R e g i s t e r
over
sager behandlet i byrådets møder i året 1964/ 65 .

Arbe.jds- og beskæftigelsesforhold.
Badeans talter.
Biblioteksvæsen.
Overbibliotekar frk. Ellen Haugstrup - 103.
"

Jørgen Bro Glistrup - 162.

Ombygning af biblioteket - 169 .
Bibliotekar Kirsten Dahlfelt - 315*
Biograf.
Boligselskaber.
Arbejdernes Andelsboligforening - 28 - 29 - 113*
Rosenvænget - 59 - 300.
Frederikssund Boligselskab - 82 - 100 - 277*
Boligforhold.
Inddragelse af lejligheder - 43 - 44 “ 67 - 68 - 93 - 94 - 105 “ 220 - 328.
Indretning af tandklinik i ejendommen Fr-borgvej 5 “ 43Anvendelse af ejendommen matr. nr. 8bo, 8ca Gyvelvej 12, som sommerhus - 63
Udsættelse ved fogden af lejer i Torvet 3 - 78*
Regler i lejeloven vedr. sammenlægning af lejligheder m.v. - 116.
Brandvæsen.
Byggesager.
Projekt til beboelseshuse pås
matr. nr. 254x byg*’« Pileallé for smed Villy Jensen - 236 .
ldk
ldv

markj
II

ldx

II

2h

Skrænten 1 for redder Erik Høeg - 160.
Poppelvej for bager Knud Petersen - 125*

Ude S ldby, Poppelvej 26 for arbejdsmand Mogens Larsen - 12i
II
"
rækkehuse for blikkenslagerm. Em. Jensen - 209.

5i
7cx

markj

7gh

11

"

konsulent N. 0. Larsen - 208.

7hc

it

"

arkitekt J. Helms ~ 285«

7hm

ii

"

major K. W. Rasmussen - 128.

for tandlæge Kaj Grønholt - 210.

2
Projekt til beboelseshuse på :
nr. 8b m.,fl. markj. Thorsvej, 64 rækkehuse for arkitekterne Mangor og
Nagel - 65 .
II
Fyrrebakken for distriktschef Mich. Pedersen - 19.
8dz
Fyrrebakken 18 for ingeniør J. E. Munk Jensen -- 7*
M
15ø
Harevej 1 for malerm. Olufsen - 130.
tt

8

d

y

.

tt

ft

tt

TI

l 6bd Ude Sundby for værkm. E. C. Andersen - 183.

tt

l6bp

tt

tf

ti

l6bx

tt

tt

9 huse for murerm.Anker Hansen og tømrerm.E.Hansen

M

tt

for Kj . Sørensen - 18.

tt

tt

for parcellist Niels Nielsen - 127.

tt

18ef

t!

18eh

"

ing. J. la Cour - 237*

Ombygning af beboelseshuses
matr. nr. 8æ markj. Strandvej for fru. Vita Werliin - 212.

11

"

"

14-bg

Færgevej for overlæge J. Staun. - 278.

"

"

18bæ Ude Sundby for brandmand Hans Christensen - 184•

"

"

18cd

"

"

forvalter Harald Andreasen - 8 .

"

Projekter til etagebeboelseshuse på s
matr. nr. la markj, Møllevej for A/S Jespersen & Søn - 323*
"

"

3bg

"

Palkenborgvej for Dansk Boligselskab af 1945 “ 279- - 259*

"

"

5g

"

"

"

7&P m.fl. markj., Lundebjergvej - 139*

"

" Arbejdernes Andels Boligforening - 239*

Projekt til benzinstation på
matr. nr. 232a bygr. for Gulf Oil - 176 .
Projekt til butiksbygning på ;
matr. nr. 91b m.fl. Jernbanegade 15 for arkitekt K. A. Sørensen - 238.
Projekt til fabriksbygning på s
matr. nr. 3£ m.fl. Ude Sundby, Holmensvej 11-13 for A/S Fritz Schur - 39 ~ 283"

"

3p og 3s

"

"

,

"

."

3æ

"

"

, for CO-RO - l6l - 287-

"

"

l6al Ude Sundby for civilingeniør Haldor Topsøe - 281.

"

"

18dv

"

"

"

"

for A/S Dansk Polyether Industri-134282.

A/S Metallic - 136 .

Projekt til garager p å ;
matr. nr. 254di bygr. Rønnebærvej for postbud Ejnar Kristiansen - 99*
'!

"

4a z

mark j . Frederiks værkve j 4 for vulkaniser Kaj Frederiksen - 159«

Projekt til lagerbygning på s
matr. nr. 145£ m.fl. bygr. Nygade 7 for autoforhandler Vilh. 0.Petersen - 132.

11

"

49f bygr. Færgevej 3 for

A/S Winther og Heide - 38.

"Rodneyhal" på havnen for A/S Dansk Polyether Industri.

- 3 Skitseprojekt til motel på matr. nr. 7d£* markj. - 240.
Projekt til tilbygning til bestående udhus på matr. nr. $ac markj. - 280.
Projekt til værkstedsbygning p å ;
matr. nr. 18b.y Ude Sundby for mekaniker Kurt Holløse Madsen - 131.
"

"

4a markj. for tømrermester Ernst Hansen - 286.

"

"

l68e_ bygr. for P.I.O.M.A. - 322.

Projekt til tilbygning til bestående værksted på ;
matr. nr. 9 bygr.

Havnegade 22 for glarmester H. Husmer Nielsen - 133*

"

"

28ay markj. A. C. Hansensvej 12 for tømrermester Ernst Hansen - 62.

"

"

4bæ

"

for A/S Palkenborg Stålindustri - 135*

Projekt til tilbygning til *
Frederikssund Sparekasse, matr. nr. 96a bygr. - 188.
Telefoncentralen, matr. nr. 93b bygr. - 138.
Projekt til sommerhus på matr. nr. lf Bonderup - 182.
Ansøgning om tilladelse til opførelse af fabrik på matr. nr. 1, Bonderup - 211.
Dispensation vedrørende stråtækt hus på matr. nr. I6cc Ude Sundby - 137«
"

fra servitutter på matr. nr, 7em markj. - 181.

Tilskud til dækning af udgifter ved pilotering på matr. nr. 2r markj. - 192.
Referat af møde med boligministeriet vedrørende byggeriet - 251.
Oversigt over byggeriet i 1964 ~ 267 .
Byplan
Evt. opførelse af silo- og maskintårn på matr. nr. 27a m.fl. - 54*
Beliggenhedsplan for motel på matr. nr, 7de, 7dc markj. - 64 .
Indstilling vedr. matr. nr. 51b og 5l£ bygr. m.fl. - 177«
Porslag til dispositionsplan for Frederikssund - 180.
Byrådet og byrådsvalg.
Børnehaven.
Projekt til ny børnehave - 151.
Valg af byggeudvalg - 203.
Civilforsvaret.

.

Deklarationer.
Deklaration vedrørende bebyggelse på Stærevej - 178.
Deklaration med A /s Metallic vedr. areal matr. nr. 18dv Ude Sundby - 288.
Ejendomme og jorder.
Køb af matr. nr. 232a bygr. 3000 ri af A /s Gulf Oil - 313a ~ 331a.

- 4 Køb af matr. nr. 4-bx markj. af Dansk Signal Industri - 219.
"

"

"

"

7el

"

" Boet efter fru Harriet Lange - 243.

Tilbagekøb af matr. nr. 3by Ude Sundby af Boligselskabet 1945 - 261.
Køb af matr. nr. 3£, m. fl. Ude Sundby af Lyngby Skjorte vask - 11 .

»

"

"

"

3t m.fl.

"

"

" Biofac - 12.

Eventuel køb af matr. nr. 18ch Ude Sundby, Hofgården - 143-170-224-265.
Køb af matr. nr. 18de Ude Sundby - 10.
"

"

vejareal matr. nr. l 6m Ude Sundby af Palle Hansen - 293*

Salg af matr, n r . la markj. til A /s A. Jespersen & Søn
4a

"

313b - 331b.

(del af arealet) til murerm.Anker Hansen og tømrer
mest.E.Hansen - 263-292- 311 .

4a

"

"

"

"

4a

"

"

"

"

8dy

"

til autoforhandl.Boesen Nielsen263-297.
" møbelhdl. Mogens Jacobsen -263

Fyrrebakken til salgschef Andersen - 91«

3ac Ude Sundby (del af matr. nr. ved Holmensvej til BP-01ie~
Kompagniet-45 - 70«
til vej formand Jacob Søndergaard - 253

5ac

"

"

5ae

"

"

"

former Helmer Haagensen - 107*

5af

»

"

"

off-set kopist Poul Nielsen - 216.

'6 grunde til "Eget hus" - 195-215-254*

5akm. fl."

Salg af grunde fra Islebjerggård, matr, nr. l6ai

Ude Sundby.

7 gk markj. parcel nr. 57 til konsulent N. 0. Larsen - 244*
11
II
M
58 II statsskovfoged 0. H. Rasmussen - 145
im .
11
II
M
7gn
54 M murer Niels Petersen - 54*
7gH

II

II

11

50

M

købmand Peer Christensen - 71 - 218.

7gv

II

II

n

46

II

toldforvalter Larsen - 14*

M

II

11

45

II

revisor Carsten Haugbjerg - -53*

7gz

II

II

it

42

II maler Børge Drist Jensen - 90*

7hb

II

II

11

44

11 overlæge Y. Rønnov Jessen - 53*

7hc

II

M

ti

40

II

købmand S.Å. Larsen - 14*

7hf

II

II

n

35

II

tømrer Torben Ervolder - 294*

II

II

32

II

tømrerm. Elo Ervolder - 294*

II

II

30

11 maskinarbejder H. ¥. Larsen - 294*
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11
11

33
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7hm
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11 major Kaj ¥. Rasmussen - 53*

7 ho
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7h£

II

11
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25

t e

7M
7hh

bibliotekar J. Bro Glistrup - 194*

II mekaniker Kj . Ervolder - 294*
II giarm. H. H. Henriksen - 294-

l6ay Ude Sundby parcel nr. 22 til Arne Børresen - 218.
I 6az

23

Edvin Sørensen - 218.

- 5 Salg af grunde fra Islebjerggård, matr« nr. l6ai Ude Sundby.
matr. nr. l6aæ Ude Sundby,parcel nr.19 til advokat J, Viuff - 194*
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15

ft

værkm. E. C. Andersen ~ 53*

tt

købmand Gunnar Larsen - 145*

ti

civilingeniør Søren Remfeldt -

tt

restauratør E.Krieger Jantzen

It

montør Finn Søndergaard - 14 .

tf

litograf Jørn Mortensen

13

tf

advokat Gyde Poulsen ~ 194«

It

8

It

fru Merete Schultz

tt

tt

7

tt

John Swahn ~ 90«

tt

tt

ti

tt

værkfører Kn. Fjerbæk

tt

tt

II

tt

11

Børge Schiang - 168.

tt

tt

tt

II

1 6

1

2

4

tt

-

-

194*

244«

-

90.

arkitekt J. Steenkjær - 194*

Etablering af centralvarme i ejendommen Lundevej 20 - 35 “ 120.
A/S Metallic ønsker at tilbageskøde arealet matr. nr. 18dv Ude Sundby - 47*
Godkendelse af aftale med fisker Hellmann, matr. nr. 5x Ude Sundby - 52.
Tilbud på køb af matr. nr. 9a markj. (Jenrikbakken) 56 ~ 69 - 92 - 146 .
Fastsættelse af priser for 5 grunde ved Stærevej - 72.
Nedbrydning af ejendommene Frederiksborggade 1 og 5 - 75«
Godkendelse af salg af matr. nr. 3£ og 3x Ude Sundby fra Svend Grønlykke til
A/S Dansk Polyether Industri - 109.
Vognmand Arthur Simonsen ønsker køb af areal - 312.
Nedbrydning af tidligere biografbygning, Torvet ~ 119«
Udnyttelsesgrad af Roskildevej 3, matr. nr. 235 bygr. - 123«
Projekt til placering af depotanlæg på matr. nr. 3ac Ude Sundby, Holmensvej
for BP. - 124.
Servitut om færdselsret over matr. nr. 7ap og 9^ markj. 146 .
Andragende fra K.F.U.M.-spejderne om grund til tropshus - 154*
Overdragelse af

144 n? og 182 nf af den nedlagte Holmens vej til hhv. Jens Åge

Jensen og A. P. Willumsen - 223.
Erstatning til ejeren af matr. nr. 18ag Ude Sundby, K. V. Larsen - 242.
Indretning af off. toilet i ejendommen på Torvet - 260 - 276 .
Indretning af rutebilstation på arealet vest for Rådhuset - 303«
Udstykningsplan for 68 grunde øst for Idalsvej ~ 304 - 324*
Fjernvarme
Projekt til fjernvarmeanlæg - 9 “ 158 ~ 271.
Indenrigsministeriets godkendelse af projektet - 110.
Kontrakt med A/S E. Rasmussen - 121 ~ 213«

- 6 Forskelligt.
Servitut på F.I.O.M. 's ejd. på havnen vedr. skattemæssig tilknytning til Fre
derikssund - 89*
Befordring af gymnasieelever til Hillerød - 104«
Andragende fra K.F.U.M.-spejderne om grund til tropshus - 154*
Ansøgning om etablering af værksted i Rodney-hal på Kocksvej - 155 - 197*
Frederikssund købstads 500-års jubilæum - 171 - 201.■
Sag vedrørende erstatningskrav vedr. matr. nr. l65x m.fl. Nygade - 198.
Udførelse af portræt af E. Retoft - 199a.
Anskaffelse af stålskabe - 204*
Fritagelse for Hundeafgift - 291*
Kommunens tilskud til A /s Kalvøen ~ 505*
Udvidelse af Kalvøpavillonen - 519*
Gader, veje og kloaker.
Vejsyn - 150.
Nye vejnavne - 2 - 174
Bestemmelse vedrørende samling af spildevandsrør - 4*
Overtagelse som offentlig vej af Klinten - 5*
Udbydelse af forskellige vej- og kloakarbejder i nordlig bydel - 6.
Nedrivning af ejendommen Ågade 3 - 2 1 .
Afståelse af arealer til Roskildevejs udvidelse - 22 - 40.
Tilbud på arbejde med afløbsledninger i Byvej m.v. - 33*
Nedlægning af telefonkabler - 34 - 272.
Anlæg af den vestlige del af Thorsvej m/sideveje - 101.
Overtagelse som offentlig vej af Solvej-Engvej - 157*
Renholdelse af gader og veje - 173*
Projekt til bro over åen ved Ådalsvej - 175*
Overtagelse som offentlig vej af Fællesvej 179 - 235*
Tilbud på kloakering og istandsættelse af Solvej-Engvej - 189*
Anlæg af parkeringsplads på Torvet - 231 - 303*
Projekt til omlægning af Torvet - 232 - 298 - 303*
Anlæg af Mejsevej - 233*
"

