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TEKNISK UDVALG
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Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg torsdag den 3o. november 1978
kl# 13*oo i udvalgslokale II med følgende
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Holiaegårdsve j.
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anmoder i skrivelse af 28.9*78
om at få afholdt åstedsforretning vedr. snerydning
på ovennævnte vej.
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7 .11.1978: Teknisk udvalg bararmner åsteasforret—
ning den 3o.11.1978 kl 133o
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4.11.1978: tilsigelser udsendt/annoncering
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Privat fællesvej - matr.nr. 5h - 5J3 - 5hl af N.D.
DISA (ejer af matr.nr .5hi).;anmoder om afholdelse
af åstedsforretning med henblik på en istandsættel
se af den her omhandlede fællesvej*
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7,11.1978: Teknisk udvalg berammer åstedsforretning
den 3o.11.1978 kl 15oo
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14.11.1978: tilsigelser udsendt/annoncering
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Katr.nr. 9 AD, 9 AK m.-fl. af Neder Dråby.
Landinspektør Børge Hansen fremsender revideret
udstykningssag vedr, de
tilhørende grunde.
Katr.nr. 9 AB med ekst. "beboelse bliver 32oo m2
med uændret vejadgang til landevej 54o. Katr.nr.
9 AK agtes afhændet med vejadgang ad 3>77 ni bred
privat fællesvej over matr.nr. 9 AI til Jerichausvej og derfra til landevej 54o.

Teknisk udvalg indstiller, at der udarbejdes et
forslag til lokalplan for området med samtidig
tillæg til § 15-rammerne, idet arealet i henhold
til nu gældende § 15-rammer er forudsat overført
til byzone.
Kærværende udstykningssag udsættes derfor,indtil
der foreligger en endelig vedtaget lokalplan.
BYRÅDET 21.9»78- T.U. .indst, godkendes.
Ud fra byrådets godkendelse forelægges sagen TEK'
NISK UDVALG til videre bearbejdelse,
3.1o.l978:
Det overlades til ark.Sv Allan Jensen at udarbejd
et lokalplanforslag, som forelægges på næste møde
i TEKNISK UDVALG (7.11.1978).
Ved forslagets udarbejdelse søges bestående vej
adgang over matr.nr.9ai sløjfet, hvorefter al
fremtidig vejadgang i forbindelse med nærværende
udstykningssag må ske til landevej.
6,lo.l978: tilsendt fornødent materiale til
Sv Allan Jensen.
Gennemgang af udkast til lokalplan samt besigti
gelse af forholdene på stedet specielt omkring
vejarigangsproblematiken,
Sv Allan Jensen er tilsagt til kl lo3o,
7.11.1978: Teknisk udvalg vedtog at indkalde
landinspektør Børge Hansen til en nær*
mere forhandling«,
16,11.1978: tilsagt Børge Hansen til den 3o.ll.7f
kl 163o
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Lokalplan 16 - Dalby.
Borgermøde vedr, lokalplan på Solbakkeskolen
kl. 19.oo.

P. u. v.
Jørgen Christensen
formand

