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00

i udvalgsværelset,

1. Til efterretning:
a. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser fra
følgende vandværk:

dyd ¿/diAid/uuv) ¿¡t -

Rendebæk

4

Manderup
Østby
Vej leby
Saltsøskoven
Sønderby
Skibby
Skuldelev og
Ferslev.
b. Stadsdyrlægen meddeler, at de i skrivelse
af 13-12-1977 påtalte mangler hos slagter
mester

nu er opfyldt.

Efter anmodning fra den forrige restaura
tør i Skibby cafeteria fremsender stads
dyrlægen diverse krav for godkendelse af
virksomheden i forbindelse med ejerskifte
De samme krav er tilsendt den nye restaura^
tør og skal være opfyldt den 15-2-1978.

\

Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse
til

i anledning af

påbegyndelse af leverance af mælk til kon
summælk, hvori meddeles vilkår for god
kendelse af besætning og produktionsfor
hold som skal være opfyldt senest den
15-2-1978.
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2. Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyse Ailplu/
af 13/12 1977 vedr. "Hellas", der udviser
'JfåJLforhøjet kimtal. ligeledes analyse af 11-1

rHgfii/c

1978.

3. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyse fra
Bonderup vandværk af 19-12-1977, der vi
ser, at bakterieindholdet er steget igen.

4. Embedslægen fremsender udtalelse vedr.
ansøgning om tilladelse til

UtJ¿¿Å-lit

,

markvanding med vand fra Vestre rensnings
anlæg, idet han fraråder en sådan tilla
delse .
Var med på mødet den 22-11-1977, hvor man
vedtog at sende sagen til udtalelse hos
embedslægen.

.

ansøger om tilla3
delse til vandindvinding af 2ooo m vand
til markvanding på matr. nr,

14 Skibby by

AZ

CC

'VO^uz/.

og sogn.

i

vender på
vegne tilbage til det på matr. nr.
18 c Vejleby by Ferslev sogn pålignede
kloakbidrag og anmoder om, at regnskabet
gennemgås endnu en g a n g .
Endvidere anmodes om nedsættelse af kloak
bidraget, idet anmodes om, at bidraget
bliver udregnet efter det faktiske bebyggede areal på Sol m

i stedet for det på-

2

lignede bidragspligtige på 694 m .
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an
søger om nedsættelse af kloakbidraget på
matr. nr. lo m Skibby by og sogn til et
for eenfamiliehuse almindeligt bidrag,
idet han gradvis har nedtrappet udlej
ningen af værelser,

i dag er der kun to

logerende tilbage, og det er meningen, at
ejendommen i løbet af 1979 kun skal an
vendes til egen beboelse.
Q
8.

j

.

/

Å

f

Mich's Planteskole,
Ferslev ansøger om nedsættelse af kloak
J t O '/yw
bidraget på matr. nr. 2 c m. fl. Ferslev
by og sogn samt tilbagebetaling af det
1

for meget indbetalte.

9,
anmoder om nedsættelse af bi
drag for hovedkloak, detailkloak og drift
bidrag til Vestre rensningsanlæg

for

ejendommen matr. nr. 45 b Venslev by Fer
slev sogn, beliggende

lo. Til efterretning:
a. Bjørns metalvarefabrik, Østby fremsender
oplysninger om bestanddelene i affaldet
fra virksomheden.
Der forefindes i øjeblikket opmaganiseret
2 vognlæs af dette affald, som man har i
sinde at køre på Maglehøjgårds losseplads,
når denne bliver åbnet.
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lo. fortsat:
b. Frederiksborg amtsråd fremsender kopi af
skrivelse til Ministeriet for offentlige
arbejder, idet amtsrådet ikke kan anbefa
le ændret anvendelse af det eks. havne
anlæg på matr. nr. 34 m Østby by Selsø
sogn under hensyn til de vanskelige til
kørselsforhold samt trafiksituationen
ved Kronprins Frederiksbro.
Frederiksborg amtsråd fremsender kopi af
skrivelse til Ministeriet for offentlige
arbejder, idet man udtaler, at man kan
anbefale den udpræget lokale anvendelse
af molehovedet ved Skuldelev Strand til
lystbådehavn.
Jt,L ,

d. Skuldelev skolenævn fremsender resulta

-f7'fc-U.ldtiCiJ Aifø/i'ovi

tet af en forespørgsel blandt forældre
ne til de børn, der er berørt af nedlæg
gelsen af fodgængerovergangen ved Skul

