SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET,

DEN 12.6.1986

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde
tirsdag den 17.6.1986 kl. 8.00 på kommunaldirekterens kontor til behandling af
følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Love, bekendtgørelser,

cirkulærer m. v.

b) Bruttoregnskabsrapport pr. 26.5.1986.
c) Anlægsregnskabsrapport pr. 26.5.1986.
d) Referater:
Ledergruppemøder den 9. 5, 16.5.
5. 1986, 30. 5. 1986, 6. 6. 1986.

og 23.

Samarbejdsudvalget for vejvæsenet,
møde den 12.5.1986.
Samarbejdsudvalget for det central
administrative personale,
møde den 4.6.1986.
Slangerup Idrætsunion, Byfestudvalget
har fremsendt referat fra deres møde
mandag den 26.5.1986.
e) Indenrigsministeriet har ved skrivelse
af 4.6.1986 fremsendt cirkulæreskri
velse om den kommunale økonomi i 1986
og forudsætningerne for den kommunale
budgetlægning for 1987 og 1988.
f> Finansministeriet, Budgetdepartementet
har fremsendt ”Budgetredegerelse 1986"
En sammenfatning af redegørelsen er
fremsendt til byrådsmedlemmerne og vil
være fremlagt til mødet.
g) Politimesteren i Hillerød har ved
skrivelse af 20.5.1986 givet Slangerup
Bodega tilladelse til at holde åbent
til kl. 2.00. Tilladelsen er midlex—
tidig indtil den 31.12.1986.
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h) Danmarks Statistik har fremsendt ta
beller over det gennemsnitlige antal
ledige i april måned fordelt på kom
muner i Frederiksborg amt.
i) Slangerup Ungdomsskole har meddelt, at
der har været indbrud i klubben.
Ind
bruddet blev opdaget søndag den 27.
april 1986.
Sagen er meldt til politiet.
j ) Lindegårdskolen har meddelt at der
natten mellem torsdag den 5/6 og fre
dag den 6/6 1986 har været indbrud på
Lindegårdskolen.
Indbruddet er meldt til politiet.
k) Kommunen har ved skrivelse af 9.6.1986
til Arkitekternes Totalentreprise Aps
accepteret selskabets tilbud om køb af
et jordareal i Uvelse (matr.nr. 8 ae)
for 6.060.000 kr.
Økonomisk sammenligning af tilbuddene
er vedlagt sagen.
1)

09.01.03G01
m> Endelig opgørelse over arbejdsnedlæg
gelser blandt lærere den 14. og 17.
marts 1986 foreligger til orientering.

2.

Socialdemokratiet i Slangerup ved Allan
Madsen ønsker følgende punkt optaget på
økonomiudvalgets dagsorden:
"Med udgangspunkt i gentagne indrappor
teringer fra skoler, institutioner m. v.
om indbrud og hærværk samt generelle
hærværksproblemer i Slangerup kommune
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skal det hermed foreslås, at der i Slan
gerup kommmune pr 1/1 1987 nedsættes et
SSP-udvalg (samarbejde mellem social- og
sundhedsforvaltningen, skole- og fritids
forvaltningen og politiet) for forebyg
gelse af kriminalitet.
Forslaget skal ses ud fra synspunktet, at
det er lettere at forebygge end at hel
brede ved oplysning og opsøgende virk
somhed overfor børn og unge ved sam
ordning af bestræbelserne fra ovennævnte
forvaltninger/myndigheder.
Et lokalt SSP-udvalg i Slangerup med bi
stand fra Det kriminalpræventive Råd kan
i stor udstrækning medvirke til, at be
gyndende småkriminalitet og hærværk, som
senere kan udvikle sig til uoverskuelige
følger for de direkte involverede, deres
pårørende og samfundet, bremses i tide".
00.01A23

3.
ØKONOMIRAPPORTERING.
./. Rapport pr. 26. maj 1986 vedlægges til
orientering
a.Ansøgning om anlægsbev. på kr.465.000
vedr, energlbesp.foranstaltninger i
1986
Teknisk udvalg anbefaler følgende
anlægsbev vedr. energibesparende
foranstaltninger i 1986:
Omstilling til naturgas
Lindegårdskolen................ kr. 293.000
Omstilling til naturgas
Jørlunde forsamlingshus. . . .kr.108.000
Konsulentbistand............... kr. 34.000
Tilsyn varmeanlæg.............. kr. 30.000
Ialt............................ kr. 465.000
incl. 20% statsafgift
Herudover indstilles det afsatte
rådighedsbeløb forhøjet til kr.420.00
i 1986.
b. Ansøgning om anlægsbev.
på
kr. 1. 662. 000
vedr.Slangerup renseanlæg
Teknisk udvalg anbefaler en
anlægsbev. på kr. 1.662.000 til
dækning af udgifter ved
el- og maskinentreprise m.v. iflg.
indhentet tilbud efter licitation.
Det afsatte rådighedsbeløb i 1986 på
kr.4.024.000 forhøjes med kr.13.000
mod tilsvarende nedsættelse på Uvelse
renseanlæg.
c. Ansøgning om anlægsbev.
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vedr. Sundbylille renseanlæg
Teknisk udvalg anbefaler en
anlægsbev. på kr. 85.000
iflg.overslag til installation af
ekstra mekanisk rensning, idet
anlægget generelt ikke overholder
udledningskrav.
Udvalget anbefaler samtidig, at der i
1986 afsættes rådighedsbeløb på kr.
85.000 der finansieres ved en
tilsvarende nedsættelse på Uvelse
renseanlæg.

