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Teknisk udvalgsmøde.
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i udvalgsværelset.

1. Til efterretning:
Stadsdyrlægen fremsender bassinvandsana
/T
V

lyse af 2o/ll 1978 vedr. "Hellas".

2. Stadsdyrlægen har på grund af klage over
grus i vandet udtaget en vandanalyse hos

/

¿-¿yd
7
T C
.■n£}-ru€'if

ff

i

V

Willum Plast & Co.,

J

ansøger om tilladelse til fabrika
tion af sprøjtestøbt plastic på ejendom
men
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matr. nr. 1 bp

Skibby by og sogn.
Firmaet søgte i juni måned om at drive
fabrikationen i ejendommen matr. nr. 8 b

6iä/

m. fl. Østby by Selsø sogn, beliggende
Østbyvej lo, men dette er blevet afslået
af Hovedstadsrådet.

. Efter

anmodning

drøfte

de man på oktober mødet ansættelse af klo
J 1^

akbidragene på matr. nr.e 4 h og 4 cø
Skibby by og sogn, man besluttede da

at

udsætte sagen indtil der var samlet nær
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mere oplysninger.
Sagen forelægges nu atter udvalget, idet
sagsforløb er vedlagt.
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der har overtaget ejendommen
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y/ matr. nr. 19 c, 2o b og 21 Sønderby by
r

Selsø sogn, ansøger om nedsættelse af klo
akbidraget, idet ejendommen nu udelukken £/-"<-/'/i^ & 4 ¿7-,/
de bliver brugt til beboelse af en enkelt V M
husstand.
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Referat af møde med Skibby vandværk v e d r . Å y .
forsyningsledning fra Stationsvej til
Idrætshallen forelægges udvalget.
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Foreningen af vandværker på Sjælland har

%
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i skrivelse af 23/11 1978 på Vellerup
sommerby vandværks vegne anmodet Teknisk
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udvalg om sammen med bygningsinspektorate
at kontrollere, at vandværket har meddelt
tilladelse til vandinstallation inden
ibrugtagningstilladelse udstedes til som
merhuse i området.
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På oktober mødet drøftede udvalget en evt -*y>/XÅiyt/c6 dvÉÅlL&f '¿*uk y. J?igangsætning af projektering af kloakering
ZL pu i
oå£
£2l
i Stationsvejkvarteret.
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Udvalget var uenig om, hvem der skulle
stå for projekteringen og fremsendte
sagen til afgørelse i byrådet.
Byrådet vedtog at 'tilbagesende sagen i
udvalget til fornyet behandling.
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Ejeren af matr. nr. 18 k Sønderby by Selsø sogn,

i udvalgsværelset.

har

søgt om tilladelse til at bygge en carport:
Carporten ønskes placeret over en privat
kloakledning fra matr. nr. 18 b smst. Der
er lyst deklaration om, at der ikke må

/
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bygges over kloakledningen.
Ejeren af matr. nr. 18 b,
har i skrivelse af 19/11 1978 meddelt sin
tilladelse til, at der bygges over kloak
ledningen.
I h.h.t. deklarationens pkt. 4 er Skibby
Byråd foruden ejeren af matr. nr. 18 b
påtaleberettiget.
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lo. Forslag til etablering af ekstra spildevandsstik til matr. nr. 34 b m. fl. Fer

si slev

by og sogn, tilhørende
forelægges udvalget.
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11. Under henvisning til skrivelse af 13/12
1978 fra J. K. Dinesen v e d r . detailkloake
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ring i Venslev by orienteres udvalget om

/

omfanget af udførte ekstra arbejder i for
bindelse med kloakeringen.

A

1 2 .

fremsender forslag om, at man i kommunen
burde afholde en årlig indsamlingsdag for
gift og kemikalier, evt. med indsamlings
sted på Hanghøjgård.
Ligeledes foreslås, at folk samme dag kun
ne komme af med deres gamle aviser.
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meddeler endvidere, at han mener, at be
lysningen på stierne i "Blomsterkvarteret

f

u,
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er for ringe og anmoder om snarligt bedre
belysning på stierne.

