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2F
Det meddeles hermed, at der afholdes møde i
ejendomsudvalget onsdag den 5.7.1978 kl. 14,oo
på Jægerspris Rådhus, udvalgsværelse II med
følgende
i.

FRAVÆRENHK . 0
D A G S O R

D E N

1.
Børnetandklinik.,
Behandling af spørgsmålet om understrygning af
ekst. tegltag .
Overslagspris vil foreligge til mødet.
. A .
Besvaret d e n :_

7.7.1978____

under j. nr.

17-1

2.
Matr.nr. 7.A. Bakkegårde
Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. den
tilhørende
ejendom f.s.v. angår et areal på 529 m2, som agtes
afhændet til naboejendommen matr.nr. 7 NY.
Ejendommen er beliggende inden for sommerhusområde
hvor byggeafstand til naboskel skal være mindst
5 m.
Afstanden fra gavl til beboelse på matr.nr. 7 A
til nyt skelhjørne er 4,44. m.
Det skal hertil bemærkes, at sydvestskellet for
tillægsparcellen følger et eksisterende, hegn langs
restejendommens indkørsel. Med henvisning hertil
søges om dispensation fra mindsteafstandsbestemmel
sen.

Besvare, den:
un der i. nr.

7.7.1979 _
-ri,: OT

A
f

o '*

arkJJ

3

.

Hatr. nr. 9 B, Landerslev.
Planstyrelsen tilbagesender udstykningssag vedr.
den
tilhørende ejendom, idet man op
lyser, at udstykningssager.i henhold til kommune
planlovens § Ao henhører under kommunalbestyrel
sens kompetence.

2i

I den forbindelse kræver udstykningssager dispen
sation for bygningsafstand til skel.

Besvaret d e n : _

under j. nr.
4.
4 .
Ejeren af naboejendommen,
fremsender klage
over bebyggelsen på ovennævnte ejendom.
7.7.1978
matr.nr.
5.
Hatr.nr. 7 ae, Neder Dråby, Magnoliavej 49.
Naboerne til ovennævnte ejendom,
fremsender skrivelse af 19.6.d.å. vedrørende be
byggelse på ovennævnte ejendom, der ejes af hr.

Besvaret den;
1 under i. nr.

5

7.7.1978

1

matr.nr.

atr.nr, 3o R. Gerlev, Engsvinciet 6
Ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender ansøgning om tilladelse til at opføre
en tilbygning.
Tilbygningen ønskes opført 3,lo m fra skel mod ve
(min.

& _n

m l.

25.7.1978
matr.nr.
7.
Hatr.nr. 2 al, Over Dråby, Kirkestien 6

7^

For ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender
ansøgning om tilladelse til
at hæve taget på ekst. carport.
Bygningshøjden bliver hermed ændret
til 3,o m.
25.7.1978
(max. 2,4o m). Besvaret den:
under i. nr.

matr.nr.

m

-------------

8.

Dag og år:

Blad nr.

onsdag d. 5.7.1978
Matr.nr. 26 G, Dalby by,
Ejeren af ovennævnte ejendom,
fremsender klage
over at genbo har oplagsplads for ældre biler.

J.ST

8
.

Ejendomsudvalget den 7.6 .1978
Besigtigelse;foretaget» Intet foretages i sagen.
Ben 12.6.1978 meddeler formanden for Grundejer
foreningen "Hvilehøj" at der er etableret skrot
handel på
Besvaret den

25.7.1-978

under j. nr.

matr.nr.

9.
Matr.nr. 13 R, Barakkerne,
Naboen til ovennævnte ejendom,
klager over at
opfyldningen på naboejendommen stadig pågår,
Besigtigelse er foretaget og opfyldningen
tes.

bekræf. / y

Grundejerforeningen SKOWÆNGET fremsender skri
velse af 12 juni d.å. vedrørende ovennævnte sag.

lo.
Mat r.n r.

Besvaret den:_

7.7.1978

under j. nr.

matr.nr.

6 f, Lynqerup,

M ej e r iq å r d s v e j

2

Ejeren af ovennævnte ejendom,
Mejerigårdsvej 27, Jægerspris, fremsender ansøg
ning om tilladelse til at opføre en garage.
Garagen ønskes opført direkte i naboskel med en
bygningslængde på 8,5o m (max. S,om).

Besvaret den: --under j. nr.

113.
Form andens
initialer:____

1

matr.nr.

.

11

Matr.nr. lo S, Gerlev by, Enghaven 37 B.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
Enghaven 37 B, Gerlev, fremsender ansøgning om til
ladelse til at opføre en carport m/udhus.
Bygningen ønskes placeret o,3o m fra naboskel med
en bygningshøjde på 2,7o m, (max. 2,4o m).

es varet den: ,^ ?5 _ r2 ;l§Z ■ matr.nr.

C<£S-C
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15.
Matr.nr. 2 R, Over Dråby, Kirkebakken 14.
Ejeren af ovennævnte ejendom,
Kirkebakken 14, Jægerspris, fremsender ansøgning
om tilladelse til at opføre carport m/udhus.
Bygningen ønskes placeret direkte i naboskel med en
bygningslængde på 11,o m (max. 8,o m ) .
Naboerklæring foreligger.

Besvaret d e n : __j-4«7»1978 —
under j. nr.

__J?atr.nr.

Ejgil Frederiksen
formand

F

.