"

Ydunsvej, Frejasvej og en del af Odinsvej - 234*

Forlig med grundejere på Solvej-Engvej om arealafståelse - 243*
Skelregulering ved Kocksvej med fragtmand Georg Christensen - 266,
Køb af vejarealet matr. nr. l6m Ude Sundby af Palle Hansen - 293*
Ændring af vejnavn - 318.
Garantiforpligtelser.
Garanti i ejendommen matr. nr. 4ax markj - 193*

- 7 Garanti vedrørende Arbejdernes Andelsboligforening afdi. 7 - 241*
"

"

matr. nr. 14be markj. - 510 *

Havnen.
Havnens overslag for 1964/65 - 5»
Havnefoged H. P. Andersen - 17«
Uddybning og fortøjningsapparat syd for havnen - 20.
Anlæg af stenværkshavn for A. Jespersen & Søn - 66.
Havne- og brotakster - 85 .
Havnens regnskab 1963/64 - 152.
Optagelse af lån - 354a.
Jernbaner.
Eventuel flytning af jernbanestationen - 222 - 252 - 321.
Kasse- og regnskabsværsen.
Optagelse af lån - 25 - 26 - 48 - 49 - 95 - 96 - 106 - 165 - 166 - 295 -296
314a - 314b - 354b.
Beretning om revision af socialregnskaber og huslejetilskud - 149.
Kommunens kapitalfond - 165 .
Kommunens regnskab 1963/64 - 188.
Bidraget til mellemkommunal refusion - 255*
Efterbevilling af beløb til lønefterslæb - 256 .
Kommunens regnskab for 1963/64 til decision 268-269 .
Kommunens tilskud til A/S Kalvøen - 505«
Kommunens overslag 1965/66 - 309 -525 •
Kirke- og kirkegård.
Ansættelse af graver Jørgen Østerby Petersen - 24«
Indrettelse af toilet ved kirken - 30.
Arealer til kirkegården - 270.
Kloaker (se gader, veje og kloaker).
Kommunesammenlægning.
Udtalelse vedr. sammenlægning af Snostrup og Oppe Sundby - 186.
Koncessioner.
Pragtmandskørsel - 60 - 202 - 226 .
Rutebilkørsel - 172.
Kolonihaver.
Legater.
Levned smiddelkontrol.

- 8 Lossepladsen.
Oppe Sundby kommune ønsker af benytte lossepladsen - 275«
Lønninger.
Havnefoged H. F. Andersen - 17.
Lønudligning i forhold til omegnskommunerne - 81.
Matrikelsvæsen.
Museer.
Næringsvæsen.
Mælkeforhandlere, salg af mælk - 1.
Overdragelse af mælkerute - 118.
Andragende om "Pølsestade" fra Poul Svendsen » 156.
Andragende fra John Ingholt om Cafeteria i salgshallen - l63»
Beværterbevilling til Bowlinghallen - 225a.
Pensioner.
Fru Lilly Larsen - 164 «
Priser.
Oversigt over detailpriser - 57 - 148 - 225b - 299*
Rådhuset.
Renseanlæg.
Projektering af centralrenseanlæg - 290.
Salgshallen.
Overenskomst med grisehandlerne - 102.
Cafeteria v/ John Ingholt. - 102.
Skolevæsen.
lærer Niels Degenkolv - 41*
lærerinde Annelise Jacobsen - 41 - 327*
"

Elsa Christiansen - 41*

"

Grete Rohlin Petersen -

"

41*

Carla Christensen - 42 - 87.

"

Lis Høj Skibelund - 76

"

Marianne Johnsen - 86.

11

Kirsten Lindberg - 88 -

"

Karen Søndergaard Lauritsen - 108.

"

Betty Saffiotti - 190.

327 •

tale- og tunghørelærer Inge Wentzel Lind - 326.

9 Lærer Sven Aage Lorentzen - 75
"

Per Nilsson - 246 .

"

Adolf Abeisen - 326 .

"

Hans Peter Drachmann- 326.

"

Ole Aage Hansen - 326.

Lærerinde Grete Vognsen - 326.
"

Margit Jochumsen - 326.

"

Margit Roulund - 326.

"

Inge Merete Rasmussen « 326.

"

Jytte Zeuthen - 326.

"

Hanne Elleby Petersen - 326.

"

Anna Damkjær - 327«

"

Birgit Petersen - 327«

Svømmeundervisning i sommerferien - 74«
Evt. overtagelse af yderligere en andel i lejrskolen Brændstoft - 84 .
Overenskomst om skoleforbund - 117 ~ 187 “ 229«
Tilskud til deltagelse i musikkursus - 191.
Opførelse af 2 gymnastiksale på Marienlystskolen - 205 - 284«
Andragende til Ny Carlsbergfonden - 228.
Oprettelse af yderligere en specialklasse - 230.
Kontrakter med håndværkere vedrørende opførelse af tandklinikbygning op Ma
rienlystskolen - 247«
Rejseudgifter til årskursus - 250.
Ændring i skoleplanen vedrørende specialundervisningen - 301«
Oversigt over udgifter til inventar på Marienlystskolen - 302.
Tilskud til "skibsadoptionen" - 317«
Skoletandpiejen.
Opførelse af tandklinikbygning på Marienlystskolen - 37 - 247«
Børnetandlæge Kurt Hesselgreen - 55«
Børnetandlæge fru Kirsten Hesselgreen - 221.
Tandlæge fru Margrethe Christoffersen - 264 .
Skorstensfejning.
Ændring af skorstensfejerdistrikter - 200.
Social forsorg.
Andragende om folkepension - 15«
"

"

enkepension - 1 6 - 33 «

Revision af socialregnskaber og huslejetilskud - 149«
Tilskud til husleje - 332.

- 10
Sport.
Svømmeundervisning i sommerferien - 74*
Stadion.
Klubhusbestyrer Ivan Jensen - 248.
Stads- og havneingeniørens kontor.
Ansættelse af konstruktør til bestridelse af byggesagerne - 77.
Arkitekt E. Steenkjær - 144*
Afdelingsingeniør Jørgen Boas - 516.
Sygehus- og sundhedsvæsen.
Beretning fra sundhedsplejersken - 27.
Regnskab for ambulancerne - 58«
Opgørelse af sygehusudgifterne i 1963/64 - 79«
Udvidelse af hjem for kronisk syge - 114 .
Takstforhøjelse vedr. ambulancerne - 1996.
Aflønning af fuldmægtig på sygehuset - 335*
Sygekasse.
Tilskud (samt præmier).
Frederiksborg amts skytteforening 3» kreds, præmier - 31.
F.I.K. tilskud - 32.
A.S.F. Dansk Folkehjælp, tilskud - 153*
Frederikssund Musikforening, tilskud I 67 - 227 - 273.
Tjenestemænd m.fl.
Skattesekretær Poul Jørgensen - 50.
Ansættelse af fuldmægtig på kæmnerkontoret - 51«
Fuldmægtig Helge Skov - 97 - 249«
Trafik- og færdselsforhold.
Evt. flytning af jernbanestationen - 222.
Turistvæsen.
Udstykninger og matrikelsvæsen.
Andragende om udstykning af matr. nr. 18ef Ude Sundby - 122.
Udstykningsplan for arealet øst for Idalsvej 304Ungdomsnævn.
Valg, herunder valg af kommissioner og ombud.
Valg af medlemmer til kommunekreditforeningen - 112.
"

"

"

"

søretten - 214 «

"

11

"

"

stipendienævnet for Frederiksborg amt - 274«

- 11
Værker, de kommunale.
Priser på vand - 83 - 258*
Autorisation som el-installatør - 147*
Opsætning af antenne på vandtårnet - 206 .
Belysningsånlæg på Omkørselsvejen m. fl. - 257*
Forstærkning af højspændingsledningsnet - 306.
Forhøjelse af prisen på el ~ 307*
"

"

"

"

gas - 308.

Anbringelse af luftledninger fra N. E. S. A. - 320.

2
Byrådsmødet den 13. april 1964 .
1.

(j. nr, 778*2) Andragende fra de kørende mælkeforhandlere om tilladelse til
ikke at udbringe mælk på søndage også i sommerhalvåret. ~ Kasse- og regn
skabsudvalget indstiller, at andragendet godkendes indtil videre, - Udval
gets indstilling vedtoges, idet man henstiller, at der omgående oprettes et
mælkeudsalg i Engbæk.

2.

(J. nr. 811.111(811.122.538) Forslag til navn på vejen fra Jernbanegade til
Idalsvej. - Det vedtoges med 6 stemmer at benævne vejen Ågade.

3«

(J. nr. 813.1 2 . 0 7 3 ) Havnens overslag for 1964/ 85 , - Forslaget vedtoges,

4.

( J * nr. 7 7 7 * 7 2 5 * 5 ) Indstilling om at det kræves, at rør, der fører spilde
vand samles ved støbning med muffeasfalt, - Indstillingen vedtoges,

5-

(J* nr. 811.111) Indstilling om overtagelse som offentlig vej af "Klinten".
Grundejerbidraget indstilles fastsat til 1.900 kr. pr. ejendom. - Indstil
lingen vedtoges.

6.

(j.

nr. 7 7 7 * 7 og 811.111) Indstilling om udbydelse til 3 lokale entreprenø

rer af 3 forskellige vej- og kloakarbejder i den nordlige bydel. - Indstil
lingen vedtoges.
7*

(J* nr. 778.511) Projekt til opførelse af en tilbygning til et bestående becLz
boelseshus, matr. nr. 8— markj. Fyrrebakken 18 for ingeniør J. E. Munck Jen
sen. - Godkendes.

8.

(j. nr. 778.511) Projekt til ombygning af et bestående beboelseshus, matr.
cd
nr. 18— Ude Sundby, Hofvej nr. 22 for forvalter Harald Andreasen.
Det
fremgår af projektet, at huset agtes indrettet til et tofamiliehus, uagtet
ejendommen er beliggende i bygningsvedtægtens byggeområde C, der er reserve
ret beboelseshuse for een familie. - Det henstilles, hvorvidt byrådet med
hjemmel i vedtægtens § 19 , stk. 4, 1* afsnit ønsker at meddele tilladelse
til den ønskede bebyggelsesform. - Godkendes,

9.

(J. nr. 824.113) Indstilling om godkendelse af projektet til fjernvarmean
læg, således at der indrettes en midlertidig fyringscentral ved "Zephyr" og
installeres en større kedel i Marienlystskolen. Den samlede udgift er an
slået til 1.075*000 kr. med en tilslutningsafgift på 288,000 kr, - Indstil
lingen vedtoges med 9 stemmer mod 1, Kaj Sørensen. - Retoft stemte ikke som
direkte interesseret i "Præstevænget".

10.

(j. nr. 073.51(073.511.1) 2. behandling af indstilling om køb af matr. nr,
dø
18— Ude Sundby for 46*785 hr. - Indstillingen vedtoges.

11.

(j. nr. 851.1l(073*511*l) Indstilling om tilbagekøb af det i sin tid til
Lyngby skjortevask solgte areal ved Holmensvej, matr. nr. 3^ og 3~ Ude Sund
by, for den betalte salgspris 90*409 kr. - Indstillingen vedtoges.

- 3 12.

(J. nr. 073«5l(073.511.l) Indstilling om tilbagekøb af det i sin tid til A/S
Biofac solgte areal ved Holmensvej, matr, nr, 3— og 18”

Ude Sundby for den

betalte salgspris 176.253 kr. + 15.000 kr, - Indstillingen vedtoges.
13•

(J. nr. 073.5l(073‘5H.2) Indstilling om salg af ca. 6,000 m areal ved HolÅrhus for 12 kr. 50 øre pr. irf eller ialt ca.

mensvej til

75*000 kr. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
14.

(J. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om salg af parceller af Islebjerggård
matr. nr. 16—

Ude Sundby pare. nr. 15 til el-montør Finn Søndergård, Oppe

Sundby for 22.000 kr., pare. nr. 40 til købmand Lars Aa. Larsen, Ølstykke for
33*000 kr., pare. nr. 46 til toldforvalter H. H. Larsen, Frederikssund for
30.000 kr., pare. nr. 54 111 murer Niels Petersen, Marbæk for 30.000 kr. Indstillingen godkendes.
15*

(J. nr. 848.431) Andragende om folkepension. - Bevilges eenstemmigt.

16.

(j. nr. 848.431) Andragende om enkepension. Bevilges eenstemmigt.

17*

(J* nr. 813.12.08(087.4l) Andragende fra havnefoged H. P. Andersen om løn
forhøjelse. Havneudvalget indstiller, at der fra 1/4-1964 ydes ham et alders
tillæg. - Indstillingen vedtoges,

18.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 18—
Ude Sundby, Hofvej 12 for K j . Sørensen. - Godkendes.

19.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. S ø 
mark j., Fyrrebakken 20 for distriktschef M. Pedersen. - Godkendes såfremt for
nøden afstand til nabo etableres,

20.

(j. nr. 813-12(813.122) og 813.129-33) Indstilling om at et tilbud fra A/S
A. Jespersen og Søn på udførelse af uddybning og fortøjningsarrangement syd
for havnen for max. 235 *000 kr. antages. - Indstillingen vedtoges.

21.

(j. nr. 073.51(778.5) Vejudvalget indstiller at nedrivning af ejendommen,
Agade 3 overdrages entreprenør Johannes Knudsen, Øde Hastrup for 250 kr. Indstillingen vodtoges.