‘

------------7 ^

/¿ -g

*4

14. Efter henvendelse fra en beboer i Onsved
ønskes behandlet af udvalget, om man bur
de udføre gadebelysning i byen.
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15 7 Til efterretning:
a. Formanden for Amtsrådets Tekniske udvalg,
meddeler, at udvalget har
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taget spørgsmålet om anlæg af cykelstier

/

langs amtskommunens landeveje op til nær
mere vurdering.
Det er udvalgets hensigt, når et bedre
plangrundlag er tilvejebragt, at afholde
et møde på amtsgården med samtlige kommu
ner til orientering om arbejdet, og hvor
kommunerne kan gøre deres synspunkter
gældende.
b. Teknisk forvaltning har den 14/12 1978
fremsendt tilladelse til at udføre kabel
arbejde på Rosenvænget til A/S NESA og
til nedlægning af telefonkabler i Valmue
vej og Rosenvænget til KTAS.

16. Hovedstadsrådet fremsender planlægnings
dokument PD 2o7 og PD 217 ve d r . motorba
ner med anmodning om at lade materialet
indgå i kommuneplanlægning.
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ansøger om er
hvervelse af vejstykket nord for matr. nr
3 b Østby by Selsø sogn samt tilladelse
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til at ændre dette til havejord, dog så
ledes at adgangen til matr. nr. 4 a

smst.

holdes åben øg forbliver fælles indkørsel

yt
<-f

/

anmoder

18.
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om tilladelse til atter at lede møddings
vand direkte til kloak

19 .
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anmoder om,atKildeskåret bliver sat i for
svarlig stand.

2 o .

Kulturelt udvalg meddeler, at man på mø-
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det den 24/11 1978 endnu en gang har drøf
tet sagen vedr. hindring af gennemkørsel
fra Nyvej til Hovedgaden via Skibby skoles
arealer, og man har vedtaget at fastholde sin tidligere afgørelse.
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21. J. K. Dinesen fremsender notat vedr. møde
om vinterforanstaltninger ved Skibby ren
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22. Ejendomsudvalget anmoder udvalget om at
undersøge forholdene vedr. køkkenforholde
ne på "Det gamle apotek", idet man gør
opmærksom på, at
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driver re

staurationsvirksomhed med tilhørende di
ner transportable, selvom køkkenet ikke
er godkendt hertil af Sundhedsmyndigheder
ne.

Jjß %JïP

23. Ved licitation den 2o. d e c . 1978 indkom
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der følgende tilbud på dagrenovation i
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Skibby kommune:
A

H. E. Hansen, Nordmandsvej 4,
4o5o Skibby

pr.sæk.

kr

Søren Knudsen, Henriksvej 1,
Ejby, 4o7o Kr.

Hyllinge

pr.sæk.

kr

Jørgen Christiansen, Egevej
lo, Skuldelev

pr.^æk.

kr

pr.sæk.

kr

Knud Jensen, Nordvejen lo,
Vellerup

Edwin Knudsen, Henriksvej 1,
Ejby, 4o7o Kr.

Hyllinge

alle priser er excl. moms.
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24. På novembermødet vedtog udvalget, at man
opkrævede bidrag svarende til normale
betingelser i industriområdet på matr.
nr. 1 ds Skibby i forbindelse med ind
dragelse af aflagt offentligt areal.
Den 13/12 78 blev der herfra afsendt en
skrivelse med anmodning om indbetaling
af 11.129,4o kr. til bidrag til hovedog detailkloak i Skibby kommune.
I skrivelse af 2o/12 78 anmoder
kommunen om at trække det
te krav tilbage, idet han henviser til,
at købsprisen for det aflagte vejareal
var aftalt til 15.3oo,- kr. incl. bidrag
til kloak m.v.

25.

Roskilde Amtskommunes Vand
inspektorat har meddelt pr. telefon, at
tillæg nr. 2 til spildevandsplanen
(Sølvkærgård i Skuldelev)

ikke kan for

ventes godkendt,førend revision af spil
devandsplanen for østre område er frem
sendt.Tillæg nr. 1 (Hjortehaven)
kan derimod godkendes hurtigt, ifald
disse to sager ikke kobles sammen i
Hovedstadsrådet.
Det foreslås derfor, at tillæg nr. 2
trækkes tilbage, indtil tillæg nr. 1
er godkendt.
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