e. Ansøgning om anlsgsbev.på kr. 100.000
vedr. Uvelse renseanlæg
Teknisk udvalg anbefaler en
anlsgsbev.på
kr. 100.000 til projektering af ef 
ter klaringst ank.
f . Ansøgning om anlægsbev. på kr.26.400
Vedr.Slangerup biograf
Kulturelt udvalg anbefaler, at
anlægsbev af 23/4 86 på kr.
168.000
forhøjes med kr. 26.400 vedr. ny
tagdækning over foyer i Slangerup
biograf.
Det afsatte rådighedsbeløb i 1986
forhøjes med kr. 22.000
g. Ansøgning om anlægsbev.på
kr.1.246.700
vedr, midlertidig flytning af
Kingoskolen
Kulturelt udvalg anbefaler en
anlægsbev.
på kr. 1.246.700 vedr. udgifter i
forbindelse med overflytning af
Kingoskolen til Slangerup skole iflg.
oversigt.
Samtidig anbefales, at der i 1986
afsættes rådighedsbeløb på
kr. 1.038. 952
h. Budgetomplaceringer hovedkonto 06
Administrationen har gennemgået konto
06 og foreslår diverse
budgetomplaceringer
hvilket fremgår af økonomirapporten
side 21.i
i Ansøgning om tillægsbev. på
kr.-800.000 vedr, renteindtægter
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d. Ansøgning om anlsgsbev. på kr.90.000
vedr. Hørup renseanlæg
Teknisk udvalg anbefaler en
anlsgsbev. kr. 90.000, idet anlægget
ikke kan overholde udledningskrav
jfr.
skrivelse fra Zmpodan af 21 maj
1986.
Udvalget anbefaler samtidig, at der i
1986 afsættes rådighedsbeløb på kr.
90.000, der finansieres ved en
tilsvarende nedsættelse på Uvelse
renseanlæg

juni 1986
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økonomisk forvaltning har gennemgået
kontoen for renter af likvide aktiver
og skenner, at indtægten vil hlive ca
kr.800.000 højere end budgetteret.
Stigningen skyldes først og fremmest
rentetilskrivningen vedr. indestående
i perioden 1/5-31/12 1985 først er
tilskrevet pr. 31/3 1986.
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j . Ansøgning om tlllægsbev.på
kr.-869. 000
Vedr, novemberafregninq 1986.
I forbindelse med udarbejdelse af
budgettet for 1987 er der pr.10 juni
1986 udarbejdet en ny skatteprognose.
Denne skatteprognose udviser et høje
re udskrivningsgrundlag end tidligere
forventet. Dette betyder bl.a. at
indtægten ved novemberafregningen i
1986 nu kan forventes at blive
kr.869.000 større end det tidligere
budgetterede.
k. Ansøgning om anlæasbev.
100.000.

på kr.

Rådhusbyggeudvalget har på møde den
3.juni 1986 vedtaget at indstille :
•X

a. at vedlagte programoplæg godkendes
som grundlag for den videre pro
jektering.
b. at vedlagte overslag indarbejdes i
budgettet med påbegyndelse umid
delbart efter at Kingoskolen har
forladt Slangerup skole.
c. at der udarbejdes projektforslag.
d. at der meddeles en merbevilling på
kr. 100.000 til forprojekt.

4.
OPTAGELSE AF LAN.
Indenrigsministeriet har ved skrivelse af
17.4.1986 meddelt Slangerup kommune til
ladelse til ekstraordinært at optage et
lån på 8.000.000 kr.
Økonomiudvalget vedtog i mødet den 20.5.
1986 - pkt. 2 p - at udsætte sagen til
juni 1986.I
I ledermødet den 30.5.1986 - pkt. l.e (jfr. nærværende dagsordens pkt. 1 d)
pålagdes det økonomichefen at indhente
tilbud på lån på 8.000.000 kr. til øko
nomiudvalget den 17. 6. 1986.
Nr. 1851 A /S D A F 0 L 0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

<t:'Z

<k J

.

c

Dag og å r'

./. Økonomichefens notat af 13.6.1986 herom
vedlægges.
00.01020

5.
BUDGET 1987.
Udvalgenes budgetforslag for 1987 samt
administrationens forslag til budget for
./. konto 06, 07 og 08 vedlægges til udvalg
ets behandling.
00.01002

6.