Qi^Uuy

delev skole til orientering.
i/ U
11. Ingeniør

forelægger forslag

til nummerering af Hovedgaden i Skibby
for udvalget:

i*.
n

1) nye fortløbende numre,
2) udvidelse af det nuværende nummersy
stem med bogstaver.

i
12. Vejdirektoratet, Havnegade 23, lol6 Kø
Å&fy . ¿ ¡ , 1 Jorw-/¿HiCn /¿LbCfø

benhavn K fremsender forslag til rute
nummerering af en del af vejnettet i
Danmark med anmodning om udtalelse i
sagen senest den 15. marts 1978.
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13. Landinspektør
fremsender vejudskillelsessac
vedr. offentlig bivej nr. 146, vejen fra
Vellerup til Nørre Hyllinge med anmodninc
om godkendelse.

14. Landinspektør
fremsender vejudskillelsessac"
vedr. offentlig bivej nr. 167, Rosen
vænget i Skibby med anmodning om god
kendelse .

/
15y

der er ejer af en parcel
i Vellerup sommerby, forespørger -om der
{_ £od -Jcl

A

kan gives en erstatning på 2oo,- kr. for
beskadigelse af træer ved klipning af
rabiatter.

i sommeren 1977.

16. Formanden

foreslår, at der af

holdes offentligt møde vedr. Skibby kom
munes

C j o c t J c c , d/sdni’i d

ddici'i&y&uiJ

f&
(føi-

betalingsvedtægt på den gamle sko

le i Skibby (gymnastiksalen)

T

onsdag den

8. februar 1978 klokken 193°.

17. Til efterretning:
/

Hovedstadsrådet, Toldbodgade 8-12, 1253
København K meddeler, at der er fastsat
offentligt møde vedr. Skibby kommunes
spildevandsplan i sangsalen på Marbæksko-len tirsdag den 21. februar 1978 klokken
19 3 o .
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17. fortsat:
b. A/S J. K. Dinesen, Randersgade 17, 21oo
København 0 fremsender kopier af skrivel-.
ser til

Røsbjerggård,

Ferslev vedr. besigtigelse af markskade
i forbindelse med udførelse af kloakerinc'
til Vestre rensningsanlæg.

J

c. A/S J. K. Dinesen, Randersgade 17, 21oo
København 0 fremsender kopier af skrivel-'
ser til henholdsvis Hovedstadsrådet og
Roskilde amtskommunes Tekniske forvalt
ning vedr. Skibby kommunes spildevands
plan .

J.

^2.
18. A/S NESA, Strandvejen lo2, 29oo Hellerup

a
ö ö , 3 8 føJoi ¿wc'f..

%

fremsender tilbud på vejbelysning på Ro
senvængets udvidelse i Skibby.

/-¿/
19

Kommunernes landsforening, Gyldenløvesga
de 11, 16oo København V

W

,söld

/ÖV&Z K.L 'S s*

'

4

U cu.

fremsender skri

velse vedr. separataftaler vedr. levering
af olie- og kemikalieaffald.

2 o . Skuldelev vandværk,
ansøger om tilladelse til at fore syyiA
►
tage en boring på Skuldelev idrætsplads
ved vejen til Skibby.
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J
klager over fastsættelse af
detailkloakbidraget for matr. nr. 3 m ogj
3 ø Skibby by og sogn.

,42?,i^ÅlCUL-

D(euJ<
2^ T f.

¿¿¿¿¿Midi
'PPI£2o /WåAÅui 17 J
-----

i

22. A/S J. K. Dinesen, Randersgade 17, 21oo
, / ffj> 7/1 ~a o
København 0 fremsender projekt til Skibby C\ /
oX</UidUii/li Å f Tfirftaxk^
rensningsanlæg samt forslag til udbuds
. /V yp //o c a V indue?//S ~<£~y7acJform.
Tft-iy'ybi,

Jkr+tUcs.

t

J cl/c i

4M.W c Æ j -

■J ^
^ ¿ ¿ 6 . Vd^i^i4yuiÅua£c
i
4>/7iC-3

¿tt'lü'tcS
7f
23.i Efter endt detailkloakering i Vellerup
bør udvalget tage stilling til hvor lang

'./¿¿sÅ cTuup U, Jvf /n&t

6Åa.f

tid ejerne skal have til at omlægge/til¿puduJ

slutte internt system til nyt kloakstik.
¿C

i

24. Skitseforslag til udvidelse af bivej nr.
længelse til krydset Vestergade/Søndergade i Skuldelev forelægges udvalget.

25. Drøftelse vedr. igangsættelse af vejar
bejde på off. bivej nr. 136 ved

/7b

tpviu
/¿-¿i/u/p

J/pLøi&p\J

lo4 - Skuldelewejen - fra Torpvejs for
(/
1/

r

¿9$/.

