JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG
Torsdag, den 5. december 1985, kl.

13.45

i udvalgslokale II med følgende
D A G S O R D E N

:
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TEKNISKE SAGER:

V

Private veje.
fremsender skrivelse af 23.8,1985,
hvori denne anmoder om afholdelse af vejsyn på

ENGVEJ
vedr. vedligeholdelse af vejen herunder snerydning
26.9.1985:
Teknisk udvalg berammer åstedsforretningen til
5,dec.l985. kl,14oo
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matr.nr. 2~ af Kroqstru£±
Byggeselskabet Dalby Vænge APS fremsender ansøg
ning om støtte til opførelse af 12 private andels
boliger, der planlægges opført på parcel af matr.
nr. 2a af Krogstrup beliggende ved Solbakkevej i
Dalby.
Arealet er omfattet af lokalplan nr.16.
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26.9.1985:
Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet
man ikke kan anbefale de 12 boliger.
Arealet er i henhold til lokalplan 16 forudsat ud
stykket (ca. 6 parceller)

Byrådet 15.10.85: Tilbagesendes T.U, idet man anmo
der om udarb. af lokalplantillæg m.h.t. det ansøgte.
31.lo.1985:
Teknisk udvalg vedtager at indkalde R8A-83 til
en nærmere drøftelse torsdag den 5.12.1985
kl.lSoo
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Lokalplan 33.
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Landinspektør Housten l/estergaard fremsender skri
velse af 17.9.1985, hvori denne meddeler, at han
den 16,9,1985 har indgået aftale med Fredningssty
reisen om, at §9 i forslag til lokalplan får føl
gende ordlyd:
"Uanset lokalplanens foranstående bestemmelser må
der ikke foretages ændringer af eksisterende lov
lige forhold, før der fra Fredningsstyrelsen er
sket ophævelse af skovbyggelinien for det pågæl
dende område."
Når lokalplanen herefter, efter vedtagelse, bli
ver forelagt Fredningsstyrelsen, vil der admini
strativt blive meddelt ophævelse af skovbyggelini
en.
Denne sagsbehandling i Fredningsstyrelsen vil kur
ne ske sideordnet med selve lokalplanproceduren.
Landinspektør Mousten l/estergaard har herefter
anmodet arkitekt Sv.Allan Jensens tegnestue om
at fortsætte og færdiggøre deres arbejde med lo
kalplanforslaget.
26.9.1985:
Teknisk udvalg/til efterretning.
Udvalget forventer herefter et forslag til lokal
plan forelagt.
Udgifterne til den samlede lokalplanprocedure må
afholdes af udstykningsherren.
Byplanarkitekt Sv Allan Jensen fremsender forsla
til lokalplan, som vedlægges dagsorden.
31.lo.1985:
Byplanarkitekt + landinspektør + udstykningsherr
tilsiges til en nærmere drøftelse den
5.12.1985 kl.15.45
idet udvalget ønsker en nærmere uddybning og
gennemgang af lokalplanforslaget.
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5. december 1985
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T. 4.

Færdselsregulering- Dalby.
En beboergruppe i Dalby '.•emsender kopi af skri_ Frederikssund vedr.
velse til Politimester'
i Dalby.
etablering af "stilleve.

i,

6.11.1979:
Teknisk udvalg vedtager at indkalde
og Politiet til en nærmere drøftelse den 29.11.
1979.
Tilsagt til kl 15oo.
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29.11.1979:
Bortset fra etablering af varselslinier, som iøv
rigt søges gennemført hurtigst muligt, kunne
politiet ikke godkende nogle af d^nsøgte foran
staltninger.
En evt ansøgning om hastighedsbegrænsning må
fremsendes særskilt til politiet.
Sagen som ansøgt vil blive besvaret af politi
et til beboerne.
12.6.1985:
Dalby Bylaug fremsender skrivelse af lo.6.1985,
hvori man ytrer ønske om en genoptagelse af sa
gen, idet man finder det yderst relevant at så
vel Solbakkevej som Østergårdsvej gøres til
"Stilleveje".
Således foranlediget ønsker bylauget et møde
med Teknisk udvalg omkring sagen.
27.6,1985:
Beboerne tilsiges til en nærmere forhandling.
3.7.1985:
Tilsagt beboerne til møde med udvalget
torsdag den 8 .august kl,153o.
8.8.1985:
Til brug for den videre sagsbehandling på mødet
den 29.august 1985 fremsender bylauget et for
slag til udformningen af de to "stilleveje."
29.8.1985:
Sagen fremsendes til politiet med anmodning om
en udtalelse
17.lo.1985:
Politiet fremsender skrivelse af 15.lo.1985,
hvori der udtrykkes betænkelighed med projek
tet og som efter politiets opfattelse må ind
gå i en lokalplan for området.
31.lo.1985:
Teknisk udvalg tager foreløbig det af politiet fre
førte til efterretning, men af hensyn til ansøger
ne tilsiges disse til en nærmere uddybning af sa
gen sammen med politiet
torsdag den 5.december 1985 kl.1645
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Andelsboligforeningen Fyrreparkeru
I fortsættelse af tidligere sagsbehandling omkri m
legeplads fremsender foreningen skrivelse af
7,lo.1985, hvori man anmoder Teknisk udvalg om en
besigtigelse af arealet
torsdag den 31.1o.d.å. kl.l4oo
Henvendelse til fru Kirsten Jensen - fyrreparken
som sammen med evt. andre fremmødte fra legeplads
udvalget nærmere vil redegøre for foreningens syn
punkter med henblik på en løsning af sagen.
Boligforeningens skrivelse vedlægges dagsorden.
31.lo.1985:
Teknisk udvalg vedtager at tilsige Egill Jensen
til en nærmere drøftelse
torsdag den 5 0dec.l985 k!.173o
18.11.1985:
modtaget suppl. skrivelse fra Kirsten Jensen
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Buskørsel.
HT og Skibby kommune har i samarbejde med de loka
le busentreprenører undersøgt mulighederne for at
etablere nogle myldretidsforbindelser gennem Horns
herred.
Det af arbejdsgruppen udarbejdede forslag er vedrlagt nærværende dagsorden.

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 21.
11.1985, hvor repræsentanter fra Jægerspris byråd
indbydes til at deltage i nedennævnte åstedsfor
retninger :
9.12.1985 kl.o93o:
Mødested: Hjørnet af Dråbyvej/Landerslevvej
19.12.1985 kl.o93o:
Mødested: Hjørnet af Hyllestedvej/Landerslevvej
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Formandens
initialer:

Private vejs.

t

LI/K for Frederiksborg amtsrådskreds fremsender ken
delse af 2o.november 1985 om begæring om at tilken'
de matr.nr.8_h af Neder-Dråby - Hovedgaden I08 B vejret til offentlig vej.
Kommissionen tilkender ejeren af omhandlede ejen
dom
_
n færdselsret ad den
private fællesvej over matr.nr.7;a.
De nærmere omstændigheder fremgår af kopi af ken
delse, som er vedlagt dagsorden.
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