22.

(j. nr. 811.111) Vejudvalget fremsender forslag til forlig med grundejerne
på vestsiden af Roskildevej i anledning af afståelse af arealer til vejens
udvidelse. - Forslaget vedtoges.

23.

(j. nr. 851.35) Undervisningsministeriet meddeler, at igangsætningstilladelse
til gymnasium i Frederikssund tidligst kan forventes meddelt i 1967; således
at gymnasieundervisningen eventuelt må udskydes til 1967 - ~ T U

24.

efterretning.

(j. nr. 776.1.08) Kirkeudvalget indstiller, at Jørgen Østerby Petersen fast
ansættes som graver fra 1. maj 1964 . - Indstillingen vedtoges.

25.

4

-

(J. nr. 815.12.073.5) Tilbud fra Købstadkommunernes gensidige Forsikrings
forening på et lån på 588.235 kr. nominel rente 5$ afdragstid 28 år, kurs

85 . Effektiv rente 6,84$. Lånet anvendes til indfrielse af havnens midler
tidige lån på 500.000 kr. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
26.

(J. nr. 073.5)
Tilbud fra Gudme Raaschou på fornyelse af det pr. 3O/ 4-I964 forfaldne lån
på 1.000.000 kr. Rente 4$- “ Kurs 97>6l. Forfald 30/4-1965? effektiv rente

6,5 $ - Provision 1 0/ 00 . - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 11. maj 1964 .
27.

(J. nr. 772.535.2) Beretning fra sundhedsplejersken. - Til efterretning.

28.

(j. nr. 778.532) Ændrede vedtægter for Arbejdernes Andelsboligforening.Godkendes.

29«

(J* nr. 778.532) Regnskab for samme. - Godkendes.

30.

(j. nr. 857.073.545) Kirkeudvalget indstiller, at der indrettes et toilet
ved kirken. ~ Udgiften er anslået til ca. 18.000 kr. excl. varme. - Udval
gets indstilling vedtoges.

31.

(J. nr. 078 .51 ) Andragende fra Frederiksborg Amts skytte- og gymnastikfore:ning 3» kreds om tilskud til præmier i anledning af 100 års jubilæum. Sportsudvalget indstiller, at der bevilges 250 kr. - Indstillingen vedtoges.

32.

(j. nr. O 78 .51 ) Andragende fra F.I.K. om et tilskud på 6.000 kr.- Sportsud
valget indstiller, at der bevilges 1.500 kr. til bolde, og at man indkøber
net og hjørneflag for 1.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

33«

(J. nr. 777.725.5) Vejudvalget indstiller, at et tilbud på afløbsledninger i
Byvej m.v. efter licitation overdrages Svend Aage Nielsen, Holbæk for

146.464 kr. - Udvalgets indstilling vedtoges.
34

(J* nr. 811.111.9 ) Andragende om tilladelse til nedlægning af telefonkabler.Vejudvalget indstiller, at tilladelse gives på sædvanlige betingelser, dog

at kablet fra Falkenborgvej til Omkørselsvejen lægges i det vestre fortov. - ;
Udvalgets indstilling vedtoges.
35*

(J. nr. 073.5) Skoleudvalget indstiller, at der etableres centralvarme i ejen
dommen Lundevej 20. - Oversendes til ejendomsudvalget med anmodning om over
slag over udgifterne.

36 .

(j. nr. 851.162) Skolekommissionen indstiller, at man under hensyn til at
gymnasieundervisningen tidligst kan påbegyndes i 1967 i stedet for den i mø
det 21/10-1963 vedtagne dobbelte gymnastiksal(hal) opfører de tidligere plan-

- 5 lagte 2 folkeskolegymnastiksale, og at der i kælderen indrettes en salonsky
debane. - Indstillingen vedtoges.
37.

(J. nr. 851.162(851.162.3) Skolekommissionen indstiller, at der opføres en
særskilt tandklinikbygning ved Marienlystskolen og har intet imod, at der i
bygningen indrettes transformerstation, såfremt der ikke fremkommer støj. Indstillingen vedtoges.

38.

f
(J. nr. 778*511) Projekt til opførelse af en lagerbygning på matr. nr. 49—
bygr. Færgevej 3 for A/S Winther og Heide. - Godkendes.

39.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en fabriksbygning på parceller af
matr. nr. 3~s 3— og 3“ Ude Sundby, Holmensvej 11-13 for a /S Fritz Schur. Godkendes.

40.

(J. nr. 811.111) Vejudvalget fremsender resultatet af åstedsforretningen ved
rørende udvidelse af Roskildevej og indstiller, at de afgivne tilbud og de
indgåede forlig godkendes. - Indstillingen vedtoges.

41 .

(J. nr. 851.11.082.3) Skolekommissionen indstiller eenstemmigt, at de ledige
lærerstillinger fra 1. august 1964 besættes således; Lærerstilling, Niels
Degenkolv, Skælskør. Lærerindestillingers Annelise Jacobsen, Elsa Christian
sen begge Frederikssund og Grete Rohlin Petersen, Helsingør. - De indstille
de ansættes.

42.

(j. nr. 851.112.52(851.11) Andragende fra lærerinde frk.
om orlov i 1-g- måned med fri vikar. Skolekommissionen indstiller,at andragen
det bevilges, dog må hun selv betale vikar. - Indstillingen vedtoges.

43*

(J. nr. 778.5) Andragende fra tandlæge Kaj Grønholt om tilladelse til - i
tilfælde af, at han køber ejendommen Frederiksborgvej ^ ~ at inddrage lej
ligheden på 1, sal og indrette tandklinik i stueetagen. Kasse- og regnskabs
udvalget indstiller, at tilladelsen gives under forudsætning af, at der ind
rettes tandlægeklinik, og at lejeren af lejligheden på 1. sal frivilligt fra
flytter lejligheden. - Indstillingen godkendes med 9 stemmer - 3 stemte ikke,
Egon Jacobsen, Sv. Olsen og Maltha Jensen.

44*

(J* nr. 778.5) Andragende fra fru Kristine Rasmussen om tilladelse til at an
vende lejligheden i Østergade 20 til lager for ejendommens forretninger. Bevilges under forudsætning af at der ikke særskilt udlejes værelser.

45*

(J- nr. o73.5l(073*511*2) Indstilling om at man afhænder ca. 5*000 nf ved Hol
mensvej til B.P.Olie-Kompagniet for 22 kr. og 50 øre pr. m2, og at der gives
tilladelse til oliedepot og servicestation på del af matr. nr. 3~ Ude Sundby.
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
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46.

(j. nr« 073.51(073•511•2) 2. behandling af indstilling om afhændelse af
6.000 m ved Holmensvej til Brdr. Foltmar for 12 kr. 50 øre pr. in. - Ind
stillingen vedtoges.

47•

(J* nr. 073*51(073*511*1) Meddelelse om at A/S Metallic har opgivet at flyt
te sin virksomhed til Frederikssund, hvorfor det indstilles, at man tiltræ
der, at Metallic vederlagsfrit tilbageskøder engarealet til kommunen, og at
firmaet afgiver 2 ,00 kr. pr. nf for de arealer, der sælges i ubebygget stand.
En fremlagt plan til udstykning af arealet indstilles godkendt. - Indstillin
gen vedtoges.

48 .

(j. nr. 813 .12 .0 73 *5 ) 2 . behandling af indstilling om optagelse af lån stort
500.000 kr. hos Købstadkommunernes gensidige Forsikringsforening. - Indstil
lingen vedtoges.

49*

(J* nr. 073*5) 2. behandling af indstilling cm optagelse af lån stort
1000.000 kr. hos Gudme Raaschou. - Indstillingen vedtoges.

50.

(j. nr, 08 ) Kasse og regnskabsudvalget indstiller, at cst. skattesekretær
Poul Jørgensen fastansættes i stillingen fra 1. juni d. å. - Indstillingen
vedtoges.

51*

(J. nr. 082.3) Ansøgninger til stillingen som fuldmægtig på kæmnerkontoret.Det vedtoges at tilkalde

52*

Ejlertsen,Thisted.

(j. nr. 811.111) Vejudvalget indstiller, at man godkender en aftale med fi~
sker F. L. Hellmann, ejer af matr. nr. 5“ Ude Sundby, Byvej 73 vedrørende
vejanlæg i nordlig bydel. Der afgives af kommunen ca. 100 uf for 10 kr. pr.
m2, der betales ved ejerskifte. - Indstillingen vedtoges.

53*

(J* nr. o73*5l(o73*511*2) Indstilling om salg af 4 grunde af matr. nr. 16—
Idd

Ude Sundby, parcel nr. 11 matr. nr. 16—

dL

til værkmester Edv. Chr. Andersen

for 28.000 kr., parcel nr. 29 matr. nr. 7 ~ til major Kaj ¥. Rasmussen for
35*000 kr., parcel nr. 44 til overlæge V. Rønnov-Jessen for 33*000 kr. og
parcel nr. 45 til revisor Carsten Haubjerg for 32.000 kr. - Indstillingen
vedtoges.
54*

(J* nr. 813*129*33) Anmodning fra A/S

om godkendelse af at han :

på matr. nr. 27“ mfl. opfører et silo- og maskintårn. - Bygningsråxlet og byg
nings- og byplanudvalget kan ikke anbefale dispensation fra bygningsvedtæg
tens § 18, 1. stk. eller fra byggelovens § 34 3 . stk. - Kan ikke godkendes.
55*

(J* nr. 851.162.3.08) Fornyet behandling af andragende fra børnetandlæge Kurt
Hesselgreen om udnævnelse til afdelingstandlæge. Købstadforeningens lønud
valg meddeler, at man ikke kan forvente indenrigsministeriets godkendelse
af oprettelsen af en sådan stilling. - Det vedtoges at yde ham et alderstil
læg nu.
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56 .

(J. nr. 073* 51(075* 5 H * l) Fru tømrermester Otto Petersen tilbyder at afhænde
sin grund med sommerhus, matr. nr. 9~ markj (på Jenrikbakken) til kommunen
for 10 kr. pr. m2 eller ialt 32.000 kr. - Det vedtoges, at meddele pågældende
at tilbudet til den anførte pris ikke har nogen interesse.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 8. juni 1964 .
Fraværende Kai Sørensen.

57.

(j. hr. 824.5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

58.

(j. nr. 842.ll) Regnskab for ambulancerne. - Til efterretning.

59*
60.

(j. nr. 778.532) Regnskab for "Rosenvænget".-Godkendes.
(J. nr. 811.113) Andragende fra Niels Kristensen, Hobro om tilladelse til
fragtmandskørsel Hobro-Frederikssund-København. - Kasse- og regnskabsudval
get indstiller, at man intet har mod at andragendet bevilges, under forud
sætning af at der ikke optages eller afsættes gods i Frederikssund. - Ud
valgets indstilling vedtoges.

61.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr.

Is

mark j ., Poppelvej 10 for bogtrykker H. Møller Nielsen. - Godkendes.

62 .

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse

af en tilbygning til et bestående

værksted, matr. nr. 28^- markj., A. C. Hansensvej 12 for tømrermester Ernst
Hansen. - Bygningsrådet anbefaler, at der gives dispensation, men at byrå
det også indhenter udtalelse fra D. S. B. - Godkendes.

63 .

(J. nr. 778.59) Landsretssagfører Overbeck anmoder om en erklæring om,at hu-;
*bo
cci
set på matr. nr. 8— , 8— Gyvelvej 12 må anvendes som sommerhus. - Bygnings-?
rådet indstiller, at man indstiller, at man afgiver erklæring,under forud
sætning af at det eksisterende hus ikke udvides eller ombygges væsentligt.Indstillingen vedtoges, idet dog sidste ord "væsentligt" udgår.

64 .

(j. nr. 76l) Havearkitekt Mygind fremsender beliggenhedsplan for motel på
dg
dc
matr. nr. 7— > 7— Omkørselsvejen-Kocksvej tilhørende autoforhandler Siwert.

Bygningsrådets flertal indstiller, at et motel tillades opført i byggeområ- »
det, medens mindretallet indstiller, at der nedlægges "§ 9~Porbud". - Byg
nings- og byplanudvalgets flertal og mindretal henholder sig til foranstå

ende. - For mindretallets indstilling stemte 5* 5 stemte imod. For flertal- ;
lets indstilling stemte 5* 5 stemte imod.

65 .

(J. nr. 777*81) Arkitekterne Mangor og Nagel fremsender projekt til 64 ræk- j
"b
9/ loz
kehuse ved Thorsvej på matr. nr. 8— , 4 ~ > 7— markj. - Bygningsudvalget ind- ;
stiller, at projektet godkendes, dog at der kun må være 8 huse i hver stok
eller at stokkens længde ikke overstiger 80 m. - Indstillingen vedtoges.

- 8 66.

(J. nr. 813.129*33) 813.12) Overslag over udgifterne ved anlæg af bassin
til stenværkshavn og anlæg af veje til stenværket. Den samlede udgift an
slås til 462.000 kr. - Projektet godkendes og Jespersen & Søns tilbud an
tages ,

67 .

(778.5) Hans R, Lange ansøger om tilladelse til at inddrage lejlighed i
Østergade 1 til kontor. - Bevilges såfremt udvalget kan anbefale.

68.

(j. nr. 770.5) Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejderforbund søger om god
kendelse af, at den ene lejlighed i Bruhnsvej 13 inddrages til funktionær
bolig og den anden til kontor. - Det indstilles, at tilladelse til inddra
gelse gives, men først, når lejeren har skaffet sig anden lejlighed. En
lejlighed kan uden godkendelse udlejes som funktionærbolig. - Såfremt ud
valget kan tiltræde bevilges andragendet som indstillet.

69 .

(J. nr. 073.511.1) Fnu tømrermester
tilbyder at afhænde areaSi
let matr. nr. 9“ markj. på Jenrikbakken for 22.000 kr. - Sagen udsættes.

70.