REGNSKAB.
. /. Regnskabet for 1985 vedlægges.
Økonomiudvalget bedes indstille til
byrådet, om regnskabet kan godkendes.
00.01008

7.
SALG AF BROBÆKSGADE 6.
Brobæksgade 4 og 6 ejes af kommunen. Det
er udlejet som henholdsvis biograf og
kontor.
Statsautoriseret ejendomsmægler H. J.
Schmidt, der lejer Brobæksgade 6, har
anmodet om at måtte købe det areal, han
lejer, efter udstykning i ejerlejlig
heder.
Det indstilles at borgmesteren bemyndiges
til at forhandle med ham og lejeren af
Biografen om salg.
82.02G01

8.
KØB AF ØPARKENS BØRNEHAVE.
Kommunen har lejet Øparkens Børnehave af
AAB for en leje, der efterhånden er 1.200
kr/ms (467.412 kr. pr. år + El og Varme).
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Efter købet af Kongshøj blev den tilsva
rende udgift 300 kr./m2 . Fritidshjemmet
ved Lindegårdskolen koster S70 kr./m2.
Få denne baggrund har man forhandlet med
AAB om mulighederne for en nedsættelse af
den kommunale udgift.
/. AAB har i skrivelse af 13/5 1986 til
budt, at kommunen kan overtage bygningen
for restgælden på de 3 kreditforenings
lån, som blev optaget for at finansiere
opførelsen.
Selvom kommunens indskud på 207.000 kr.
er indgået i finansieringen af bygningen
har AAB i en telefonsamtale bekræftet, at
depositum og andel i henlæggelser (til
sammen 232.000 k r . ) fragår i betalingen.

(Ty^

'''fj

Kommunens årlige udgift vil herved blive
nedsat fra 467.000 kr. til ca. 285.000
kr.
(m2 -udgiften vil da være ca. 730 kr. )

____

i/ &

./. Borgmesterkontorets beregninger af 2. og
4.6 1986 vedlægges.
Alternativt kan kontrakten opsiges med 3
måneders varsel, og ny institution opfø
res.
Dette medfører en betydelig huslejestig
ning for beboerne, der ikke kan forventes
at kunne bruge bygningen til andet end
forsamlingshus.
82.02G01

9.
DIÆTER.
I forbindelse med at fritidsnævnet har
udpeget Henning Brøgger Jensen til at
deltage uden stemmeret i ungdoms
skolenævnets meder forelagdes det
økonomiudvalget den 15.4.1986 om der
skulle ydes diæter i den anledning.
Økonomiudvalget vedtog, at der udarbejdes
en samlet opgørelse vedr. diætberettige
de.
./. Til orientering vedlægges skemaerne vedr.
alle nævn og kommissioner m.v. vedr. det
kulturelle område.
Administrationen er i fortsættelse heraf
igang med at udarbejde en oversigt over
samtlige deltagere i samtlige kommunale
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hverv, spændende fra byråd over repræsen
tantskabet for Frederikssund private re
alskole til samarbejdsudvalg.
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Denne opgørelse forventes at foreligge i
august.
81.14.01G01

10.

UDLEVERING AF OPLYSNINGER.
Slangerup Avis har besluttet at udgive en
lokal vejviser for Slangerup kommune i
1987.

éL

I den anledning anmoder de om at få stil
let diverse navne- og adresseoplysninger
til rådighed.

// .
"3r w ft

4

Det skal oplyses, at EK-reklame i Ros
kilde tidligere har fået tilladelse til
at Indhente navne- og adresseoplysninger
på personer over 18 år i Slangerup kom
munes folkeregister, for så vidt adres
serne ikke var beskyttet fra Kommunedata.
23.05G01

IL
11 .
AFGIFT PÅ SPILLEAUTOMAT.

Jørgen Torella, Gourmetgården har søgt om
fritagelse for betaling af afgift for en
spilleautomat fra den 1.2.1988.
Spille
automaten har været ude af brug siden 20.
januar 1986 hvor restauranten lukkede.
Automaten er af politiet betragtet som
afmeldt når restauranten er lukket.
22.Ol.02G01

12 .
ANSØGNING OM TILSKUD TIL LANGTIDSLEDIGE.

