JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG
Torsdag,

den 7. marts

1985

,kl.

16.00

1 udvalgslokale II med følgende
D A G S O R D E N

:

TEKNI S K E SAGER

Lokalplan 15«
Kignæs Bakkens Vejlaug anmoder i skrivelse af 23.9,
1984 om et møde med Teknisk udvalg, hvor man med
deltagelse af repræsentanter fra andelsboligforenir
gen og Boligfonden SOS ønsken at gennemdrøfte den
fremtidige struktur for den i lakalplan 15 -§8stk.2. nævnte beplantning vest for vejlaugets om
råde.
1.11.1984:
Teknisk udvalg berammer det ønskede møde til
torsdag den 6.12.1984 kl.l6oo.
21.1.1985:
Kignæs Bakkens Vejlaug bekræfter, at mødet med ud
valges afholdes
7.2.1985 kl,16oo
7.2.1985:
Teknisk udvalg afventer et af parterne i al væsent
lighed tiltrådt projekt for renovering fremsendt,
og hvorefter der afholdes et fornyet møde for her
igennem at aftale iværksættelse af porjektet,
Kommunen vil i forbindelse hermed ved sin forvalt
ning foretage fældning og bortkørsel.
18.2.1985:
Vejlauget fremsender forslag til renovering sammen
med anmodning om en fortsættelse af de indledte
forhandlinger;
18.2.1985:
Bekræftet over for vejlauget, at disse kan finde
sted torsdag den 7.3.1985 kl. 16oo.

Slamkørsel.
Der afholdes licitation på slamkørsel kl. 14 .0 0
TEKNISK UDVALG 2 8 . 2 . 1 9 8 5 :
Ole Andersen, Ahornvej 42:
k r . 280,00/h
spuling:
11
250,00/h
Sugning :
11
300,00/h
Spuling+sugning:
11
0%
Overtidstillæg:
Spuling:
Sugning:
Overarbejde:

kr • 253,00/h
11
253,00/h
SID takst f<
I henhold ti
arbejdsmænd.

F o r v a l t n i n g e n udarbejder forslag til i n d 
stilling, der forelægges på u d v a lgsmøde
den 7. marts 1985.

0
Buskørsel«
HT fremsender notat om spørgeskemaundersøgelsen,
som blev gennemført i Bægerspris kommune i marts
1983«
Notat er vedlagt dagsorden.
Notatet indeholder hovedresultaterne fre undersø
gelsen, HT's planlægningskontor foreslår, at tek
nisk udvalg behandler notatet med henblik på en
fastlæggelse af det videre planlægningsarbejdes
indhold og målsætning.
Når ovenstående spørgsmål er afklaret, foreslås
det, at kommunen indkalder HT til et teknikermøde,

O s s.

'f

29.11,1984:
Oet overlades i første omgang til HT og Teknisk
forvaltning til at forberede et møde med Teknisk
udvalg og den i sin tid nedsatte trafikgruppe med
henblik på en gennemgang af den her udarbejdede
rapport,

HT og trafikudvalget indkaldt til møde med TU
torsdag den 7* marts 1985» kl. 17.oo i byrådssa
len.
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