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BYRÅDET indkaldes herved til møde, onsdag den 24.

P. &

■

januar 1979 kl. 1 9 ,oo i byrådssalen med følgende
dagsorden:

Fraværende:

Spørgsmål fra borgerne.
Spørgsmål fra Steen Christensen vedlægges.

cn

Spørgsmål fra Kingoskolens 8g vedlægges.

S V - p - 2-f

s**?,

1.

Orientering og efterretning.

2.

Byrådsmedlem Henny Andersen
søger om tilladelse til at fratræde sit
hverv som byrådsmedlem snarest, på grund af
økonomiske og arbejdsmæssige årsager.

3.

Indkaldelse af stedfortræder Jon Lytken
(punktet bortfalder såfremt byrådet finder
at Henny Andersen ikke opfylder betingelser
ne for at udtræde af byrådet).
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Den socialdemokratiske byrådsgruppe

Form andens
initialer:

0

foreslår følgende ændringer til besættelse
af udvalgsposter m.v.:

a) Økonomiudvalget:
Henny Andersen udtræder
Kaj Rygaard-Hansen nyt medlem.
b) Socialudvalget:
Henny Andersen udtræder
Jon Lytken nyt medlem.
c) Byplanudvalget:
Frede Larsen udtræder
Jon Lytken nyt medlem.
d) Teknisk udvalg:
Kaj Rygaard-Hansen udtræder
Frede Larsen nyt medlem.
e) Fritidsnævnet:
Henny Andersen udtræder
Jon Lytken nyt medlem.
f ) Ungdomsklubbernes bestyrelse:
Henny Andersen udtræder
Jon Lytken nyt medlem.
g) Koordinationsudvalget (stedfortræder):
Henny Andersen udtræder
Jon Lytken stedfortræder.
(Punktet bortfalder såfremt byrådet finder
at Henny Andersen ikke opfylder betingelser
ne for at udtræde af byrådet).

5.

Byrådsmedlem Bent Lund stiller følgende for
slag:
"Forslag til byrådsbeslutning om at punktet
"EVENTUELT" udgår af dagsordenen for byrå
dets åbne møder.

Ao

Til grund for forslaget ligger det på sidsjC
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te byrådsmøde konstaterede misbrug af punk
tet, der alene blev brugt til politisk agi
tation.
Nærværende forslag berører ikke punktet "E
VENTUELT" på de lukkede møder".

6.

Byrådsmedlem Palle Stenbak Larsen stiller
følgende forslag:
"Byrådet indstiller hermed til socialudval
get, at man på grund af den akutte boligsi

3

tuation i kommunen med op til 24 husvilde
familier i december måned (citat Bent Lund)

tf

■

at man hurtigst muligt fremkommer med for
/

slag til løsning af dette problem. Samtidig
bedes man fremkomme med forslag til løsning
af problemet på længere sigt".

7.

Byrådsmedlem Bernt Skov stiller følgende for
slag;
ei<f,
"Vedrørende Kingoskolens manglende lokaler.

/

For at sikre de mange børn ved skoleårets

O

<3^

start i august 1979 en normal skolegang, så
hurtigt som muligt, bedes byrådet beslutte

'
£

en omgående igangsætning af opførelsen af de .
lo - 11 normalklasser, der er behov for. Geo-

^^2
sZ^z. £>
/
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ser, der er forelagt skolebyggeudvalget.
^
/

Målet er en ibrugtagning senest ved efter

O,

årsferiens afslutning i 1979."

Som følger af tilsynsrådets afgørelse med hensyn
til Palle Stenbak Larsens habilitet, skal neden
nævnte sager pkt, 8 og 9 behandles påny.

8.

Revision af udbygningsplanen for skole, fri
tid m.v.