(J. nr. 073.51(073.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af 5000 nf
©

af matr. nr. 3— Ude Sundby ved Holmensvej til "BP". - Indstillingen vedtoge
71.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at man afhænder følgende grunde;
parcel nr. 9 af matr. nr. 16—

Ude Sundby til civiling.Søren Remfeldt for

27.000 kr., parcel nr. 50 af matr. nr. 16—

Ude Sundby til købmand ...

for 30.000 kr. + afgiftspligtig grundstigningsskyld. - Indstil
lingen vedtoges vedrørende parcel nr. 9* Sagen udsattes
72.

vedr. parcel nr.50

(J. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om at de 5 grunde ved Stærevej af
hændes for 15.000 kr. pr. stk.på sædvanlige betingelser. - Indstillingen
vedtoges.

73«

(J* nr. 073.51(778.511) Ejendomsudvalget indstiller, at arbejdet med ned
brydning af ejendommene Frederiksborggade 1 og 3 B efter afholdt licitation
overdrages entreprenør Conrad Nicolaisen, Ullerød for 2.450 kr. - Indstil
lingen vedtoges.

74*

(J* nr. 778.47) Indstilling fra skolekommissionen om at der indføres fri
villig svømmeundervisning i sommerferien ved Norah Svendsen - Udgiften er
anslået til 380 kr. - Indstillingen vedtoges.

75.

(J. nr. 851.112.4(851.11.082.3) Indstilling om at aspirant Svend Aage Lo
renzen fastansættes fra 1. august 1964. “ Indstillingen vedtoges.

76.

(J. nr. 851.112.52(851.11.082.3) Skolekommissionen indstiller, at timelæ
rerinde fru Lis Høj Skibelund ansættes i et fast embede fra 1. august 1964 .
Indstillingen vedtoges.

77*

- 9 (j. nr, 08(082.3) Forslag om at der ansættes en konstruktør hos stadsingeniø
ren til bestridelse af byggesagerne. - Vedtoges.

78.

(J* nr. 073•5l(075*513•2)

har ikke betalt

husleje, hvorfor der er berammet fogedforretning til udsættelse i morgen den

9 . juni 1964 . - Godkendes idet man dog giver pågældende tilladelse til at
blive boende til 1/ 8-1964 mod at han underskriver i Fogedbogen, at han fra
flytter denne dato.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 29 * juni 1964 .
79-

(J* n r * 842.11.073-526) Opgørelse over sygehusudgifterne i 1963/64 - Til ef~
terretning.

80.

(j. nr. 073*526.5) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efter
retning.

81.

(j. nr. 087.4l) Skrivelse fra købstadforeningen vedrørende lønudligning i for
hold til omegnskommunerne. - Til efterretning.

82.

(j. nr. 778.532) Regnskab for Frederikssund Boligselskab. - Godkendes.

83 .

(J. nr. 778.317*8) Indstilling om forhøjelse af kubikmeterprisen på vand fra
og med aflæsningen i oktober 1964 fra 45 øre til 50 øre - Godkendes.

84*

(J. nr. 851-121.83) Indstilling om overtagelse af yderligere en andel i lejr
skolen "Brændstoft". - Det vedtoges ikke at overtage yderligere en andel.

85 .

(J. nr. 813.12.073*6) Ministeriet for offentlige arbejder, der approberer
nye havne- og brotakster for tiden 1/7-1964 til 31/3-1967• ~ Til efterretning.

86.

(j. nr. 851.112.52(851.11.082.8) Andragende fra lærerinde
om afsked fra 1/ 8- 1964 . - Bevilges.

87*

(j. nr. 851.112.52(851.112.7) Andragende fra lærerinde

on

fri vikar under studierejse. «* Skolekommissionen kan ikke anbefale. - Kan
ikke bevilges.
88.

(j. nr. 851.112.52(851.11.083*5) Andragende fra lærerinde
om orlov i skoleåret 1964/ 65 * ~ Anbefales af skolekommissionen. - Bevilges.

89 .

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at servitutten på F.I.O.M.A's ejen
dom på havnen vedrørende skattemæssig tilknytning til Frederikssund slettes.Indstillingen vedtoges.

90.

(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om salg af 3 grunde af Islebjerggård
matr. nr. 16—

Ude Sundby m.fl. - parcel nr. 1 til'værkfører Knud Fjerbæk

for 40.000 kr., parcel nr. 7 til John Swahn for 40.000 kr., cg parcel nr, 42

10
til maler Børge Drist Jensen for 20.000 kr. + afgiftspligtig grundstigningsskyld. - Indstillingen vedtoges.
91.

(J. nr. 073.5l(073*511-2) Indstilling om godkendelse af parcel matr. nr. 8^ved fyrrebakken overdrages salgschef Andersen, K.T.H. ~ Godkendes.

92.

(J. nr. 073.511*!) Fornyet behandling af sag om erhvervelse af areal ved Jenrikbakken, jfr. nr. 69 . - Et forslag om at meddele, at man ikke ønsker at
overtage arealet vedtoges med 7 stemmer - 4 stemte ikke.

93*

(J. nr. 778*5) Dansk Arbejdsmands" og Specialarbejderforbund søger om god
kendelse af, at den ene lejlighed i Bruhnsvej 13 inddrages til funktionærbo
lig og den anden til kontor. - Funktionærbolig kan oprettes uden godkendelse.
Inddragelse af en lejlighed til kontor udsættes til spørgsmålet bliver aktu
elt.

94«

(J. nr. 778*5) Hans R. Lange ansøger om tilladelse til at inddrage en lej
lighed i Østergade 1 til kontor. - Bevilges.

95*

(J. nr. 073.5) Indstilling om fornyelse for et år af lån ialt 3?5 millioner
kroner hos Gudme Raaschou til effektiv rente 7's $• ~ Indstillingen vedtoges.

96.

(j. nr. 073.5) Indstilling om optagelse af et lån på 588.235 kr. hos kommu
nernes gensidige forsikringsforening til 5$ p.a. kurs 85 . Afdragstid 28 år.
Effektiv rente 6,84$ ~ Indstillingen vedtoges.

97*

(J. nr. 08(082.3) Ansøgninger til stillingen som fuldmægtig på kæmnerkonto
ret. - Det vedtoges at ansætte Helge Skov, Aabenraa fra 1/9-1964*

98.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af garage af træ på matr. nr. 254”
bygr., Rønnebærvej 10, for elektriker Ib Andreasen. - Godkendes.

99«

(J. nr. 778.511) Opførelse af en garage af træ på matr. nr. 254“

bygr. Røn

nebærvej 3 For postbud Ejnar Kristiansen. - Godkendes.
100.

(j. nr. 778.532) Indstilling om at Arbejdernes kooperative Byggeselskab over
tager administrationen af Frederikssund boligselskab. - Indstillingen ved
toges.

101.

(j. nr. 811.lll) Vejudvalget indstiller, at man efter licitation overdrager
arbejdet ved anlæg af den vestlige del af Thorsvej med sideveje til
i/S Sundbyg v/ ingeniør T. D. Bendtsen for 310.000 kr. - Indstillingen ved
toges .

102.

(j. nr. 824.5) Indstilling om at det godkendes, at grisehandlerne i markeds
hallen afholder marked hver mandag og at afgiften beregnes til 4-000 kr, år
lig, men at den først fastsættes endelig fra 1. januar 1965 .“ Endvidere ind
stilles det, at cafeteriets drift overdrages John Ingholt uden afgift ind

11
til 1. januar 1965 mod at han selv indsætter det fornødne inventar. - Ind
stillingen vedtoges.
103.

(J. nr. 852.11.08(082.8) Andragende fra overbibliotekar

om

afsked med pension fra 1. oktober 1964 på grund af sygdom. - Bevilges under
forudsætning af at forsilcringsforeningen vil betale pensionen.
104 .

(J. nr. 851.121.71) Frederiksborg amts trafikudvalg udbeder sig en udtalelse
i anledning af en skrivelse fra D.S.B. om befordring til Hillerød af gymna
sieelever. - Man beklager, at der intet kan gøres, men man tager D.S.B.'s
oplysninger til efterretning.

105.

(J. nr. 778*5) Andragende om tilladelse til at inddrage lejligheden på første
sal i ejendommen Frederiksborgvej 5 i anledning af indretning af konsultation
for jordemoder fru Lydia Nielsen. - Bevilges.

106.

(J. nr. 073*5) Indstilling om optagelse af et lån på 2 millioner kroner hos
vekselerer Gudme Raaschou til kloakudgifter. - Lånet tilbagebetales 2/IO -65
og den effektive rente er 7‘g' f°> ~ Indstillingen vedtoges eenstemmigt. - Borg
mesteren bemyndiges til at tinderskrive obligationerne.

107*

(J. nr. 073*5l(075*511*2) Indstilling om at en parcel ved Stærevej afhændes
til former Helmer Haagensen for 15*000 kr. mod en kontant betaling af 20 fo .
Rest over 10 år. - Indstillingen vedtoges.

108.

(j. nr. 851 *11 (851 *11 .082 .3 ) Indstilling fra skolekommissionen om ansættelse
fra 1. august 1964 af Jens Dam og fru Karen Søndergaard Lauritsen i henholds
vis et lærerembede og et lærerindeembede. - Indstillingen vedtoges.

109.

(J. nr. 073*5l(073*511*2) Andragende fra direktør Svend Grønlykke om godken
delse af at han sælger matr. nr. 3^ og 3~ Ude Sundby til A/S Dansk Polyether
Industri. - Godkendes.

110.

(j. nr. 824*113*1) Indenrigsministeriet meddeler godkendelse af projektet til
fjernvarme, og til at der optages lån til dækning af udgifterne. - Til efter
retning.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 10. august 1964 .
Jørgen Christiansen fraværende (ferie).

111.

(J. nr. 073.526.5) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efter
retning.

112.

(j. nr. 075*711) Valg af medlemmer til kommunekreditforeningen. Købstadfor
eningen foreslår borgmester Schytz, Helsingør og rådmand Oluf Nielsen, Aar
hus. - Forslaget tiltrædes.

12 113.

(J. nr. 073.5 og 778*532) Meddelelse om igangsættelsestilladelse til Arbej
dernes Andelsboligforening for 35 lejligheder, hvoraf 3 for mindstbemidlede.
Til efterretning.

114.

(J. nr. 842.6ll(778.552.2(-4 ) Meddelelse om igangsættelsestilladelse til ud
videlse af hjemmet for kronisk syge. - Til efterretning.

115*

(J. nr. 778.552) Boligministeriet meddeler, at der ikke umiddelbart kan gives
tilsagn om driftstilskud til de

10 kommunale parcelhuse, ligesom byggetil

ladelse ikke kan forventes i år. - Til efterretning, idet der forhandles nær
mere med ministeriet.
116.

(j. nr. 778.5) Indstilling om at følgende regler i lejeloven sættes i kraft
for tiden 1/ 7-1964 til 1/ 7 -1965 :
§ 149 ~ 152

1. Forbud mod sammenlægning af beboelseslejligheder.
2. Beboelseslejligheders ibrugtagning til andet formål.
3. Benyttelse af mere end een beboelseslejlighed pr. husstand.
Byrådets ret til at pålægge ejer at udleje lejlighed.
Forbud mod at anvende helårslejlighed til sommerbolig. -

Indstillingen vedtoges.
117.

(J. nr. 851.122) Skrivelse fra Oppe Sundby og Snostrup sogneråd om forhand
ling vedrørende ændring af overenskomst om skoleforbund. - Det overlodes til
skolekommissionen at forhandle med sognerådene.

118.

(j. nr. 778.2) Andragende om godkendelse af at Jørgen Lorenzen overdrager sin
mælkerute til Poul Chr. Nielsen for en go:od-will på 9*000 kr. og en bil for
3.000

119.

kr. - Godkendes.

(J. nr. 778.511 C. Nicolaisen, Ullerød tilbyder at nedrive den tidligere bio
grafbygning på Torvet for 2.000 kr. - Tilbudet antoges.

120.

(J. 073-51) Indstilling om at det overdrages Ejnar Hansen at installere cen

tralvarme i Lundevej 20 for 18.048 kr. og at der bevilges yderligere 10.000 kr>
til bygningsændringer og reparationer. - Indstillingen vedtoges.
121.

(J. nr. 824*113*1) Kontrakt med A/S E. Rasmussen om udførelse af fjernvarmeanlæget. - Godkendes.

122.

(J. nr. 073*51(713*111) Andragende om udstykning af kommunens ejendom, matr.
nr. 18—

123.

Ude Sundby. - Anbefales.

(J. nr. 811.111) Indstilling om at der for ejendommen matr. nr. 235 bygr.,
Roskildevej 3 tillades en udnyttelsesgrad på 0,63 under forudsætning af, at
beboelsen i kælderen bringes til ophør ved ledighed. - Indstillingen vedto
ges.

