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Teknisk udvalgsmøde.

1. Efterretningssager:
a. Stadsdyrlægen fremsender bassinanalyse
*)

vedr. "Hellas" af 16/8 78.

t

b. Stadsdyrlægen fremsender badevandsanaly
ser af 15/8, 22/8, 29/8 og 5/9 1978.
c. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser fra
følgende vandværk:
Vellerup sommerby og
Rendebæk
d. Stadsdyrlægen har besigtiget indretning
af køkken for børnehave i tidligere sko-

-

leinspektørbolig, Skolevej 3, Skibby, og
meddeler at indretningen kan godkendes
på diverse vilkår.
e. Stadsdyrlægen meddeler efter samtale med
administrerende advokat for ejendommen
Skibby cafeteria,

at den

forrige forpagter er ophørt, og virksom
heden er lukket.
Den vil ikke blive genåbnet, før bestå
ende mangler er udbedret, og der er frem
sendt ansøgning til levnedsmiddelkontrol
len om godkendelse af fortsat drift ved
ny indehaver.
f. Stadsdyrlægen fremsender oplysninger om
vandprøve^udtaget på Egevej i Skuldelev
efter strømafbrydelse, der smagte af salt.
Prøven indeholdte ca. 1,7 % kogsalt.
g. Fredningsplanudvalget for Københavns, Fre
deriksborg og Roskilde amter meddeler t i l 
ladelse til oprettelse af en kontrolleret
losseplads på matr. nr. 6 a
Skuldelev sogn.
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5. Sagen vedr. Willum Plast & co's ansøg
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jr

^

^

bzmf/VMus&J Ziétsi

8 b m. fl. Østby optages i ud
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V
nu fra firmaet er fremsendt de af embeds ■•^ W

valget til fornyet behandling, idet der

lægen udbedte suplerende oplysninger til Z i/ IM
sagen.
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6.
ansøger om tilla
del til retablering af gårdens brønd med
en boring med et årligt forbrug på oa.
3
2ooo m'
har overtaget gården,

ohm,
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der er beliggende på matr. nr. 17 a Ven
slev by Ferslev sogn, pr. 1/7 1978 og
udvidet besætningen, og der er derfor

V,

T;

opstået akut vandmangel.

7. Efterretningssager:
a.

vHovedstadsområdets Trafikselskab, Gother^
/i/¿//ciAo/i'UPub fiyÅ./ ■ <h! - <t*
gade 53, 1123 København K fremsender års
■
/ f'
beretning for 1977 for HT.

b. Teknisk forvaltning har den 5/9 1978 m e d 
delt tilladelse til A/S NESA til at ud
føre kabelarbejde i Onsvedvej.
Journal nr. 7o-15.
c. A/S J. K. Dinesen, Randersgade 17, 21oo
København 0. fremsender kopi af skrivel
se og ændrede tegninger tilsendt Finn
Skov vedr. renseanlæg for Skibby kommune
med anmodning om at afgive tilbud på de
på tegningerne viste ændringer.

Nr. 588

A/t OAFO LO-FREDERIKSHAVN

Dag og år:

Blad nr.

59o.
Formandens
initialer:

Sagen vedr. klage over manglende over
sigtsforhold fra Birkebækvej til Nordvej en
optages atter i udvalget, idet der nu
foreligger opmålinger fra landinspektør
J. Larsen, Skibby.

ihtiou-v Aiittdelw dcUrtgjAfi/efa,
tT
;
^
sel fra m a t r . nr. 6 e Vellerup by og sogiji ,
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9. Efter besigtigelse af den ønskede udkør
Vigvejen 11, Vellerup, genoptages sagen

74

4

til drøftelse i udvalget.

lo* Efter besigtigelse af forholdene ved
Skuldelev skole i forbindelse med sagen
vedr. færdselssikring af skolebørn gen

/7
ff

yVh

optages sagen i udvalget til fornyet be l&dosL
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ne deltager i et møde med kommunen vedr.
JiJ dfø iloit-uf
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Over1andvæsenskommissionens anmodning
til kommunen og grundejerforeningen Ham XjiÅi A f .fø'KØzføt'o/

11. Ingeniørgruppen ApS, Bagsværd Hovedgade

mervang om en udtalelse i sagen om kloa
kering af Hammertoften.