Voksenundervisningsnævnets bemærkninger:
Taget til efterretning. Dog bemærkes, at næv
net var utilfreds med at Lystrupvejskolen ik
ke var medtaget i udbygningsplanen, men er
faldet ud af planen.
Ungdomsskolenævnets bemærkninger:
Nævnet havde ingen indvendinger mod den udar
bejdede udbygningsplan.
Fritidsnævnets bemærkninger:
Anbefales, med tilføjelse af idrætsanlæg i U
velse 1978 = kr. 289.ooo,- 1979 = kr. 82.ooo.
Skolekommissionens bemærkninger:
Slangerup skole: Det påpeges, at der ikke se
at være afsat beløb i budgettet til bygnings
mæssige ændringer.
Lindegårdskolen: Såfremt der bliver behov for
specialklasse/hjælpeklasse på skolen ønskes
denne oprettet.
Uvelse skole: Kommissionen finder ikke, at
faget idræt kan tilgodeses i rimeligt omfang
med de eksisterende faciliteter.
Kingoskolen: Kommissionen finder det beklage
ligt, at arbejdsgruppen ikke har kunnet afgi
ve betænkning inden kommisisonens behandling
af udbygningsplanen. Udbygningen af Kingosko
len må ske på en måde, så den kan danne
grundlag for en selvstændig overbygningssko
le.
Nr. 588 */S OAFOIO-FREDERIKSHAVN
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Pasningsordning: Man er fra kommissionens si
de betænkelig ved de manglende lokaleforhold

$
i forbindelse med indførelse af pasningsord- _____

/)

ning.
Kulturelt udvalgs bemærkninger:
Fremsender med anbefaling, dog mener 2 med
lemmer, at Slangerup skoles lokaleproblemer
m.v. søges løst ved opførelse af ny grundsko-______
le ved Lystrupvejen, såfremt dette ikke kan
vedtages af byrådet, må der snarest træffes
beslutning om en ombygning af Slangerup sko
le. Der er samtidig

givet udtryk for det be-______

klagelige i at Byvangskolens udvidelse med Pfagsfaciliteter er flyttet til 1 9 8 0 .
Bernt Skov ønsker undersøgt, hvorvidt den nu
værende undervisning i P-fagene kan gøres me------re relevant i forhold til den nuværende under
visningssituation ved, at foretage mindre æn
dringer indenfor de nuværende fysiske rammer.
Økonomiudvalget anbefaler udbygningsplanen
godkendt som indstillet af kulturelt udvalg,
dog rettes tidsplanen og byggeprojekt for By
vangskolen således at disse er i overensstem
melse med det vedtagne budget.

'

2 medlemmer tog forbehold for planens indholc.
samt dens tilblivelse.

Udbygningsplaner for overbygningsskolen.
Kulturelt udvalg anbefaler behovsanalysen
som skitseret i forslag I udarbejdet af fir

gry <

maet Lauersen & Wille jvfr. beslutning af
28/6-1978. Det indstilles at der nedsættes

dP'i

skolebyggeudvalg, således at udbygningen af
Kingoskolen kan ske på en måde, så udbyg
ningen kan danne grundlag for en selvstæn
dig overbygningsskole (tvillingskole).
Økonomiudvalget anbefaler kulturelt udvalgs
indstilling.
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/f 4

ter fornyet drøftelse, at man fastholder nu
værende servitutter for håndværksparceller i
Uvelse, hvorefter det fortsat vil være mur
ligt, at opføre beboelse uden at der finder
en erhvervsmæssig bebyggelse eller udnyttel
se sted.
Udvalget skal i stedet indstille, at man re-

2

gulerer salgsprisen til 175,- pr. m .
Økonomiudvalget anbefaler.

Spildevandsplanen.
Teknisk udvalg indstiller, at revideret "un
derretning til Hovedstadsrådet" af 21/12-1975
godkendes. Tids- og investeringsplanen er
rettet ind og overholder kommunens anlægsog driftsbudget.
Økonomiudvalget anbefaler.

12

.

Lokalplan 13.
Forslag til lokalplan for del af Slangerup^-

'

gårds jorder omfattende arealet mellem de to landeveje til Frederikssund fra Slangerupgårdsvej og M.P. Jensensvej.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
forslag til lokalplan 13 endelig vedtages i

'

medfør af kommuneplanlovens § 2 7 , idet det

.

indstilles, at der i lokalplanen indføjes, at
der i område V må opføres ungdomscenter samt
at bebyggelsesprocent i område IV øges fra

’

4o til 6o procent.