124*

(J* nr. 754*2) Projekt til placering af servicestation og depotanlæg på det

- 13 af "B. P." købte areal ved Holmensvej. - Godkendes.
(j. nr, 778.511) Projekt til opførelse af beboelseshus på matr. nr. 1—

markj

Poppelvej 20 for bager Knud Pedersen. - Godkendes.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af beboelseshus på matr. nr. 2— Ude
Sundby, Poppelvej 26 for arbejdsmand Mogens Larsen. - Godkendes.
(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af beboelseshus på matr, nr. 18—

Ude

Sundby, Ydunsvej 1 for parcellist Niels Nielsen. Bygnings- og byplanudvalget
indstiller, at der bevilges den - for en udformning af huset som vinkelbyg
ning - nødvendige lempelse fra servituttens pkt. 7* - Godkendes.
hm
(j. nr. 778 .511 ) Projekt til opførelse af beboelseshus på matr. nr. 7— mrkj.
Gormsvej 6 for major K. W. Rasmussen. - Bygnings- og byplanudvalget indstil
ler, at der bevilges lempelse fra servitutten for så vidt angår en del af hu
sets stuegulv, som hæves 1 meter over niveauplanet. - Godkendes.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af 9 beboelseshuse på matr. nr. 16— ,
16— , 16— , 16— , 16— , l6— , 16— , 16—

og 16—

Ude Sundby, Sivsangervej 1,

3, 5» 7 og 2, 4 , 6 , 8 , samt Rørsangervej 7 for murermester A. Hansen og tøm
rermester E. Hansen. - Projektet erstatter en tidligere sag (nr. 262 den
27/3-1963), der også omfattede matr. nr. 16—

Ude Sundby, som nu er solgt. -

Godkendes.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af beboelseshus på matr. nr. 15— markj
Harevej 1 for malermester L. H. Olufsen. - Godkendes.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af værkstedsbygning på matr.nr. 18-^Ude Sundby, Hofvej 10 for automekaniker Kurt Holløse Madsen. - Bygningsrådog udvalg indstiller projektet til godkendelse på vilkår, aj; arbejdstilsynets
krav imødekommes og at der i værkstedet på en let tilgængelig plads, markeret
i overensstemmelse med B.S. 734 * anbringes en kulsyreslukker med ladning ikke
under 10 kg. - Godkendes under den anførte forudsætning.
(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af udstillings- og lagerbygning på
matr. nr. 145~> 145~ bygr., Nygade 7 for autoforhandler V. 0. Petersen - på
nærmere anførte vilkår. - Godkendes på de anførte vilkår.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af tilbygning til en bestående beboel
ses- og værkstedsbygning, Havnegade 22 for glarmester H. Husmer Nielsen på
nærmere anførte vilkår. - Godkendes på de anførte vilkår.
(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en fabriksbygning på matr. nr. 3^
og 3~ Ude Sundby, Holmesvej 9 for Dansk Polyether Industri. - Godkendes.
(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en tilbygning til en bestående fa
briksbygning samt opførelse af en kontorbygning på matr. nr. 4—

markj., Hol-

- 14 mensvej 12 for A/S Falkenborg Stålindustri. - Godkendes.
136.

(j. nr. 778*511) Projekt til opførelse af en fabriksbygning på parcel af
matr. nr. 18—

Ude Sundby, sidevej til Holmensvej 3 for A/S Metallic - på

nærmere anførte vilkår. - Godkendes på de anførte vilkår.
137*

(J* nr. 778.51*078.3) Bygnings- og byplanudvalget indstiller, at man overfor
boligministeriet anbefaler dispensation for så vidt angår et stråtækt hus på
Cc
matr. nr. 16— Ude Sundby, Rørsangervej 2 for murermester Anker Hansen - på
visse nærmere anførte vilkår. - Godkendes på de anførte vilkår.

138.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en tilbygning til en bestående tele'
Id
foncentralbygning på matr. nr. 93~ bygr., Kirkestræde 1 - på nærmere anførte
vilkår. - Godkendes på de anførte vilkår.

139*

(J* nr. 778.511) Projekt til opførelse af et etagebeboelseshus og en garage
bygning på matr. nr. 7 ^ m.fl., Lundebjergvej - på nærmere anførte vilkår. Godkendes på de anførte vilkår.

140.

(J.

nr. 778.511) Projekt til opførelse af en præfabrikeret lagerbygning, sy

stem "Rodney" på umatrikuleret havneareal, plads nr. 18 for Dansk Polyether
Industri A/S. - Godkendes.
141*

(J* nr. o73 *5l(073 *511 *2 ) 2 . behandling af indstilling om afhændelse af en
parcel ved Stærevej til former Helmer Haagensen. - Indstillingen vedtoges.

142.

(j. nr. 073*5l(073*511«2) Indstilling om at man afhænder ca. 160 n? af matr.
nr. 18—

Ude Sundbytil mekaniker K. Holløse Madsen for lo kr. pr. m2.- Sagens i

overgang til 2. behandling vedtoges.
143*

(J. nr, 073*5l(073*511*l) Indstilling om at man erhverver ca. 20.000 m2 af
Cel

ejendom matr. nr. 18—

2

Ude Sundby for 8,50 kr. pr. m, hvoraf

halvdelen betales kontant og resten i løbet af 10 år. - Sagens overgang til
2. behandling vedtoges.

144 .

(J. nr. 08 (082.3) Indstilling om, at arkitekt E. Steenkjær ansættes på stads
ingeniørens kontor. Udover overenskomstmæssig løn ydes der ham et tillæg på
+ honorartillæg og kørselsgodtgørelse

- Indstillingen

vedtoges.
145*

(<J* nr. 073*5l(073*511*2) Indstilling om salg af 3 grunde af Islebjerggård;
parcel nr. 10 til købmand Gunnar Larsen for 25*000 kr.
"

"

12

"

restauratør Erik Krieger Jantzen for 28.000 kr.

"

"

58

"

statsskovfoged 0. H. Rasmussen for 30.000 kr.

+ afgiftspligtig grundstigningsskyld. - Indstillingen vedtoges.

146.

(j. nr. 842*ll(073*512.6) Indstilling om at man betaler fru tømrermester
for at få slettet servitutten om hendes og familiens

- 15 fardselsret over matr. nr. 7 ^ og 9^ markj. - Indstillingen vedtoges.
(J. nr. 712.2) Andragende fra K. Munksgaard Jakobsen om autorisation som el
installatør. Værksted - Skrænten. - Autorisation gives, idet opmærksomheden
henledes på, at der ikke må være udvendig oplagsplads, jfr. servitut på grund.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 14. september 1964 .
(J. nr. 824«5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(j. nr. 073-526.5) Beretning om revision af socialregnskaber og huslejetilskudsudgifter. - Til efterretning.
(j. nr. 811.121.2) Protokol vedrørende foretaget vejsyn. - Godkendes.
(j. nr. 842 ,7 ) Socialministeriets godkendelse af projektet til en ny børne
have. *- Til efterretning.
(J . nr. 815*12.073*526) Havnens regnskab 1963/ 64 . - Godkendes.
(j. nr. 070.51) Andragende fra A. S. P. Dansk Folkehjælp om tilskud til an
skaffelse af en dukke til brug ved kunstigt åndedræt. - Det indstilles, at der
bevilges 500 kr. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073*513*2) Andragende fra K.F.U.M.-spejderne om grund til tropshus.Det indstilles, at der anvises en plads ved campingpladsens nordside. - Ind
stillingen vedtoges.
(j. nr. 073*543) Andragende fra C. Grove Andreasen om godkendelse af, at der
indrettes reparationsværksted i hallen på Kocksvej.- Det indstilles, at an
dragendet nægtes. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 754*2) Andragende fra

om tilladelse til fast "Pølse

stade" overfor Jernbanehotellet. - Det indstilles, at andragendet nægtes, Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 811.111) Indstilling om at Solvej-Engvej overtages som offentlig, og
om at vejudvalget bemyndiges til at afholde åstedsforretning med forligsfor
handling vedrørende arealafståelse. Udgiften anslås til 81.700 kr., der pålignes grundejerne, men kan afdrages over 10 år, rente 6$. - Ved kontant be
taling ydes 5$ rabat. - Indstillingen vedtoges, idet man afsiger kendelse om,
at vejen overtages på de nævnte betingelser.
(j. nr. 824.113*1) Fjernvarmeudvalget indstiller, at kommunen garanterer for
indtil 75$ af lån til tilslutningsafgift og etablering af stikledning. End
videre at der efter ønske etableres stikledning til ejendomme, hvor der ikke
straks ønskes tilslutning. Det er en forudsætning, at stikledningen betales
straks, og at forsyningen skal påbegyndes senest om 3 år. - Indstillingen

- 16 159«

(J» nr. 778.511) Projekt til opførelse af en garage af træ på matr. nr. 4 ~
markj., Frederiksværkvej 4 , for vulkaniser Kaj Frederiksen. Godkendes.

160.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 1 ~
markj., Skrænten nr. 1 for redder Erik Høeg. - Godkendes.

161.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en fabriksbygning på matr. nr. 3~
og 3- Ude Sundby, Sidevej til Holmensvej for A/S CO-RO. - Godkendes.

162.

(j. nr. 852.11.08(082.3) Ansøgninger til stillingen som overbibliotekar. Udvalget indstiller, at Jørgen Bro Glistrup ansættes med tiltrædelse sna
rest muligt. - Jørgen Bro Glistrup ansættes med tiltrædelse snarest muligt.

163 .

(J. nr. 76l) Andragende fra

om bevilling til at drive cafeteria

i Markedshallen. - Anbefales.

164 .

(J. nr. 08.087.43) Indstilling om at der fortsat indtil 1/10-1965 ydes kom
muneassistent.
Indstillingen vedtoges.

165 .

(J. nr. 073.5) Indstilling om at der af kommunens kapitalfond lånes 200.000
kr. til delvis dækning af kassebeholdningens udlæg til elværkets nyanlæg. Afdragstid 5 år. - Indstillingen vedtoges.

166.

(j. nr. o73.5) Indstilling om at der hos Gudme Raaschou til fjernvarmeanlæg
lånes 1.050.000 kr. (netto 998-760 kr.) Tilbagebetales 10/3-1966 effektiv
rente 7'i' i° p.a. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

167 .

(J. nr. 078.51(073.5) Andragende fra Musikforeningen om garanti for et even
tuelt underskud ved 3 koncerter. - Det vedtoges, at garantere for et under
skud på indtil 2oo kr. pr. koncert.

168.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om salg af parcel nr* 2 af matr. nr.
cl1
16— Ude Sundby, Islebjerggård til Børge Schiang, Bregnerødvej 74> Birkerød,
for 30.000 kr. + afgiftspligtig grundstigningsskyld. - Indstillingen vedto
ges.

169.

(J. nr. 852.ll) Indstilling fra biblioteksudvalget om at bibliotekarens lej
lighed inddrages under biblioteket, og at der foretages en ændring af loka
lerne og anskaffes helt nyt inventar. Kapaciteten kan derved øges med ca.
50$. Udgiften er anslået til 42.000 kr. for ombygning og 77*000 kr. for in
ventar. - Staten refunderer heraf 55*500 kr. Det er oplyst, at biblioteks
tilsynet har meddelt, at der ikke kan forventes igangsætningstilladelse til
et nyt bibliotek de første 4-5 år. - Indstillingen vedtoges med 10 stemmer.
Kai Sørensen stemte ikke.

170 .

(j. nr. 073*51(073• 511 ’
*l) 2. behandling af indstilling om køb af 20.000 nf
af matr. nr. 18oh Ude Sundby tilhørende Astor Glibstrup. - Indstillingen
vedtoges.

- 17 171*

(J * n r ‘ 071.2) Spørgsmålet om afholdelse af et arrangement i anledning af
byens 300-års jubilæum i 1965« - Det vedtoges at afholde en festlighed i Ju
ni 1965* Det nærmere arrangement fastsættes senere.
Mødet hævet

Byrådsmødet den 12. oktober 1964«
172.

(J. nr. 811.113) Andragende fra D. S. B. om fornyelse af tilladelse til omni
buskørsel på ruterne Hillerød-Prederikssund og Frederikssund Ballerup. - An
befales .

173*

(J. nr. 811.111.3 ) Indstilling om at renholdelse af gader og veje udstrækkes
til at omfatte alle gader og veje. - Indstillingen vedtoges.

174 .

(J. nr. 071.5) Navngivning af 2 sideveje til Holmensvej. - Det vedtoges at
benævne vejene Elsenbakken og Ellekær.

175*

(J. nr. 811.111) Projekt til bro over åen ved Ådalsvej. - Udgiften med dæm
ning vil andrage ca. 175.000 kr. Indstilling om antagelse af geoteknisk bi
stand. - Projektet godkendes og indstillingen vedtoges.

176 .

(j. nr. 754*2) Projekt til benzinstation for Gulf Oil på matr. nr. 232— bygr.
atid1. Jernbanehotellet. - Godkendes.

177•

(J* nr. 778.51.077.1) Indstilling om, at ejendommene matr. nr. 51“ og 51“
bygr., Færgevej 5> matr. nr. 51“ smst., Færgevej 7> og matr. nr. 63 , Skyllebakkegade 1 ved en fremtidig revision af bygningsvedtægtens byggeområder
overføres enten til havneområdet eller til et byggeområde, hvor erhvervs
virksomhed med tilknytning til havnen'tillades. - Indstillingen vedtoges.

178*

(j. nr. 073.512) Udkast til deklaration vedrørende bebyggelsen ved Stærevej.
Udkastet vedtoges.

179.

(J. nr. 811.111.8) Indstilling om overtagelse som offentlig af Fællesvej, Ud
giften er anslået til 85*000 kr., hvoraf grundejerne betaler 40$ eller 1370
kr. pr. part. - Indstillingen vedtoges og kendelse som indstillet afsages.

180.

(j. nr. 777*81) Forslag til dispositionsplan for Frederikssund købstad. Forslaget godkendes.

181..

(j. nr. 754.25) Andragende om dispensation fra servitutter for ejendommen
matr. nr. 7 ^ ’ markj. ved Kong Dansvej, således at der drives forsikringsagen
tur og opsættes et skilt i størrelse 28 x 20 cm. - Bevilges.

182.

f
(j. nr. 777*81) Projekt til opførelse af et sommerhus på matr. nr. 1— Bondorup for afdelingschef

_

Frederiksberg. Bygnings- og byplanudval

get indstiller, at tilladelse til byggeforetagendet nægtes. - Udsættes.

18
183.

(J. nr. 778,511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 1 6 ~
Ude Sundby, Svend Tveskægsvej 4 for værkmester Edv. Chr. Andersen. Bygnings
udvalget indstiller, at projektet godkendes. - Godkendes.

184.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af en tilbygning til et bestående bel
Id sø

boelseshus, matr. nr. 18—

Ude Sundby, Lille Hofvej 14, for brandmand Hans

Christensen. Bygningsudvalget indstiller, at byrådet anbefaler, at der gives
dispensation fra bygningsvedtægtens § 19 , stk. 4 , jfr. byggelovens § 31 . Godkendes.
185.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af tilbygning samt ombygning af Frederikssund sparekasses bygning, matr. nr. 96— bygr. Jernbanegade 9* Projekt
tet indstilles til byrådets godkendelse. - Indstillingen vedtoges.

186.

(j. nr. 777*81) Frederiksborg amtsråd udbeder sig en udtalelse vedrørende evt|
sammenlægning af Snostrup og Oppe Sundby. - Det indstilles, at man udtaler,
at man rent principielt anser sammenlægning af Oppe Sundby og Frederikssund
for naturlig, men at man under hensyn til usikkerheden med hensyn til den
fremtidige kommunedeling ikke på nuværende tidspunkt officielt ønsker at rejl
se dette spørgsmål. - Indstillingen vedtoges.