Daghøjskolen har søgt om tilskud til gen
nemførelse af 14 ugers kursus med 35 ti 
mers undervisning pr. uge.
Temaet for kurset er "Natur og Samfund”.
Daghøjskolens rapporter om tidligere
kursusforløb er vedlagt i sagen.
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Der seges om at Slangerup, Stenløse og
Ølstykke kommuner dækker med hver 1/3 svarende til 21.300 kr. pr. kommune.
Beskæf tit,elseskonsulenten

den 2.6.1986:

Det indstilles, at det ansøgte bevilges
over konto for beskæftigelsesfremmende
foranstaltninger. (Tidl. benævnt 488midler).
17.11.03049

13.
TYVERI.

^3•

C

Skoleinspektør Jan Brenøe er blevet
frastjålet kr. 1.800.

cx

Beløbet er blevet stjålet fra inspektør
ens taske hvor der lå 3.100 kr. i kon
tanter, hidrørte fra en restafregning fra
en 9.
klasses lejrskolerejse til Pragh.

i

_

Pengene blev modtaget af skoleinspektøren
den 11. april 1986 og tyveriet blev opda
get den 23. april 1986.
Tyveriet er ikke meldt til politiet.
Jan Brenøe anmoder kommunen om at dække
tabet.
Å/cHs*

j icti

333-

^
14.
BOLIGINDSKUDSLÅN Slangerup kommune ydede i 1984 en garan
ti for indskudslån på 11.700 kr. for le
jemålet
Kommunen har som kautionist løbende måt
tet indfri ydelserne på indskudslånet og
har forgæves forsøgt at få tilbagebetalt
tilgodehavendet via boligforeningen.
I december 1985 flyttede lejeren imid
lertid og har siden ikke overholdt sine
forpligtelser, hvorfor Slangerup kommune
har indfriet restgælden på indskudslånet.
Tilgodehavendet er opgjort til 18.287,97
kr.
Det indstilles, at tilgodehavendet søges
inddrevet af kommunens advokat.
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15.
BOLIGINDSKUDSLÅN Slangerup kommune ydede 1 1982 garanti
for indskudsidn pd 11.700 kr. for lejemdlet
Lejeren er Imidlertid fraflyttet kommunen
og har herefter ikke overholdt sine beta
linger i banken. Man har flere gange foi—
gæves forsøgt at fd tilbagebetalt til
godehavendet.
Lejeren er flyttet til Vordingborg kom
mune og modtager derfra bistandshjælp og
er sdledes ikke i stand til at tilbage
betale ldnet.
Slangerup kommunes tilgodehavende er ialt
opgjort til 1.784,00 kr.
Det indstilles, at indskudsidnet indfries
i banken af Slangerup kommune og at sagen
herefter stilles i bero i 3 dr.
16.23.01G01

16.
BOLIGINDSKUDSLAN
Slangerup kommune ydede i 1984 garanti
for indskudsidn pd 11.700 kr. for lejemdlet
Kommunen har som kautionist løbende mdttet indfri ydelserne pd indskudsidnet og
har forgæves forsøgt at fd tilbagebetalt
kommunens tilgodehavende via boligfor
eningen.
I april 1986 er lejeren udvandret til
Sverige og har siden ikke overholdt sine
forpligtelser, hvorfor Slangerup kommune
har indfriet restgælden pd indskudsldnet.
Kommunens samlede tilgodehavende er op
gjort til 10.368.00 kr.
Kommunens advokat har oplyst, at det er
muligt at inddrive tilgodehavendet i
Sverige, hvorfor det indstilles, at sagen
overgives til incasso.
16. 23. 01G01
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17.
BOLIGINDSKUDSLÅN Slangerup kommune bevilgede i 1981 et
kommunelån på 11.800 kr. til betaling af
indskuddet for lejemålet
Efter lejerens fraflytning til Københavns
kommune har man forgæves forsøgt at få
tilbagebetalt kommunens tilgodehavende.
Slangerup kommunes tilgodehavende er
opgjort til 6.985,27 kr.
Det indstilles, at tilgodehavendet søges
inddrevet af kommunens advokat.
16.23.01G01

18.
TILSKUD TIL FORENINGER.
Landsforeningen af Landsbysamfund ansøger
om tilskud til foreningens aktiviteter.
Der blev i 1985 ydet et tilskud på 11 øre
pr. indbygger, i alt kr. 770.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21.5.1986:

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
der ydes et tilskud på 11 øre pr. ind
bygger.
00.01049

F 4154

19.
TILSKUD TIL DANSK BYPLANLABQRATQRIUM.
Dansk Byplanlaboratorium søger i skri
velse af 30.4.1986 om tilskud til budget
året 1987 på 13,0 øre pr. indbygger, ialt kr. 10.002,17.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21. 5. 1986;

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
der ydes tilskud på 13 øre pr. indbygger.
00.01049

F 4207
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20.
FORSLAG TIL LOKALPLAN ENGGÅRDEN.
INDSIGELSER.

Forslaget har været offentlig fremlagt i
perioden fra 20.2.1986 - 21.4.1986. Ved
indsigelsesfristens udløb er der indkom
met følgende indsigelser og bemærkninger:
1.
Landbrugsministeriet rejser indsigelse
imod lokalplanen, idet der ikke på det
givne grundlag kan gives tilsagn om op
hævelse af landbrugspligten. Det bemærkes
dog, at ministeriet vil frafalde indsi
gelsen, hvis ejendommens jorder i land
zone afhændes til forening med anden
landbrugsejendom. F 4166
2.