■

Byrådet har på sit møde i august taget stil
ling til indsigelser og bemærkninger, og det
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Håndværksparceller i Uvelse.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, ef
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fremsendte forslag er rettet i overensstem
melse med byrådets vedtagelse.
Skolebyggeudvalget indstiller at

89.

'
fi. <*?.

der ilokal-,

planen tages hensyn til Kingoskolens fremti
dige udvidelsesmuligheder.
reserveres ca. 85o m

2

(Område 9 - der

i det nordvestlige

hjørne, ligesom der overføres 85o m

2

'

fra om- .

råde 6 til område 3).
Økonomiudvalget anbefaler.

13.

.

Børnepasningsordning.
Socialudvalget anmoder byrådet om at børne
pasningsordningen tilbagesendes til kultur
relt udvalg.
Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at
ordningen administreres af kulturelt udvalg.

14.

Udbygningsplaner - Kingoskolen.
/sk

//

a) Indstilling om hvorvidt Kingoskolens ud
bygning skal udbydes i totalentreprice el
ler fagentreprice.

^

*

gyg.

Økonomiudvalget indstiller, at udbygningen
udbydes i fagentreprice.
b) Ansættelse af arkitekt/ingeniør til råd
givning ved udbygning af Kingoskolen.
Økonomiudvalget indstiller, at Lauersen og
Wille ansættes som rådgivere og tilsynsfø

~7

rende. Firmaet anmodes om at indstille 3 ar

*

kitektfirmaer og 3 ingeniørfirmaer. Det an
befales, at økonomiudvalget bemyndiges til at
godkende ansættelsen af arkitekt- og inge
niørfirma.
c) Frigivelse af a*conto kapitalbevilling tit
teknisk bistand ved Kingoskolens udvidel-
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se.
Økonomiudvalget indstiller, at der frigives

3

r/tf

kr. 5oo.ooo.

15.

Anlægsbevilling - Udvidelse af forstander
bolig Solgården.
Socialudvalget indstiller, at anlægsbevil
lingen på kr. 125.ooo gives.
Økonomiudvalget anbefaler at beløbet finan
cieres af den del af kommunens kassebehold
ning som tilhører plejehjemmet "Solgården".

16.

Anlægsbevilling - Ombygning af Jørlunde Al
derdomshjem.
Socialudvalget indstiller, at rådighedsbe
løb på kr. 545.000 gives i 1 9 7 9 .
Økonomiudvalget anbefaler at rådighedsbelø
bet financieres af kassebeholdningen idet
beløb er overført fra 1 9 7 8 .

17.

Kloakforsyninger.
Frigivelse af anlægsbevillinger:

b) kr. 25o.ooo til omlægning af ældre led
ninger, og mindre nyanlæg.
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c) kr. loo.ooo til afskærende ledning JørP

lunde - Slangerup.
Teknisk udvalg anmoder om, at anlægsbevil
lingerne frigives.
Økonomiudvalget anbefaler.

18.

Ansøgning om tillægsbevillinger.
Teknisk udvalg anmoder om følgende tillægs
bevillinger:
Bev.

Til. bev.

oo42 Spildevands
anlæg.
51 Hovedkloaker.
004253
Rensningsanlæg

u. 624.7oo
i. 721.4oo

+

2o.5oo

u. 171.4oo

+

6.000

oo45 Renovationer
oo4563
Lossepladser

u.
i.

9 1 .9oo
3 .2oo

34.ooo

oo4564
Bortskaffelse af olie/kemikal. affald u.

53.520

4.7oo

u. 1 2 o.8oo
i. 17.85o

26.000

2o.ooo

2o.ooo

oo48 Vandløbsvæsen

oo52 Øvrige Miljøforanstaltn.
oo5283
Luft/støjforure
ningsbekæmpelse

u.

005287
Levnedsmiddel
kontrol.

u. 157.5oo

-f

35.ooo

oo55 Diverse udgifter
og indtægter

Nr. 588

91 Skadedyrsbe
kæmpelse

u.

49.420

92 Foranstaltn.
i øvrigt

u.