187.

(j. nr. 851.122) Skolekommissionen indstiller, at overenskomsten om skole
forbund for de samme kommuner under forudsætning at ovennævnte sammenlægning,
sker, ophæves, og at der så indgås en ny,forsåvidt angår børn i realafdelin
gen, 9«og 10.klasse, hjælpeklasserne og endvidere aftenskolekursus. - Ind
stillingen vedtoges«

188.

(j. nr. 073.526) Kommunens regnskab 1963/ 64 . - Godkendes, idet overskridel
serne efterbevilges.

189.

(j. nr. 811.111.8) Tilbud på kloakering og istandsættelse af Solvej-Engvej.
Det indstilles, at Svend Aage Nielsens tilbud på 21.535 kr. antages. - Ind
stillingen vedtoges.

190

.

(j. nr. 851.112.52(851.11.089.8) Andragende fra lærerinde
om afsked fra 31/ 12 - 1964 . - Bevilges.

191.

(j. nr. 851.112.7) Indstilling om tilskud på ialt

. + rejseudgifter ;;

til Lolck Nielsen og Poul Thisted til deltagelse i musikkursus. - Indstil
lingen vedtoges,

192

.

(j. nr. 073.51(075.511.2) Indstilling om at der ydes maskinarbejder Frank
Jeppesen et tilskud på

til dækning af udgifterne ved pilotering

på matr. nr. 2— markj. Møllegården. - Indstillingen vedtoges.
193.

(j. nr. 778.532.l(-4) Andragende fra former Johs. Larsen om tilladelse til

- 19 optagelse af tillægslån på 3*000 kr, i ejendommen matr. nr. 4”

i anledning

af installation af fjernvarme. - Anbefales.- Man vedstår sin garanti.
(j. nr. 073*5l(073*511*2) Indstilling om salg af følgende parceller af matr.
nr. 16—

Ude Sundby, Islebjerggårds

Pcl, nr * 4 matr. nr« 1 6 ^ . til arkitekt J. Steenkjær for 45*000 kr.
t? 13
1 6 ^ 11 advokat Gyde Poulsen for 38.000 kr.
16 tr
16^i
litograf Jørn Mortensen for 38.000 kr.
tt
16^2 11 advokat Jens Viuff for 38.000 kr.
19
tt

tt

ft

t!

t!

tt

tt

tt

tt

tt

ft

tt

33

tt

yhi

tt

ft

bibliotekar Jørgen Bro Glistrup for 29*000 kr

+ afgiftspligtig grundstigningsskyld. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073*511*2)073*5l) Indstilling om salg af 6 grunde ved Linderupvej
til "Eget hus" for I42 .5OO kr., der betales kontant. - Sagens overgang til

2 . behandling vedtoges.
(j. nr. 073*5l(073*511*2) Indstilling om salg af resten af "LI. Marienlyst"
ca. 17*000 rrf med bygninger til Arbejdernes Andelsboligforening for 17 kr, pr
etagemeter eller ialt 113*645 kr., der betales kontant. - Indstillingen ved
toges.
(j. nr. 073*543) Fornyet andragende fra

om tilladelse

til at anvende Rodney-Hallen ved Kocksvej til værksted i en kort årrække. Udsættes.
(j. nr. 777*7) Indstilling om at man afviser et krav om erstatning fra Kiosk
ejer

ejendom, matr. nr. I65— m.fl. Nygade 14 , idet disse ik

_

ke kan være foranlediget af kloakarbejder. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 088) Indstilling om at man anmoder maler Harald Hansen om at udføre
et portræt af Emil Retoft, der den 1. april 1965 har været medlem af byrå
det i 40 år. - Udgiften andrager 8-10.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet
Byrådsmødet den 9* november 1964 *
(j. nr. 842 .ll) Skrivelse fra "Ambulancerne" om forhøjelse af taksterne til
1 kr. pr. km (nu 80 øre) og 6 kr. for en bytur. - Godkendes.
(j. nr. 784*l) Amtsrådet fremsender forslag til ændring af amtets skorstens
fejerdistrikter, bl. a. således at Oppe Sundby, Græse-Sigerslevvester og Øl
sted unddrages Frederikssund-distriktet. Skorstensfejermesteren er indfor
stået. - Godkendes.
(j. nr. 071.2) Nedsættelse af et byjubilæumsudvalg. - Borgmesteren, FoghtSørensen, Nagel, Svend Olsen og Retoft valgtes.

- 20
202.

(J. nr. 811.15) Andragende fra Aage Fritzen og Gustav Bjerregaard om forny

else af koncession på fragtmandskørsel. - Anbefales på sædvanlige betingelse!
205.

(J. nr. 842 .7 ) Valg af byggeudvalg vedrørende den projekterede børnehave.
Socialudvalget indstiller, at der foruden direktoratets repræsentant og ar
bejdets arkitekt vælges udvalgsformand, inspektør Aage Olsen (formand), for
retningsfører Svend Olsen, socialinspektør Carsten Clausen og lederen af
Frederikssund børnehave, frk. Grete Larsen. - De nævnte valgtes.

204*

(J- nr. 073.53) Indstilling om efterbevilling af 6.000 kr. til anskaffelse

af stålskabe til selvangivelser og inddragelse af udvalgsværelse til kontor.3
Indstillingen vedtoges.
205«

(J. ur. 851 .162 ) Skolekommissionen fremsender revideret projekt til 2 gymna-'
stiksale. Det indstilles at byggeafsnit I, håndværkerudgifter 1.050.000 kr.
gøres færdigt, at der i byggeafsnit II færdiggøres kælder til midlertidig
gymnastiksal, Håndværkerudgift 300.000 kr., og at kælderen under gymnastik
salen færdiggøres til skydebane, samt at tandklinikbygningen opføres, hånd
værke rudgifter 232.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

206.

(j. nr. 778'31.075.5) Andragende fra Falck-Zonen om tilladelse til installa-|

tion af antenne på vandtårnet.- Det indstilles, at tilladelsen gives på nær- 1
mere betingelser. - Indstillingen vedtoges.
207«

(J. nr. 0 7 .78 .5 il) Projekt til opførelse af en tilbygning til et bestående
elo
hjem for kronisk syge, matr. nr. 7— markj., Lundebjergvej 7 Por Frederiks
borg amt. - Godkendes.

208.

(j. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 7 ^
markj., Uffesvej 5 for konsulent N. 0. Larsen. Bygningsudvalget anbefaler,
at der meddeles lempelse fra pkt. 7 i den den 24/10-1962 tinglyste deklara
tion, således at huset placeres med længderetningen parallelt med grundens
nordvestskel. - Godkendes.

209-

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af række- eller kædehuse på matr. nr.]
5~ Ude Sundby, Byvej 52 for blikkenslagermester Emanuel Jensen. Bygningsud
valget indstiller til godkendelse under forudsætning af at der etableres
højst 2 overkørsler til den off. bivej Frederiksværk/Byvej. - Udvalgets ind

210.

stilling godkendes.
(J. nr. 778.5H)
.
cx
Projekt til opførelse af et beboelseshus med tandklinik matr. nr. 7— markj«
Kong Skjoldsvej 28 for tandlæge Kaj Grønholt. Bygningsudvalget anbefaler, al
der meddeles dispensation fra bygningsvedtægtens § 19, stk. 4, således
at anvendelse af ejendommen til blandet erhverv og beboelse tillades. Godkendes som anbefalet.

21 ~
211*

(J* nr. 778»5H) Ansøgning fra

Maskinfabrik, Frederikssund

om tilladelse til at opføre en fabrik på ca. 600 m2 i Bonderup, matr. nr. 1
(Grusgrav). Bygningsrådet indstiller, at tilladelse til opførelse af den
ønskede fabrik nægtes. - Kan ikke imødekommes.
212.

(J. nr. 778.511) Projekt til opførelse af et toilet i et bestående sommerS8

hus matr. nr. 8- markj. Stranvej 58 for fru Vita Werlin. Bygningsrådet inde
stiller, at dispensation gives fra bygningsreglementets kap. 5 stk. 4 dog
at dispensationen begrænses til nuværende ejers tid. - Godkendes som indstil
let.
215*

(J* nr. 824*113*1) Indstilling fra fjernvarmeudvalget om godkendelse af de
trufne dispositioner. Et tilbud fra E. Rasmussen på 148.000 kr. vedrørende
kedelcentral i østre distrikt er antaget. Da der har vist sig mulighed for
at få bygningerne på "Zephyr" nedrevet opføres der en midlertidig bygning,
hvor kedlen er placeret og denne er sat i drift den 25 . oktober. Centralen
på skolen kan sættes i drift omkring den 15* d. m. Man har anbragt en
50.000 1 oliebeholder i fri luft ved Marienlystskolen. - Beholderen vil bli
ve indhegnet. Der er antaget et tilbud fra E. Rasmussen på kedel m.v. på
skolen for 159*500 kr. Man har antaget et tilbud fra Frederikssund kulimport
Caltex på levering af olie for 102 kr. pr. ton. Følgende indstilles autori
serede til at udføre fjernvarmeinstallation; Wilh. Petersen, Poul Nielsen,
Leif Rasmussen, Ejnar Hansen, S. Krogh samt H. Kondrup og Søn, Ølstykke.
Man har aftalt, at der leveres varme til sygehusets nye funktionærbolig og
Klintegården mod en tilslutningsafgift på ialt 15-500 kr. Med hensyn til
forholdene vedrørende Marienlystskolens tilslutningsafgift m.v. vil indstil
ling senere fremkomme. Det indstilles, at man aflæser varmemålere hvert år
i juni måned og at der opkræves et a conto-beløb i 8 terminer i månederne
september, oktober, november, januar, februar, marts, april og maj med se
nest betalingsfrist den 7 * i hver måned, og at der ved betaling efter denne
dato tillægges jg/o pr. måned. Såfremt der på grund af manglende betaling må
afbrydes, skal der betales 5o kr. for oplukning. Dispositionerne godkendes
og indstillingerne vedtoges.

214 .

(j". nr. 87) Indstilling til valg af søretsmedlem. - Havnefoged H. Fritzel
Andersen indstilles genvalgt.

215*

(j. nr. 073.5l(075*511*2) 2. behandling af indstilling om salg af 4*195 nf
ved Linderupvej til "Eget Hus" for I42 .5OO kr. kontant. - Indstillingen ved
toges.

216.

(j. nr. 075.51(075.511.2) Indstilling om salg af en parcel ved Stærevej til
off-set kopist Poul Nielsen for 15.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

-22

-

(j* nr. 073*51(073*511*2) Indstilling om salg af ca. 120 uf af matr. nr. 7“
"bag Kocksvej til fru Ella Mygil

for 500 kr. kontant. - Indstillingen ved

toges.
(J. nr. 073.51(073.511*2) Indstilling om salg af 3 grunde af Islebjerggård:
pcl. nr. 22 til Arne Børresen for 25.000 kr.
"

"

23

" Edvin Sørensen for 34*000 kr.

"

"

50

" Per Christensen for 30.000 kr. + afgiftspligtig grundstigningsJ

skyld. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073*5l(073.511*l) Indstilling om at man af Dansk Signal Industri til-

*bx

bagekøber matr. nr. 4~~“ markj. for 480.000 kr., der betales med 50.000 kr.
halvårlig med en rente på -§$ over nationalbankens diskonto. - Indstillingen
vedtoges.
(J. nr. 073*51(073*511*2) Andragende fra C. Sohous fabrikker om tilladelse
til at nedlægge en lejlighed på 1. sal i baghuset i ejendommen, Østergade 14 *Bevilges.
(j. nr. 778.5 Andragende fra børnetandlæge fru

om afsked

fra 1. februar 1965 . - Bevilges.
(j. nr. 812. 5 ) D* S. B. meddeler, at man ikke kan afse teknisk arbejdskraft

til projektet vedrørende flytning af station, men at spørgsmålet om parkerings
forholdene ved den nuværende station er overladt 1. distrikt. - Til efterret
ning.
(j» nr. 073*5l(073»511*2) Indstilling om at man vederlagsfrit til fhv. slag
teriarbejder Jens Åge Jensen og fhv. gårdejer A. P. Willumsen overdrager h.hv.
144 ri? og 182 m2 af den nedlagte Holmensvej mod at der tinglyses en deklaration
om, at kommunen atter kan overtage arealet eller dele deraf, såfremt det skal
benyttes til vejudvidelse. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073.5l(073*511*l) Sag vedrørende køb af Hofgården. - Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 14* december 1964 .
(j. nr. 781 .) Andragende fra fru Henny Siwert om beværterbevilling med ret
til udskænkning af stærke drikke i lokalerne ved Bowlinghallen. - Afgjort
ved cirkulation. - Anbefalet. Egon Jacobsen kunne ikke anbefale.
(j. nr. 824*5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(j. nr. 811. 113) Andragende fra Georg Christensen om fornyelse af tilladel
se til fragtmandskørsel Frederikssund-København. - Anbefales.