Uvelse, rejser i skrivelse, modtaget
3.4.1986, indsigelse imod forslag til
lokalplan for Enggården, forsåvidt angår
at bebyggelse kan opføres i et plan med
udnyttet tagetage. F 4131
3.
Grundejerforeningen Kærstykket rejser
indsigelse imod lokalplan for Enggården
mod en forringelse af de tilstødende
ejendomme ved at den grønne "kile" ind
til bymidten bebygges. Foreningen til
slutter sig grundejerforeningen Eng
gårdens alternative forslag. F 4165
4.
rejser indsigelse
imod lokalplan for Enggården, for så vidt
angår inddragelse af yderligere landzone
arealer i byzone. F 4158
5.
Grundejerforeningen Enggården rejser ind
sigelse imod lokalplanens inddragelse af
yderligere landzonearealer i byzone og
fremsender alternativt forslag til ud
stykning på eksisterende byzoneareal.
F 4157

skrivelser af 19.2, 4.3, 29.3 og 14.4.
1986 indsigelse mod den maximale bebyg
gelseshøjde på 8, 5 m, anlæg af vendeplads
ved vej A-B samt værdiforringelse af hans
ejendom. Indsigeren anbefaler grundejer
foreningen Enggårdens alternative for
slag.
7.
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gør indsigelse mod, at miljøet forringes
og foreslår en udstykning med 2 parcel
ler. F 4098
8.
Hovedstadsrådet fremsender indsigelser
fra
mod lokalplanforslaget. I henhold
til kommuneplanloven skal kommunen be
handle indsigelsen.
Samtidig meddeler Hovedstadsrådet, at
lokalplanforslaget ikke udfra en regionplanmæssig vurdering giver anledning til
bemærkninger, jfr. kommuneplanlovens §
25. F 4137
Ad 1.: Det kan ikke forventes, oplyser
landbrugsministeriet, at de vil godkende
en selvstændig bedrift med nye drifts- og
beboelsesbygninger.
Det indstilles, at der optages
forhandling med landbrugsmini
steriet om indsigelsen, der er i
modstrid med Hovedstadsrådets
tidligere godkendelse til opfø
relse af nye driftsbygninger.
Ad 2,
8: Såfremt udvalget ønsker at fast
holde bebyggelse i 1 plan med udnyttet
tagetage bør der fastholdes en bygnings
højde på min. 7, 5 m.
Ved begrebet grønne "kiler eller
fingre" forstås der i kommuneplan
1981, at der skabes større sammen
hængende friarealer mellem den ek
sisterende bebyggelse i Uvelse syd
og eventuelle nye boligområder ef 
ter 1992.
Den yderligere inddragelse af
land-zoneareal i byzone er sket
under hensyntagen til en rimelig
grundstørrelse samt, at bebyg
gelsen skulle blive så åben som
muligt.
Grundejerforeningen Enggårdens
alternative forslag holder sig
inden for den eksisterende hoved
bygning til Enggården.
Det forudsættes i forslaget, at
ejeren af ejendommen matr. nr. 7
ci Uvelse by, erhverver en tiloversblivende tarm jord på ca.
300-400 m2, hvilket en lokalplan
ikke kan indeholde bestemmelse om.
Ingen indstilling.
F 4169
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Bygnings- og planleonlngsudvalget.
21. 5.1986.

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
lokalplanen endelig vedtages med nuvær
ende byzone-grænse som bygningsmæssig
afgrænsning mod syd og en max. bygnings
højde på 7,5 m, og at der på den enkelte
parcel kun må opføres een bolig for een
familie.
Der optages forhandling med landbrugs
ministeriet inden byrådsmødet 1.6.1986.

21.
FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN
1981 OMFATTENDE ENGGÅRDEN UVELSE. IND
SIGELSER.

Forslaget til tillæg har været offentligt
fremlagt i perioden fra 20.2.1986 - 21.4.
1986 og der er ved indsigelsesfristens
udløb fremkommet følgende indsigelser og
bemærkninger:
1.
Miljøministeriet meddeler, at man har
videresendt tillægget til planstyrelsen,
ingen bemærkninger herfra.
2.

gør indsigelse mod ind
dragelse af yderligere landzoneareal i
byzone.
3.
Hovedstadsrådet meddeler at tillægget
ikke giver anledning til bemærkninger.
ad 1.
Tages til efterretning,
ad 2.
Skal fastholdes hvis arealudlæg i lokal
planforslag Enggården fastholdes.
ad 3.
Tages til efterretning.
Det indstilles, at såfremt arealudlæg i
lokalplanforslag Enggården fastholdes,
fremsendes tillægget i medfør af kom
muneplanlovens § 9 til byrådet med
indstilling at tillæg nr.
4 endeligt
vedtages.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21. 5. 1986.
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Fremsendes byrådet med indstilling, at
tillæg nr. 4 endelig vedtages i medier af
kommuneplanlovens § 9.
01.02.03P15

F 4185

22.

FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR KQHGSHØJPARKEN.
Forslaget er udarbejdet med baggrund i
forvaltningens skrivelse af 19.11.1985 på
foranledning af Klar Byggeindustri ApS,
ønske om opførelse af udestuer.
Forslag til lokalplan med oplæg til over
dragelse af beføjelser til grundejerfoi—
eningen medsendes.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21.5.1986;

den

Fremsendes byrådet med indstilling at
forslaget offentliggøres. Til S 3, stk.
2, tilføjes fodnote om at det i særlige
tilfælde kan tillades, at virksomheds
ejeren ikke bebor ejendommen.
01.02.05P16

F 4094

23.
INDSIGELSE IMOD LOKALPLAN KVINDERUP.
Forslaget har været offentligt fremlagt i
perioden fra 6.3. - 12.5.1986. Ved ind
sigelsesfristens udløb er der indkommet
følgende indsigelser og bemærkninger:
1.
Hovedstadsrådet meddeler, at lokalplan
forslaget er taget til efterretning.
2.

Landbrugsministeriet meddeler, at de ikke
vil modsætte sig lokalplanforslaget, men
henstiller, at man på baggrund af miljø
mæssige konsekvenser påny vurderer, om
5-6 boliger er forsvarligt.
01.02.05G01 F 4189
3.
rejser indsigelse mod bebyggelse mellem matr. nr.
20 og 27.
01.02.05G01 F 4197
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21.5.1986:
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Fremsendes byrådet med indstilling, at
lokalplanen endelig vedtages med udval
gets bemærkninger og under forudsætning
af, at kommuneplanen endelig vedtages.

24.
INDSIGELSE IMOD LOKALPLAN HØRUP.
Forslaget har været offentlig fremlagt i
perioden fra 6. 3. - 12.5.1986. Ved ind
sigelsesfristens udleb er der indkommet
følgende indsigelser og bemærkninger.
1.
Hovedstadsrådet meddeler, at lokalplan
forslaget er taget til efterretning.
01.02.05G01 F 4195
2.

En række beboere fra Hørup gør indsigelse
mod tagrejsning samt den foreslåede byg
ningsudformning og beliggenhed.
Indstilling vil først foreligge til mø 
det.
01.02. 05G01 F 4191
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21. 5.1986;
Fremsendes byrådet med indstilling,
forslaget endelig vedtages.

den
at

25.
PLAN FOR INDRETNING AF KIRKETQRVET.
Lokalplanerne 17 og 22 for bebyggelsen
ved Kirketorvet fastlægger ikke rammer
for indretning af vej, sti, parkering og
rekreativ udnyttelse af Kirketorvet.
Udvalget for teknik og miljø har frem
sendt sagen til byplanudvalget med an
modning om at få udarbejdet et forslag.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21.5.1986;

den

Fremsendes byrådet med indstilling, at
der udskrives en arkitektkonkurrence, der
præmieres. Inden økonomiudvalgsmødet vil
der være indhentet oplysning gennem ar
kitektforbundet om forslag til program
for konkurrencen og forslag til præmie
fastsættelsen.
05.06.01G01

F 4164
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26.
HUSLEJEREGULERING.
Forslag til regulering af huslejen i de
kommunale boliger og erhvervsejendomme.

2 c7

'(p U a J 7
.

Efter anmodning har Henning Pedersen,
borgmesterkontoret udarbejdet et udkast
af 18.4.1986 til regulering af lejen i
kommunens udlejede ejendomme.
Udkastet fremsendes hoslagt. Oplægget
indebærer en gennemsnitlig stigning på
ca. 66% .
I henhold til lejeloven skal stigninger
varsles, og der er mulighed for påklage
til boligretten, det må derfor forventes
at reguleringen først kan træde i kraft
1.1.1987, hvilket indstilles som tids
punkt for reguleringen. Vi skal endvidere
indstille, at lejen fremover reguleres
hvert andet år, udfra reguleringsindex
udregnet af Danmarks statistik.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21.5.1986:

den

Fremsendes økonomiudvalget med indstil
ling, at forslag til regulering af hus
leje godkendes.
13.07.01029

F 4153

27.
ERHVERVSBYGGERI INDUSTRIOMRÅDE ØST.
Slangerup Erhvervscenter Aps, søger om
principiel godkendelse af byggeprojekt
for opførelse af erhvervsbyggeri, Industrivej 24, i 3 etager i stil med eksi
sterende industrihus, Industrivej 22.
Andragendet kræver godkendelse til matri
kulær sammenlægning af Industrivej 22 og
24.
Bygnings- og planlægningsudvalget,
21. 5. 1986.

den

Godkendt.
Et medlem ønsker sagen forelagt byrådet.
02. 00G01

F 4214
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SPILDEVANDSPLANLÆGNING.
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I forbindelse med Hovedstadsrådets god
kendelse af Slangerup kommunes spilde
vandsplan 27.august 1985 har rådet med
delt kommunen påbud om inden 1.juli 1986
at udarbejde tillæg til spildevands
planen indeholdende planer for den frem
tidige spildevandsafledning i Buresøområdet.