16.83o

A/s OAFOLO-FneOERlKSHAVN

3.5 00
+

6.000

Py

Dag og å r:

24. januar 1979.
o2 Vejvæsen.
22 Fællesfunkt.

u, 6o4.62o

+

25.ooo

*

75.ooo

0228.13
Slidlag.

u. 554.9oo

-r

1 1 .2oo

0228.14
Færdselsbaner i
øvrigt

u. 464.51o

-*■ 57.ooo

0228.15
Tværprofilelem.

u. 227.53o

*

13.ooo

0228.16
Færdselsreg. for
anstaltninger

u.

82.28o

+

36.2oo

0228.17
Renholdelse

u. 12o.3oo

-f

52.3oo

0228.19
Større bygværker

u.

9 .2oo

-r

5.000

0228.21
Vintervedligehold. u. 233.94o

336.000

Ialt tillægsbevillinger

I6I .000

Økonomiudvalget anbefaler som indstillet, i
det merudgiften afholdes af kassebeholdning
en.

Ansøgning om tillægsbevilling.
Byplan- og bygningsudvalget anmoder om føl
gende tillægsbevillinger:
Tillægsbe.

og miljøforanstaltn.
Solhøjvej 5 - 7

u . . 3.46o

*

1.000

Slangerupgård

u.

3.53o

+

3.ooo

Kongensgade 31

u.

1.58o

-r

1.000

Uvelse idrætsanlæg

u. 36.36o

T

1.000

Ialt
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet.

-FREDERIKSHAVN
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0228.12
Forstærkn. af færd.
u. 24l.4oo
selsbaner
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Udstykning af matr.nr. 9 ^ Slangerup by
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^0"

og sogn.
'

Vej- og kloakprojekt for 8 parceller ved

f

4

Lindegårdskolen.
Byggemodningsudgifterne beløber sig til:
Anlægskonto vedrørende udstykningsvirksom
hed

ca.

kr. 5o8.ooo

Anlægskonto vedrørende kloakforsyning
ca.

kr.

79.000

Teknisk udvalg indstiller, at der gives an^
lægsbevilling kr. 45o.ooo til dækning af
byggemodningsomkostninger i 1979 og 79.000
kr. over kloakforsynings konto til dækning
af detailkloakeringsudgifter.
Beløbene kan financieres af rådighedsbeløb
optaget på anlægsbudgettet, og for de mang
lende kr. 5o.ooo vedrørende byggemodning kan
man pege på financieringsdækning på "Lærkensten"-udstykningen og for de kr. 29.000 for
kloakforsyningens vedkommende kan man pege
på financieringsdækning over konto for om
lægning af ældre ledninger og mindre nyanlæg.
Økonomiudvalget anbefaler som indstillet dog således at merudgiften financieres ved salgs
indtægter.

21.

Forbedring af varme- og ventilationsanlæg
på Kingoskolen.
Under henvisning til rapport fra Statens
Byggeforskningsinstitut vedrørende ovennævn
te samt PH-miljøteknik*s gennemgang af rap
porten og anlægget, og teknisk forvaltnings
udtalelse til sagen af 4/lo-1978 ansøges by
rådet om en bevilling på loo.ooo kr. til i
standsættelse og forbedring af ventilations .^

^

^

*
<0

anlægget .
Økonomiudvalget anbefaler, idet udgiften fi
nancieres af kassebeholdningen.
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Kontoen for kommissioner, råd og nævn
vedrørende administration og planlægning,

/ {] t i .

a S

forventes overskredet i 1978 med lo.ooo kr.
hvilket blandt andet skyldes kurser for lig

c / yt/

ningskommissionens medlemmer.
Der ansøges om en tillægsbevilling på lo.ooo
kr, der kan financieres over kontoen for
kommissioner, råd og nævn vedrørende under
visning og kultur - mødediæter.
Økonomiudvalget anbefaler.

Kulturelt udvalg ansøger om tillægsbevilling
på 14,316 kr.

for 1979 til yderligere sekre^

1*1

?

tærbistand med 15 timer om ugen vedrørende
Kingoskolen.
Kulturelt udvalg kan ikke finde besparelser

t

indenfor udvalgets regi, hvorfor beløbet a
lene vil kunne financieres ved forbrug af
kassebeholdningen.
Økonomiudvalget anbefaler.