- 23 (j. nr. 078.51) Andragende fra musikforeningen om garanti for eventuelt
underskud ved en koncert. - Det vedtoges at garantere for indtil 300 kr.
(j. nr. 851.91-854) Indstilling om indsendelse af andragende til Dy Carlsbergfonden om tilskud til kunst på skolerne. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 851.122) Oppe Sundby sogneråd opsiger skoleforbundsoverenskomsten
vedrørende sløjd og husgerning. - Til efterretning.
(j. nr. 851.124.4) Indstilling om oprettelse af yderligere en specialklasse
(Hjælpeklasse). - Tiltrædes.
(j. nr. 754.21.073.544) Indstilling om anlæg af parkeringsplads til 30 biler
ved torvet. Udgiften skønnes ikke at ville overstige 14.000 kr. - Tiltrædes.
(j. nr. 811.111) Projekt til omlægning af Torvet i anledning af opstilling
af skulpturen. - Godkendes.
(j. nr. 811.11.8) Projekt til anlæg af Mejsevej - Udgiften er anslået til

69.OOO kr., der afholdes forskudsvis og refunderes af grundejerne. - God
kendes.
(j. nr. 811.111.8) Projekt til anlæg af Ydunsvej, en del af Frejasvej, en del
af Odinsvej samt om overtagelse som offentlig af en del af Lille Hofvej. ~
Udgiften er anslået til 161.000 kr., der afholdes af kommunen og lodsejerne.Godkendes.
(j. nr. 8 1 1 .1 1 1 .8 ) Tilbud på udførelse af arbejde ved Fællesvejs overtagelse.
Vejudvalget indstiller, at i / s

Sundbygs tilbud på 18.000 kr. og Pankas til

bud på 15,72 kr. pr. uf antages. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.51.078.3) Projekt fra beslagsmed Villy Jensen til et beboelses
hus og værksted på matr. nr. 254bx, Pileallé 1. Det indstilles, at man ikke
anbefaler dispensation fra bygningsvedtægten. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.51.078.3) Projekt fra civilingeniør J. la Cour til et beboelses
hus på matr. nr. l6bp

Ude Sundby, Knud den Storesvej 8. Det indstilles, at

dispensation fra udnyttelsesgraden anbefales. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.51.078.3) Projekt fra arkitekt K. A. Sørensen til en erhvervs
bygning på.matr. n r 9 1 b m.f 1. Jernbanegade 1 5 . - Det indstilles, åt'-'der■■'dis
penseres fra udnyttelsesgraden, at der ikke stilles krav om parkeringsareal
og at igangsættelsestilladelse anbefales. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.552) Projekt til et beboelseshus til Arbejdernes Andelsboligfor
ening på del af matr. nr. 5jj[ Falkenborgve j. Det indstilles, at de fornødne
dispensationer fra forskellige bestemmelser i bygningsreglementet anbefales.
Indstillingen vedtoges.

- 24 -

240.

(j* n^* 855 .3 ) Fornyet behandling af skitseprojekt til et motel på matr.
nr. 7de, 7dc markj, - Det indstilles, at man meddeler principiel tiltrædel
se af, at der på arealet opføres motel. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.

241 .

(j. nr. 778.532) Arbejdernes Andelsboligforening søger om godkendelse af al
garantien for afdi. 7 forhøjes på grundlag af en anskaffelsessum på
2.149»763 kr. - Godkendes.

242.

(j. nr. Q11.111.8)lndstilling om at man for arealafståelse og ulemper og
hegn betaler ejeren af matr. nr. 18ag Ude Sundby, Byvej 48 , IC. V. Larsen,
3-000 kr. - Vedtoges.

243*

(J* nr. 811.111,8) Indstilling om godkendelse af diverse forlig med grund-ejere ved Solvej~Engvej om arealafståelse og ulemper m.v. ved udvidelse af?
Solvej-Engvej. - Vedtoges.

244*

(J. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om salg af følgende to parceller af
Islebjerggård, matr. nr. l6ai;
pcl. nr. 8 til fru Merete Schultz for 40.000 kr.
"

"

57

"

konsulent N. 0. Larsen for 27*000 kr.

+ afgiftspligtig grundstigningsskyld. - Vedtoges.
245.

(<J. nr. 073 (073 .511 '2 ) Indstilling om at man erhverver den boet efter
tilhørende ejendom, matr. nr. 7el for 130.000 kr., hvoraf ca.
40.000 kr. betales kontant, og at man i ejendommen indretter en midlertidig

børnehave. De øvrige grundejere ved Kong Dansvej har tiltrådt, at c.er i 3 år|

dispenseres fra servitutterne. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.a

246 .

(J* nr. 851.11.082.3) Indstilling om at Per Nilsson ansættes i en ledig læ
rerstilling fra 1. januar 1965 . - Vedtoges.

247.

(j. nr. 851.162) Kontrakter med følgende håndværkere vedrørende opførelse afj
en tandklinikbygning ved Marienlystskolens Murermester H. E. Larsen,
94*187 kr., tømrermester Ernst Hansen, 44*000 kr., snedkermester brødrene
Habersaat 32.414 kr. - Godkendes.

248 .

(j. nr. 855*3) Sportsudvalget indstiller, at honoraret for pasning af klub
huset på stadion forhøjes fra 250 kr. til 325 kr. månedlig. - Vedtages fra
1. januar 1965 «

249.

(j. nr. 08(087.41) Indstilling om at fuldmægtig Helge Skov tildeles et al
derstillæg fra 1. april 1965- ~ Vedtoges.

250.

(J. nr. 851.111(851.112.7) Andragende fra overlærer Yndgaard om refusion
af rejseudgifter til årskursus 720,00 kr. Skolekommissionen anbefaler.-Be
vilges.

- 25 251.

(j. nr. 778*532) Referat af møde med boligministeriet vedrørende byggeriet.
Ministeriet udbeder sig byrådets afgørelse af, hvilke af de 2 sociale bygge
rier der først skal have byggetilladelse. - Udsættes.

252.

(J. nr. 812.5) Generaldirektoratet for statsbanerne meddeler, at man er rede
til at deltage i en drøftelse vedrørende stationens tilbageflytning og tog
gangen. - Til efterretning.

253*

(J. nr. 073*51 ~ 073*511*2) Indstilling om salg af en parcel ved Stærevej,
stor 763 m2 til assist. vejformand Jacob Søndergaard for 13.000 kr. - Ved
toges.

254*

(J. nr. 073*5l(073*511*2) Indstilling om at prisen for det af "Eget hus"
købte areal ved Linderupvej

nedsættes til 118.750 kr., da der kun er

4195 n2 m0(l påregnet ca. 5*000 nf. - Vedtoges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 11. januar 1965 .
Svend Olsen fraværende (ferie).
255*

(J* nr. 84 .O72 .8 ) Meddelelse om bidraget til mellemkommunal refusion,
229*258 kr. - Til efterretning.

256 *

(J* nr. 087*41) Indstilling om efterbevilling af 45*000 kr. vedrørende tjenestemændenes "lønefterslæb" for januar kvartal 1965 * ~ Efterbevilges.

257*

(J* nr. 811.111.5) Indstilling om belysninganlæg på Omkørselsvejen fra Kocks
vej til Frederiksværkvej. Arbejdet indstilles udført af A /s E. Rasmussen og
udgiften 54*000 kr. afholdt af belysningsfonden. - Indstillingen vedtoges.

258.

(j. nr. 778.317.8) Indstilling om forhøjelse af vandpriserne fra 1/4-1965
med ca. 10^, hvorefter prisen for forbrug efter måler bliver 55 øre pr. n?.

259*

(J. nr. 778.532) Indstilling om at man anbefaler, at Dansk Boligselskab af
1945's projekt til bebyggelse ved Prederiksborgvej først fremmes. - Indstil
lingen vedtoges.

260.

(j. nr. 777 .664 ) Projekt til istandsættelse af den af "Håndarbejdets frem
me" lejede bygning og indretning af et offentligt toilet samme sted. - Det
vedtoges, at indrette toiletterne, men det overlades kasse- og regnskabsud
valget suppleret med Kai Sørensen og Egon Jacobsen at afgøre den nærmere pla
cering.

261.

(j. nr. 073.51(073.511.1) Indstilling om at man tilbagekøber 6.000 nf af
matr. nr. 3by ved Prederiksborgvej for 4s°° kr. pr. nf + 2/5 af de af bolig
selskabet af 1945 afholdte projekteringsudgifter. - Indstillingen vedtoges.
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262.

(j. nr. 0 73 .51 (0 73 •511 .2 (842 .7 ) 2. behandling af indstilling om køb af ejen
dommen, matr. nr. 7el til midlertidig børnehave. - Indstillingen vedtoges.

263 .

(j. nr. 073.51(073.511-2) Indstilling om at man af matr. nr. 4a afhænder 2

grunde store hver 6.304 nf til henholdsvis murermester Anker Hansen og tømrer

mester Ernst Hansen for 15>oo kr. pr, m2 og hjørnegrunden ca« 14.000 tf til de-s

ling efter nærmere aftale mellem autoforhandler Boesen Nielsen og møbelhand-l
ler Mogens Jacobsen for 20 kr. pr. nf. - Sagens overgang til 2. behandling.

264 .

(J. nr. 851.162.3.08) Indstilling om at man fra 1. januar 1965 ansætter tand-?

læge Margrethe Christoffersen som deltidsbeskæftiget tandlæge og Sonja Lykkes
Schou som klinikassistent. - Indstillingen vedtoges.

265 .

(J. nr. 073.51(073.511.1) Landsretssagfører Thoregaard forespørger om man
vil give 325.000 kr. for Hofgården og udleje den til Glibstrup i 7 år. Det vedtoges at udtale, at man ikke vil give mere end de 240.000 kr. - Til
lejemålet tages der ikke stilling nu.

266.

(j. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at man i anledning af skelregule
ringerne ved Kocksvej til fragtmand Georg Christensen vederlagsfrit afstår
et vejareal stort 277 if og sælger 689 nf for 7>°o kr. pr. nf kontant. - Det ei
en forudsætning, at hegnene kan godkendes af byrådet. - Indstillingen vedto-.
ges.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 8. februar 1965 .

267 .

(J. nr. 778.511) Oversigt over byggeriet i 1964 . ~ Til efterretning.

268.

(j. nr. 073.526) Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regnskab for

1963/64 til decision. - Til efterretning.
269 .

(J. nr. 073.526.5) Kommunens regnskab for 1963/64 til decision. - Intet at;
bemærke.

270.

(j. nr. 777*81) Referat af møde vedrørende reservering af arealer til kirke
og kirkegård. - Til efterretning.

271.

(J. nr. 824.113.1) Indstilling og redegørelse fra fjernvarmeudvalget bl. a.
om at kontrakter kun tinglyses, hvor stikledninger, der forsyner flere ejen
domme nedlægges i private grunde, og om at der da gasværkets retorthus og
skorsten ikke er anvendelige til varmecentral projekteres en ny central bag
Kocksvej, - Indstillingen vedtoges.

272.

(J. nr. 811.111.9) Andragende fra K.T.A.S. om tilladelse til nedlægning af
telefonkabel i A. C. Hansensvej, Nygade og Jernbanegade. - Bevilges på sæd
vanlige vilkår.

~ 27 (j. nr. 078 .51 ) Andragende fra Musikforeningen om garanti vedrørende koncert
den 25* marts 1965 . - Kasse- og regnskatsudvalget indstiller

at der bevil

ges indtil 200 kr. - Indstillingen vedtoges.
Valg af medlem til stipendienævnet for Frederiksborg amt, Hillerød byråd fo
reslår amtsvandinspektør Asger Hansen, Hillerød. - Forslaget tiltrædes.
(j. nr. 777.6) Ejendomsudvalget indstiller, at Oppe Sundby kommune benytter
lossepladsen på Kalvøen mod at deltage i udgifterne i forhold til indbygger
antallet. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073*51* 777»664) Indstilling'

om at turistforeningens lokaler i Fre

derikssund, Torvet 1 istandsættes med nyt tag, og at der opføres en offentlig
toiletbygning. - Udgiften anslås til henholdsvis 8.500 og 48*000 kr. + 5 .000
kr. til varmeledning fra Rådhuset. Beløbet indstilles efterbevilget på drifts
regnskabet 1964/ 65 . - Indstillingen vedtoges.
(j, nr. 778*532) Ændret forslag til nye vedtægter for Frederikssund Bolig
selskab. - Godkendes.
(j. nr. 778.532) Projekt til tilbygning til beboelseshus, matr. nr. 14bg
markj. Færgevej 79 for overlæge dr. med J. Staun. - Godkendes.
(j. nr. 778.532) Projekt til opførelse af etageboligbebyggelse, 3hg markj.
Falkenborgvej for Dansk Boligselskab af 1945 A / s . Det indstilles, at der
meddeles fornøden dispensation fra bygningsreglementets kap. 9*3* Endvidere
at den foreslåede placering af aftrækskanaler i vægge, der danner lejligheds
skel, ikke godkendes. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.532) Projekt til opførelse af en tilbygning til bestående udhus,
matr.nr. 3a£ mark j ., Frederiksborgvej 23 for malermester Aksel Madsen. Det
indstilles, at projektet godkendes under forudsætning af at forskellige æn
dringer af projektet foretages. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.532) Projekt til opførelse af en fabrik på matr. nr. l6al Ude
Sundby, Linderupvej 2 for civilingeniør Haldor Topsøe. Projektet indstilles
til godkendelse på betingelse af at de fornødne dispensationer fra forskel
lige bestemmelser i bygningsreglementet gives. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.532) Projekt til udvidelse af en fabriksbygning på matr. nr.3£
og 3^ Ude Sundby, Holmensvej 9 f°r A/S Dansk Polyether Industri. Det indstil;
les, at projektet godkendes på betingelse af at dispensation fra forskellige
bestemmelser i bygningsreglementet gives, samt at de af Dansk Brandværns
komite angivne regler overholdes. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.532) Projekt til opførelse af en fabriksbygning på matr. nr.
3£ og 3x Ude Sundby, Holmensvej 11-13 for A/S Fritz Schur. Projektet indstil

28 les til godkendelse på nærmere anførte betingelser. - Indstillingen vedtoges!
284.

(J* nr. 778.552.) Opførelse af en gymnastiksalsbygning på parcel af matr.

285.

nr. 4a markj. Odinsvej 2, for Frederikssund kommune.-Dispensation anbefale^
Indstillingen vedtog«
i(J» nr. 778.532) Projekt til opførelse af beboelseshus på matr. nr. 7b-G ma:|j
Regnar Lodbrogsvej 7 for arkitekt J. Helms. - Det indstilles, at det medde
les bygherren, at enten må projektet omarbejdes, således at håndværkerudgiff
terne nedbringes til det tilladelige beløb, eller også må han henvises til
at opretholde en tidligere indgivet begæring om igangsættelsestilladelse. -*«
Indstillingen godkendes, - Bygherren har meddelt, at udgifterne er reducere!

286.

(j. nr. 778.532) Projekt til opførelse af et tømmerværksted, parcel af 4a
marlcj., sidevej til Frederiksværkvej for tømrermester Ernst Hansen. ~ Proje|
tet indstilles til godkendelse. - Indstillingen vedtoges.