2$. CL.

.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 4.6.1986.
Fremsendes byrådet med indstilling, at
vedlagte tillæg, brev nr. 595/86 til
kommunens spildevandsplan fremsendes til
Hovedstadsrådets godkendelse.
Vi gør opmærksom på, at kloakering af om
rådet forventes at give et underskud på
ca. 363.000. Ved kloakering og med be
taling efter kommunens kloakbetalings
vedtægt.

29.
REGIONAL VANDINDVINDING.
Hovedstadsrådet fremsender forslag til
regional vandindvindingsplan for hoved
stadsregionen med anmodning om, at kom
munens eventuelle bemærkninger fremsendes
til Hovedstadsrådet inden 1. 6. 1986.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ D. 4.6.1986.
Fremsendes byrådet med indstilling,
Hovedstadsrådets forslag godkendes.
13.02.00P17

F 4065

at

HL

30.
VARMEPLANLÆGNING.

5L

Hovedstadsrådet fremsender oplæg til for
udsætninger (PD 415) for energi- og var
meplanlægning med anmodning om, at even
tuelle bemærkninger til oplægget frem
sendes til Hovedstadsrådet inden 1. 7.
1986.

rp
/ ^ 0 >?-? A> ^ S S O

^ élbt

Det indstilles, at Slangerup kommune
erklærer sig indforstået med Hovedstads
rådets forslag til enmer, som Slangerup
kommune bør overveje i forbindelse med
udarbejdelse af den generelle varmeplan.
/^yCh
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UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ D. 4.6.1986.
Fremsendes byrådet med Indstilling,
Hovedstadsrådets oplæg tiltrædes.

at

13.03.00P15 F 4208 jh
09.00P15 F 4044 LA

31.
REPARATION AF UVELSE SKOLES TAG.
Arkitekt Anders Alslev har til kulturelt
udvalgs mede fremlagt forslag til reno
vering af tagkonstruktionen på Uvelse
skole.
Kulturelt udvalg,

den 3/8 1986:

Det indstilles
1) at der foretages tagdækning på 1973og 1976-afdeling på skolen snarest
muligt,
2) at der i 1987 foretages renovering af
yderfacader på samme afdelinger.
Der indhentes særpris på flytning af læ
rerværelse og resttagrenovering optages
på investeringsoversigten - alt i henhold
til forslag fra Anders Alslev.
Økonomisk overslag samt udtalelse fra
skolenævn og lærerråd indhentes til øko
nomiudvalgets møde den 17/8-86.
(82.07:17.00 G 01)

32.
UNDERVISNINGSPLANER.
Skoledirektøren indstiller, at under
visningsministeriets sidste udgivne vej
ledende undervisningsplaner for samtlige
fag følges.
Skolekommissionen,

26/5-86:

Skoledirektørens forslag anbefales, dog
således at skolerne er frit stillet 1 2 3 år med faget historie af hensyn til
undervisningsmateriel.
Nye vejledende undervisningsplaner fra
undervisningsministeriet udsendes til
høring på skolerne.
Kulturelt udvalg,

den 3/6 1986:

Skolekommissionens indstilling anbefales.
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Kulturelt udvalg tilslutter, at nye læse
planer sendes til høring, hvorefter der
tages stilling til, om man vil udarbejde
kommunale læseplaner.
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33.
ANSØGNING OM ORLOV.
Lærer ]
, Slangerup skole
ansøger om orlov uden løn i skoleåret
1986/87.
Skolekommissionen,

26/5-86:

Anbefales.
Kulturelt udvalg,

den 3/6 1986:

Anbefales
<81.30:17.00 G 01)

34.
RADIO 83.
RADIO 83 har ansøgt om tilladelse til
lokal radiovirksomhed.
Byrådet tiltrådte på mødet den 25. marts
1986, pkt. 20, at Slangerup kommune i
den anledning indgår i et fællesnævn.
Ledøje-Smørum kommune har nu fremsendt:
a) revideret forslag til nedsættelse af
fælleskommunalt nævn til kommunens
godkendelse.
Kopi vedlægges.

/ .

b) Forretningsorden for det fælleskommu
nale nævn til kommunens godkendelse.
Kopi vedlægges.