12. Efter diverse forhandlinger med
vedr. problemerne med skelpælene
på matr. nr. 1 bn

Skuldelev

sogn, har kommunen i skrivelse af 27/6
1978 tilbudt, at man foretager en opfyld
ning, så skelpælene kan retableres.
accepterer i skrivelse af
28/8 1978 dette forslag, men forlanger
samtidig en erstatning på 5.ooo,- k r .
for det bortfjernede grus.
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15. A. Østergård anmoder for Østby bylaug
a. om at få forlænget Hammervej fra nr. 18
til Åskildevej med asfaltbelægning samt
opsat 2 gadelygter mere.
b. Samtidig anmoder man om renovering af
/>urdciCiiC'(Lj Misunto’
ui^}

overløbsledning fra Østby gadekær, da
de omkringboende klager over problemer

•7

med for høj grundvandstand.

16. Drøftelse vedr. retningslinier for fej

7

ning af gader i Skibby kommune

38,o7 kr. pr. km., fejelængden der kun
udføres på veje med kantsten er ca.
6o km.
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17. J. K. Dinesen fremsender tilbud på ma¿ü/

skinleverancen til Skibby renseanlæg:

J

J/U'cétLQ'i ‘s A s l b q /

j-t-i '7iti.,'<■•*>,

Nordisk Triclair forlanger

kr

Vattenteknik

"

"

vJ.6c t'~U£Ulctcl

^Xp/ r/Tic/
Det anbefales udvalget at acceptere til

644*1

'éjtøig/ÅÅd 4^

¿■V.

budet fra Nordisk Triclair.

18. J. K. Dinesen fremsender tilbud på Flow- Qk/¿iu / U c ^ f ø Ä / S n i l d e / -t?/
målerudstyr til Skibby renseanlæg:
o/jofø-T' sClPv/ctcU1
)
\J
(/
Mobro forlanger
kr
V. Løwener

"

"

Det anbefales udvalget at acceptere til-'
budet fra Mobro.

19 . J. K. Dinesen fremsender tilbud på en
terprise I (levering og montering af

J

hoved- og slampumper)

til Skibby rense

anlæg:
Møller

& Jochumsen forl.

kr.

Flygt
Det anbefales udvalget at acceptere til-:
budet fra Møller & Jochumsen.
(Alle tilbudene i ovennævnte entrepriser
er exel. m o m s .)
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2o. A/S J. K. Dinesen anbefaler, at udval
get optager en forhandling med Venslev
vandværk i forbindelse med kloakering
i Venslev for at opnå en aftale om den
nærmere fremgangsmåde ved arbejdets g e n 
nemførelse og afholdelsen af de dermed
forbundne udgifter, idet det befrygtes,
at berøringen af ledningerne vil blive
kompliceret og kostbar, da disse er g a m 
le og skrøbelige.
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Tillægsdagsorden til Teknisk udvalg,

21. J. K. Dinesen A/S fremsender specifika

/

tion over fællesomkostningerne v e d r . led
ning fra Nordmandsmosen som vedtaget på
mødet den 27-7-1978.

22

,

På Teknisk udvalgsmøde den 25-5-1978 be
sluttedes, at Venslev Bylaug skulle god

\J

kende det af NESA udarbejdede vejbelys
ningsprojekt for Venslev by inden arbej
det sættes i gang.
Venslev Bylaug ønsker ikke lysstofrør,
derimod foreslås armatur M 4 g

58o med

15o W glødelampe, anlægget er ca. lo.ooo
kr. dyrere i anlæg og ca. 16oo k r . dyre

O
a

re i drift pr. år.
Alternativt forslag: armatur M 4 g

648

med 15o W glødelampe, dette anlæg er ca.
2o.ooo kr. billigere i anlæg, men ca.
16oo kr. dyrere i drift om året.

23. Tilsyn ved opførelsen af Skibby rensean
læg.
Formanden ønsker udvalgets tilladelse til

l i v i ¿¡£¿<*¿6/.

sammen med bygherretilsyn og fremmødte
udvalgsmedlemmer, at afgøre løbende sa
ger, herunder økonomiske ved de ugentli
ge byggemøder på renseanlægget.
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