287.

(J. nr. 778.532) Projekt til opførelse af en fabriksbygning, matr. nr. yz_ o|
3æ Ude Sundby, Ellekær 6 for A/S' OO-RO. Det indstilles, at de fornødne dis
pensationer fra forskellige bestemmelser i bygningsreglementet anbefales. Indstillingen vedtoges.

288.

(j. nr. 073*512) Udkast til deklaration om industri og håndværkerområ,de på
matr. nr. 18dv Ude Sundby tilhørende A/S Metallic. Udkastet indstilles til
godkendelse. - Godkendes.

289.

(J. nr. 713.073.526,34) Indstilling om at man forlanger at arbejdsgivere, de;

tilbageholder skat skal afregne a conto hveranden måned. - Indstillingen ved|
toges.
290.

(j. nr. 777*728) Forslag til kontrakt med fa. Harvey og Co. om projektering
af centralrenseanlæg. - Godkendes.

291.

(J* nr. 713.13) Andragende om fritagelse for hundeafgift fra fru K. Sonnich"'
sen, Ellelund og Willy Frandsen, "Karenslyst", Bonderup. Det indstilles, at:
fritagelse gives for een hund indtil videre. - Indstillingen vedtoges.

292.

(j. nr. 073.5l(073.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af arealer
af St. Marienlyst til Anker og Ernst Hansen. - Det indstilles, at prisen for
grunden til Anker Hansen nedsættes fra 94*560 kr. til 87.000 kr. - Indstil
lingen vedtoges.

293.

(J. nr. 811.111) Indstilling om at man af Palle Hansen erhverver vejarealet
matr. nr. l6m Ude Sundby for 4.200 kr., der betales af fru R. Schcnecker. Indstillingen vedtoges.

294.

(J. nr. 073(073.511.2) Indstilling om salg af 5 grunde af Islebjerggård;
pcl. nr. 30 til maskinarbejder H. W. Larsen, Gentofte for 25*000,00 kr.
"

"

27

"

mekaniker Kjeld Ervolder, Gladsakse for 26.000,00 kr.

- 29 pol. nr.

32 til tømrermester Elo Ervolder, Ganløse for 25,000,00 kr.

"

"

35

" tømrer Torben Ervolder for 24-000,00 kr.

"

"

25

" glarmester H. H. Henriksen for 28.000,00 kr. - Indstillingen

vedtoges.
(j* nr. 075*5) Indstilling om at man til fortsat financiering af Islebjerggård optager et &fo lån i kommunekreditforeningen stort 1 million kroner, der
afdrages indtil 1970. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
(j. nr. 073.5) Indstilling om at man til dækning af kasseudlæg vedrørende
Marienlystskolen optager et eetårigt lån på 1.000.000 kr. hos Gudme Raaschou.
Nominel rente 4$« Effektiv 8 -i- $ p. a. - Sagens overgang til 2. behandling
O
vedtoges.
(j. nr. 073(073.511.2) Indstilling om salg af hele hjørnegrunden ved Frederiksværkvej-Omkørselsvej til autoforhandler Boesen Nielsen for 20 kr. pr. nLIndstillingen vedtoges.
(j. nr. 811.111) Endeligt projekt til ombygning af Torvet, jfr. mødet 14/ 12 -

1964 - herunder indretning af rutebilstation mellem Turistforeningens kontor
og Rådhuset. - Godkendes.
Mødet hævet.
Byrådsmødet den 1. marts 1965 .
Fraværende Aage Olsen.
(j. nr. 824*5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(j. nr. 778.532) Boligselskabet "Rosenvænget" søger om godkendelse af leje
forhøjelse i afd. C. - Godkendes.
(j. nr. 851.12) Indstilling om ændring i skoleplanen vedrørende specialunder
visningen. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 851.162) Oversigt over udgifterne til inventar på Marienlystskolen,
ialt 683.000 kr« - Beløbet bevilges.
(J. nr. 811.111) Indstilling om regulering af Torvet i anledning af anbrin
gelse af skulptur og indretning af rutebilstation. Nettoudgiften er anslået
til 175.000 kr. for regulering af Torvet. Indretning af rutebilstation på
arealet vest for Rådhuset anslås i nettoudgift til 60.000 kr. - Indstillingen
vedtoges eenstemmigt, idet vejudvalget dog får anledning til at udtale sig
om detaillerne.
(j. nr. 073.5l(073.511.2) Udstykningsplan f o r -68 grunde på arealerne øst for
Ådalsvej. Det indstilles, at grundene sælges for gennemsnitlig 25.000 kr.pr.
parcel heri indbefattet udgifter til forsyningsledningerj

- 30 Vandledning
Elforsyning (kabel)

600 kr.
1.200 H

Fjernvarmestik

1.000 M
1.000 H

Fjernvarmetilslutning

1.500 II

Kloakstik

5.300 kr.
og endvidere kloakbidrag 3«500 "

8.800 kr.

Indstillingen godkendes.
305*

(J. nr. 777*83) A/S Kalvøen anmoder om at kommunens tilskud til aktieselska
bet forhøjes fra 8.000 kr. som tilskud og 5*000 kr. som lån til det beløb,
det koster at vedligeholde anlægget ca. 17-000 kr., således at der ikke mere
ydes lån. - Sagen udsættes og der optages en forhandling med aktieselskabets
bestyrelse.

306.

(J. nr. 824 . H 2 .52 ) Indstilling om en bevilling på 160.000 kr. til forstærk
ning af højspændingsnettet i industrikvarteret og ved Islebjerggård. - Ind
stillingen vedtoges.

307.

(J. nr. 824* 112.8) Indstilling om, at elprisen fra 1/4-1985 for bolig- og
erhvervstarif forhøjes med 1 øre pr. kWh til henholdsvis 13 øre og 11 øre
(for forbrug over 10.000 kWh årligt). - Indstillingen vedtoges.

308.

(J. nr. 824.111.8) Indstilling om, at gasprisen fra 1/4-1965 forhøjes til
85 øre pr. n? for husholdningsgas og 55 øre pr. m3 for gas til industri- og
opvarmning. - Indstillingen vedtoges.

309.

(J. nr. 073.521) Kommunens overslag for 1965/ 66 . - Overgang til 2. behandling
vedtoges.

310.

(J. nr. 073.5) Andragende om at kommunen vil vedstå sin garanti for statslån
i ejendommen matr. nr. 14be markj., der er købt af direktør Thor Tøsse. - Be
vilges.

311.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om at prisen på den til Anker Hansen
tilbudte grund af St. Marienlyst, matr. nr. 4a nedsættes til 85-000 og end
videre, at salget af grunden sker til A/S Brdr. A. og E. Hansen, hvilket og
så gælder den grund, det er vedtaget at sælge til Ernst Hansen. - Indstillin
gen vedtoges.

312.

(J. nr. 073.51(073.511.2) Vognmand Arthur Simonsen anmoder om at måtte købe
yderligere oa. 400 nf af Campingpladsen. - Udsættes.

313a.

(J. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om at man af A/S Gulf Oil erhverver cag
3.000 m2 af matr. nr. 232a bygr. (tidl. Jernbanehotellet) for 20 kr. pr. nf,at betale kontant. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

- 31 313b*

(J* nr. 073.51(073.511*1) Indstilling om at man til A /s A. Jespersen og Søn
afhænder ca. 3.000 m af matr. nr. la mark j . for 20 kr. pr. nf at betale kon
tant. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

314a.

(J* nr. 073*5) 2 . behandling af indstilling om optagelse af et lån stort
1.000. 000 kr. af Gudme Raaschou (A. P. Møller) . Lånet tilbagebetales 13/2-

1966. Den effektive rente er 8fo + provision l/8fo
314b.

. Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 073*5) 2 . behandling af indstilling om optagelse af et lån på
1.000. 000 kr. i Kreditforeningen af Kommuner i Danmark. - Det indstilles, at
lånet ikke optages, da den effektive rente bliver ca. 9 fo mod påregnet 6 ,48$.
Indstillingen vedtoges.

515*

(J* nr. 852.11.08) Indstilling om at bibliotekar Kirsten Dahlfelt ansættes
som assisterende bibliotekar fra 1. august 1965* - Indstillingen vedtoges.

316.

(J. nr. 087 .41 )08 ) Indstilling om at det afdelingsingeniør J. Boas tillagte
kvalifikationstillæg fra 1. april 1965 forhøjes fra
+ tillæg og at kørselsgodtgørelse

forhøjes fra

kr.
kr. -

Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 22. marts 1965*
317*

(J* nr. 078 .51 ) Ansøgning om tilskud til "Skibsadoptionen". - Bevilges et
årligt tilskud på 100 kr.

318.

(j. nr. 811.111(071.5) Indstilling om ændring af vejnavnet "Ørvende1svej"
til "Pengesvej". - Indstillingen vedtoges.

319*

(J. nr. 777*83) Kulturministeriet udbeder sig erklæring vedrørende udvidel
se af Kalvøpavillonen. - Det vedtoges indtrængende at henstille, at tilla
delsen gives.

320.

(j. nr. 824*112.524) Sag vedrørende anbringelse af K.E.S.A.’s luftledninger.Anbringelsen godkendes.

321.

(j, nr. 812.5) Referat af møde med D. S. B. vedrørende flytning af station,
toggangen, parkeringsplads m.v. - Til efterretning.

322.

(j. nr. 778.51.078.3) Projekt til opførelse af et smedeværksted på matr. nr.
l68e bygr., Havnevej 1, for Frederikssund Jernstøberi og Maskinfabrik. Byg
ningsudvalget indstiller projektet til godkendelse på visse nærmere anførte
betingelser. - Indstillingen vedtoges.

323«

(J. nr. 778.51.078.3)Projekt til opførelse af et etagebeboelseshus,parcel
af la markj. Møllevej 1 for A/S Jespersen og Søn. Bygningsudvalget og byg
ningsrådet indstiller, at dispensationer fra byggeloven og bygningsvedtæg

-

52

-

ten anbefales overfor boligministeriet. - Indstillingen vedtoges.

524.

(J. nr. 073.5l(075.511.2) Indstilling om endelig fastsættelse af priserne
på parcellerne ved Ådalsvej. - Indstillingen vedtoges.

325.

(J. nr. 073.521) 2. behandling af overslaget for 1965/ 66 . Kasseudvalget ind
stiller, at der foretages følgende ændringer i budgettet:
Tillægsligningen forhøjes med

15.000 kr.

Kapitalbindingsskat forhøjes med

75*000 "

Sømandsskat

"

"

Kommunal grundskyld med

50.000 kr.

"
ejendomsskyld
nedsættes med

20^000 "

5*000 "

30.000 11

125.000 kr.
Personlig skat ifølge hovedligningen nedsættes med et tilsvarende be
løb til 5.635.300 kr., hvorefter beskatningsprocenten vil blive 16 ,9 . Med de anførte ændringer godkendes budgettet.
326.

(j. nr. 851.11.082.3) Skolekommissionen indstiller eenstemmigt følgende til
ledige lærerstillinger: Tale- og tunghørelærer frk. Inge Wentzel Lind, Hol
bæk. 3 lærerstillingers lærer Adolf Abeisen, Brønderslev, lærer Hans Peter
Drachmann, Stenlille, lærer Ole Aage Hansen, Haslev. 6 lærerindestillinger:
lærerinde fru Grete Vognsen, Yarde, lærerinde fru Margit Jochumsen, Hillerød,
lærerinde fru Margit Roulund, København, lærerinde frk. Inge Merete Rasmus
sen, Viby, lærerinde frk. Jytte Zeuthen, Silkeborg, lærerinde frk. Hanne Elleby Petersen, Haslev. - Indstillingen vedtoges.

327.

(J. nr. 851.124.5) Andragende fra lærerinderom nedsættelse af timetals
fru Anne-Lise Jakobsen til 24 timer
"

Kirsten Lindberg Jensen til 20 timer,

"

Anna Damkjær til 24 timer,

"

Birgit Petersen til 24 timer,

Skolekommissionen anbefaler. - Bevilges.
328.

(j. nr. 778.5) Andragende fra blikkenslagermester Poul Nielsen om tilladel
se til at inddrage lejligheden i stueetagen i ejendommen Jernbanegade 39 til
butikken. - Det indstilles, at man godkender, at lejligheden i forbindelse
med tobaksforretningen inddrages under denne forretning. - Indstillingen veds
toges.

329.

(J* nr. 073.51(073.511.2) Sag vedrørende eventuel afhændelse af areal ved
Holmensvej til fa. C. Andreasen og Søn. - Udsættes.

330.

(J. nr. 073.5l(073.511.2) Indstilling om at salget af stenpladsen til A/S
Bohnstedt Petersen effektueres med overtagelse 1. april 19&5, således, at

- 55 ~
kommunen lejer areal og bygninger for 20.000 kr. årlig. (matr. nr. 7ar m.v.)
Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 075*51(075*511*1) 2. behandling af sag vedrørende køb af 3000 m3 af
det tidligere Jernbanehotel af A/S Gulf Oil. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 075. 5 l(075 .511 *l) 2. behandling af sag vedrørende salg af 3000 m af
matr. nr. la markj. til A/S A. Jespersen og Søn. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 84 ) Indstilling om at man godkender, at der er bevilget arbejdsmand
Kai Schmidt 400 kr. til betaling af husleje. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.
(j. nr. 84 ) Andragende om enkepension. Socialudvalget indstiller, at andra
gendet imødekommes. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.
(j. nr. 075*5) Indstilling om, at havnen af Gudme Raaschou låner 1000.000 kr.
for et år - effektiv rente & fo p. a. - Sagens overgang til 2. behandling ved
toges.
(j. nr. 073*5) Indstilling om at man af Gudme Raaschou låner 2.000.000 kr.
for et år - effektiv rente & fo p.a. - Halvdelen anvendes til Marienlystskolen
og halvdelen til Islebjerggård. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
(j. nr. 842 .11.08) Frederiksborg Amtsråd fremsender til erklæring indstilling
om, at fuldmægtigen på sygehuset lønnes efter overenskomst med sygehusinspektørforeningen. - Tiltrædes.
Mødet hævet.