/ .

c )

/.

drifts- og anlægsbudget for perioden
1/4 - 31/12-86, herunder forslag til
kommunalt tilskud til kommunens god
kendelse.
Kopi vedlægges.

d) driftsbudget for 1987, herunder for
slag til kommunalt tilskud til kom
munens godkendelse.
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Kopi vedlægges.
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e) anmodning om udpegning af 1 repræsen
tant fra Slangerup kommune til det
fælleskommunale nævn.
Kulturelt udvalg,

den 3/6 1986:

a> Anbefales,
dog at
ad Fællesnavnets sammensætning, stk.
3.II, 3. afsnit ændres
"foreningen Radio 83"

til

"de lokale radioforeninger i om 
rådet".
b) Anbefales.
c) Anbefales under forudsætning af, at de
andre kommuner tiltræder.
d> Anbefales under forudsætning af, at de
andre kommuner tiltræder.
e) Det indstilles til byrådet, at for
manden for kulturelt udvalg Jens Jenssen udpeges som repræsentant for Slan
gerup kommune.
(20.05 G 01)

35.
INSTALLATION AF TYVERIALARM I DAGINSTI
TUTIONER.
Sagen har tidligere været forelagt soci
aludvalget den 30.9.1985 og her fremsendt
til økonomiudvalget uden anbefaling.
Sagen fremsendes til fornyet drøftelse i
socialudvalget.
Socialudvalget,

den 9.6.1986:

Socialudvalget anbefaler, at man i øko
nomiudvalgets regi nedsætter en tværsektorial arbejdsgruppe til at undersøge
problemet vedrørende indbrud i kommunens
bygninger.
82.00:16.04.00037

36.
TELEFONGODTGØRELSE.
Kommunernes Landsforening har den 23. ok 
tober 1981 indgået aftale med en række
organisationer om etablering af, samt be
taling for rådighedsvagt i hjemmet. Af
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aftalen fremgår det, at der så vidt mu
ligt bør inddrages 4 mand i vagtordning
en.
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Kloakmedhjælper
i indgik pr.
1.1.1986 i rådighedsvagten i kloakaf
delingen.
Det indstilles derfor, at
i lighed med de andre 3 ansatte får til
delt telefongodtgørelse fra 1.1.1986.
Telefongodtgørelsen beløber sig for tiden
til 932 kr. pr. år pr. person. Der er af
sat midler hertil i 1986-budgettet.
81.20G01

37.
ARBEJDSTIDSNEDSÆTTELSE PR.

1.1.1987.

Efter aftale i samarbejdsudvalget for ad
ministrationspersonale har der været af
holdt vejledende afstemning om nedsæt
telse af arbejdstiden med 1 time pr. uge
fra den 1. 1. 1987.
Personalechefen indstiller herefter til
økonomiudvalget, at administrationsper
sonalets arbejdstid ændres, således at
der om FREDAGEN holdes lukket fra kl.
13.00 pr. 1. januar 1987.
Telefontiden i bistandsafdelingen må
ændres om fredagen.
I samarbejdsudvalget for vejvæsenet har
man den 12.5.1986 vedtaget at indstille
til økonomiudvalget, at arbejdstiden for
vej- og gartnerafdelingen ændres, således
at der om FREDAGEN lukkes kl. 11.30 med
virkning fra den 1.1.1987.
81.10G01

38.
ANSØGNING OM ORLOV.
Lederen af løn- og personalekontoret
søger om orlov uden løn fra sin
tjenestemandsstilling ved Slangerup kom
mune i tiden 1. november 1986 til 31.
marts 1987.
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39.
ANSÆTTELSE AF SKOLEDIREKTØR.
Byrådet vedtog i sit mede den 28.5.1986,
at der skal ansættes skoledirektør i
Slangerup kommune.
Der er indkommet følgende ansøgninger:
1.

2.
3.
4.

Skolekommissionens indstilling vil blive
afgivet på møde den 16.6.1986 og vil fo
religge på økonomiudvalgets møde.
81.02G01

40.
ANSØGNING OM FRIGØRELSESATTEST.
Pædagogmedhjælper
Uvelse
børnehave ansøger påny om udstedelse af
frigørelsesattest med virkning fra den 1.
oktober 1986.
Økonomiudvalget gav i sit møde den 18.11.
1985 afslag på
ansøgning
om frigørelsesattest.
Det kan tilføjes at
siden
sommeren 1985 har taget alle tilbudte
mertimer i børnehaven, og således gennem
ca. 1 år haft mere end 30 timers beskæf
tigelse pr. uge.
Endvidere har
p. t. 12
time pr. uge som barselsvikar for pædagog
i Uvelse Børnehave. Dette vikariat udløNr. 1851
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ber den 30.9.1986, hvorefter
i alene er sikret sin pædagogmed hjælperstilling på 20 timer ugentlig i børne
haven.
Børnehavens leder kan bekræfte, at
påtager sig alle tilbudte nertimer, f.eks. også op til maksimum 40
timer i ferieperioden i år - og at hun
efter den 1.10.1986 fortsat vil tilbyde
mertimer i det omfang det
er foreneligt med børnehavens arbejds
planer, afhængig af ferier, sygdom m. v.
81.15G01

41.
EVENTUELT.
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