere, er det helt nødven
digt med nye maskiner og materia
ler.
Det er nok et spørgsmål om Jægers
pris kommune skal belastes med
denne udgift,

idet den jo nok skal

ses som en begyndelse til den stør
re istandsættelse,

som man påtæn

ker m.h.t. Skibby Skole.

fortsættes ...

'.I ti)
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15. fortsat
Unadomsskolenævnets samarbeidsudvalq fremsender med anbefaling,
idet lokalerne bringes i den stand
så det kan fungere.
Fritidskommissionen fremsender me<l
anbefaling.

J

Kulturelt udvalg indstiller til
Byrådet, at beløbet bevilges af
det henlagte beløb til indretning
af ungdomsskolelokaler.

16. Verner Brøndum fremsender ansøgning
om etablering af lokaler til fri
tidsundervisningen på Skibby Skole."
1. Etablering af sylokale for ungdomssk.

kr. 5.000

_

2. Etablering af
sløjdlokale

-

15.000

3. Etablering af køkken -

15.000

4. Flytning af ungdomsskolens admin.
-

5.000

"

~

5. Etablering af sylo
kale 14. og 15. pav. - 10.000

-

Ansøgningen har været behandlet i

-

Unadomsskolenævnets samarbe idsud
valg og voksenundervisninqsnævnet,
som indstiller,

at faglokalerne

anbefales retableret,

"

idet det fra -

de 2 nævns side påpeges nødvendigt
Birthe Nielsen, medlem af voksen
undervisningsnævnet,
standpunkt,

indtager sær

idet faglokalerne på

Marbækskolen burde benyttes.

_

Fritidskommissionen anmoder Byrå
det om nedsættelse af et udvalg
til planlægning af indretning af
fortsættes

...

~