Nedsættelse af skolebyggeudvalg
til udbygning af Byvangskolen.
a) I henhold til bekendtgørelse nr. 544 af
14. november 1974 §1 stk. 2, skal byrå

*
—t~~

det udpege en eller flere repræsentanter
af og blandt byrådets medlemmer.

...
b) Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt
skolebyggeudvalget skal suppleres med an-r

<P( ^ 7

dre personer, som kan antages at have
særlig interesse i det pågældende byggeri
(§1 stk. 3).
/før

-FREDERIKSHAVN
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c) Byrådet skal stille den fornødne teknis
4 r r ~ & ~
ke bistand til rådighed.

/
@(t

.-h -

få 0

d) Evt. udpegning af formand, jvfr. §1 stk,
4.

_________________

y i
/

cu/'
25.

Nedsættelse af byggeudvalg i forbindelse
med projektering af børnehave i Lystrupvejkvarteret.
Socialudvalget indstiller, at der nedsættes
byggeudvalg bestående a f :
/ &

<7,

Borgmesteren

/

Socialudvalgsformanden

O

Socialudvalgsmedlem Frede Larsen
Kommunaldirektøren
Socialinspektøren som sekretær for udvalget
samt børnehaveleder Olav Olsen knyttes til

J?

udvalget for at bistå i pædagogiske og prak’
tiske spørgsmål i forbindelse med projektets
udarbejdelse.
Økonomiudvalget anbefaler.

/

26.

/C****-*

Spørgsmål om udsendelse af
dagsorden og referat til aviserne, til for
nyet behandling.
Jvfr. tidligere beslutning informerer udval
get selv pressen.
Økonomiudvalget anbefaler ordningen godkendt
uændret.

/t

X .
s*t-
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Eventuel ændring af forretningsorden for
Slangerup byråd.
S & *9 **^ f

spiste/

1. behandling.
2/5-1978 er følgende udsendt til medlemmer

0~^

/*?*•*«

ne :
a) Den nuværende forretningsorden for byrå
det.

7

b) Den gældende ''normalforretningsorden".
c) Forslag til rettelser fra Palle Stenbak
Larsen.
Der er ikke indkommet andre rettelser end de
af Palle Stenbak Larsen stillede forslag.
Økonomiudvalget indstiller følgende:
Teksterne i forretningsordenen ændres såle
des at der ikke figurerer hankøn.
I øvrigt indstilles det at der ikke foreta

c«

ges ændringer i forretningsordenen.

ZS'
2-6
28.

.

//

o

AVAV I/S
Selskabet anmoder om godkendelse af revide
rede vedtægter.
Den 6/12-1978 fremsender teknisk udvalg sa

Æ-'S*«

gen til byrådet med indstilling, at de revi
derede vedtægter godkendes.

CØ~t

s?
'<rzS

Den 19/12-1978 tilbagesender økonomiudvalget
sagen til teknisk udvalg som følgende:
Udsættes til næste møde.
Det ønskes oplyst hvilket omfang formandens
og næstformandens arbejde har.

ft

\j£

/****. C

Der ønskes indføjet i §12, at AFAV's revi
sion er Kommunernes Revisionsafdeling.
Den 3/1-1979 fremsender teknisk udvalg sagen

A

A -

til økonomiudvalget påny, idet man må medde
le, at udvalget ikke nøjagtig kan opgøre ar
bejdets omfang, men begge kommunens repræsen

Z*.

s C A

tanter i bestyrelsen er overbevist om, at det
s?
^-^-xX-cT^7
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arbejde, der for tiden udføres, står i rime
ligt forhold til det fastsatte honorar.