7
s /sÅcÅe^y—

<7 Jk-it'iTc

V

tjÉtCj /¿¿jfy
c£<77
ff
7
7\
'
4 il UuJ 4 SMj/’
M-ifHCiA
4*
¿trtééi7cCc$ 7 7

¿føT-'jfi
tx
-li ■
i

-¿¿7’oføy

/yi&dvCtiéitøj? /M£jCL&7^¿'L./u&bvC*
<f
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i udvalgsværelset.

26. Til efterretning:
Fiskeriministeriets industritilsyn, Dron
ningens Tværgade 21, 13o2 København K.
fremsender kopi af skrivelse til

%( U f o

tUlL

"Fjeldtringgård", Skibby, hvori

7

meddeles betingelserne for opnåelse af
autorisation til fremstilling af fiskebol
ler i det forhenværende vaskeri, belig
gende på Hovedgaden 6 A, Skibby.
Hovedstadsrådets miljøbeskyttelsesudvalg
fremsender kopi af skrivelse til
hvori
meddeles forhåndstilladelse til i en pe
riode af lo år årligt at indvinde 12.ooo
3
m vand til markvanding, husholdnings
brug samt husdyrvanding på matr. nr. 9
Vejleby by Ferslev sogn.
Endelig tilladelse kan først opnås, når
der foreligger prøveboring m.v.

27. Hovedstadsområdets Trafikselskab, Gothersgade 53, 1123 København K fremsender kø
replansudkast for linierne 316, 317, 318,
323 og 344.
Desuden fremsendes forslag til etablering
af lokal busrute

(linie 321) Lyngerup-

Gerlev-Jægerspris.

28. Forslag vedr. faste busholdepladser i
Hovedgaden i Skibby blev den 12. januar
1978 sendt til udtalelse hos HT og poli
tiet i Frederikssund. Disse udtalelser
er nu fremsendt og forelægges udvalget.
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29. Kulturteknisk kontor, Vallekildevej 48,

d-/

4534 Hørve ansøger om tilladelse til
3
vandindvinding af 22.ooo m
vand årligt

i?

c"

AT

/

for
på matr. nr. 2 a Østby by Selsø sogn, til

? dyd
~a

markvanding samt vanding af frilandsgart

7/

nerx.

Q a

J

3o

sfritcCidcføb ACtaXisCil

di’
/

ScoOtb*^ 4/friu d ,<Xl / p d , (Qfø/i
ansøger om vandindvinding af 3ooo m

vane

årligt til brug i husholdning samt mark pfonttz a d i M u d c d \
vanding og gartneriformål på matr. nr.
1 s Selsø Hovedgård Selsø sogn.
c/jdjivididZ/b ■
31.

ansø

&

/

d ¿te/

/ t d 'id p id O iid te c / d s d ti

ger om nedsættelse af kloakbidraget på

4jP‘
é M ^ ^ L di/&

matr. nr. 3 v Skibby by og sogn.
i p d d ^ Q yytd
u
32. Drøftelse vedr. køb af jord til 2 vige

cdjddtJ'/pjcjrHi

pladser på vejen til Skibby rensningsan

di

éf

læg .

33. Drøftelse vedr. igangsættelse af beskæf
tigelsesarbejder.

tiCHio,

UiUjdo/

J&id&Z,*-

¿t*4 A&ni.'yyU'l ,

i

34. Drøftelse vedr. den fælleskommunale lev

C4 dtJ dmtuiU/.ad

nedsmiddelkontrols tillægsbevilling til

dciLx^s

indkøb af ekstra apparatur samt ansættel

*'~ctt-h d'1

se af 1 laborant i anledning af henvende
se fra Frederiksborg amts vandinspektoraj:
om laboratorieundersøgelse af Roskilde
fjord.
Dyrlæge

Ai

/

s?/?

vil på mødet redegøre for

kommunens andel af udgiften.

4 lu d Å é /'&
AawÉUujrtc
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