"
ø

Med hensyn til ændring af §12 til "AFAV's re

4,

vision af Kommunernes Revisionsafdeling".
Den 16/1-1979 indstiller økonomiudvalget ved
tægten til byrådets godkendelse med følgen
de ændringer:

"

§7, stk. l o : Aflønning til formand og næst-

_

M å

formand fastsættes til et bestemt beløb, evt,
grundbeløb til senere ændring.
§12:

Ændres til "AFAV's" revision

er Kommu

nernes Revisionsafdeling. Et medlem fasthol- _

3-

der forslaget uændret.

tf*
s

€>4

*-€ Cti

é>4
AFAV I/S
Selskabet anmoder om kommunegaranti for kr.
9o„ooo som Slangerup kommunes andel i en kas
sekredit på 1,5 mili. til etablering af y-

_

f

derligere sigteanlæg.
Teknisk udvalg indstiller, at der gives kom
munegaranti på kr. 9o.ooo.
Økonomiudvalget har søgt tilsynsrådet om
godkendelse af den ydede garanti den 22/12-

"

1978.

.

Økonomiudvalget anbefaler som indstillet.

_

Ændring af skoleplan pr. 1. august 1978.
Det indstilles, at der i skoleplanen gælden
de pr. 1. august 1978 foretages følgende æn
dringer :
§ 2:

Modersmålsundervisning tilbydes i Frederiks
sund.

•PREOERIKSMAVN
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Dag og år:

Formandens
initialer:

§ 3:
Ændring af specialundervisningens organisa
tion som følge af byrådets godkendelse den
22. marts 1978 af specialundervisningsrap
porten.
§ lo:
Tjenestebolig ved Kvinderup skole er nedlagt.
§

12 :

Ændring af honorarer til lærere som følge af
økonomiudvalgets beslutning af 18. september
1978.
Tillæg 1, ad § 8:
Ændring af normering ved Slangerup kommunes
skolevæsen som følge af byrådets beslutning
af 28. juni 1978.
§ 13: Ikrafttrædelse
Underskriftsside.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.

Ændring af skoledistrikter pr. 1. august
1979 for 1. klasser.
Skolekommissionen ønsker Byvangskolens sko
ledistrikt ændret således:
1) At Lindegårdskolen aflastes idet området
nord/vest for Roskildevej (Birkemosevej Aagaardsstræde - Avej) tillægges Byvang
skolen.
2) At området syd for Københavnsvej (stræk
ningen Øvej - Vinkelvej - Tulipanvej, så
vel lige som ulige numre) tillægges Slan
gerup skole.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Økonomiudvalget anbefaler.
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Form andens
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Ændring af instruks vedrørende lån/kaution
til beboerindskud i almennyttigt boligbyg

/h

geri.
Forslag vedlagt.
Økonomiudvalget anbefaler.

Biblioteket søger om følgende nynormerin

G-C- /

/

ger:
Børnebibliotekaren fra 25 timer ugentligt
&

<S>

til 4o timer ugentligt.
Filialbibliotekaren fra 12 timer ugentligt
til 2o timer ugentligt.
Biblioteksmedhjælperen fra 25 timer ugent-r
ligt til 3o timer ugentligt.
Ovennævnte nynormeringer er medtaget i bud
gettet for 1979.
Kulturelt udvalg kan anbefale.
Økonomiudvalget anbefaler, dog således at
medarbejderen på Jørlunde bibliotek, så
fremt dette nedlægges, overgår til tjeneste
ved Slangerup bibliotek.

Vedligeholdelse af udenomsanlæg ved e
jendomme og institutioner.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
der oprettes en stilling som gartnerformand
under vejvæsenet.
Vedkommende aflønnes under drift af fritids
områder "parker og legepladser" indenfor
rammerne af budget 1979.
Teknisk udvalg anbefaler, at der ansættes en

FREDERIKSHAVN
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faglært gartner.
Kulturelt udvalg anbefaler.
Socialudvalget kan godkende stillingsbeskri
velsen.
Økonomiudvalget anbefaler.

Eventuelt.
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Dag og år:

24. januar 1979.
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tilad nr.

101.
Form andens
initialer:
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36.

Landbrugsbyggeri.

Mødet holdes den 18. januar 1979.

37.

N r.

588

Kloakforsyning.
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Dag og år:

24. januar 1979-
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38.

Kloakforsyning.

39.

Opførelse af børnehave ved Lystrupvej.
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nitia ler:
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Alkoholbevilling til "Jørlunde Motel".

Beværterbevilling til "Mc Cloud".

Forhøjelse af det årlige honorar til
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