Dag og år:

B la d nr.

489.
Tirsdag den 25. oktoTeknisk udvalgsmøde.

ber 1977 klokken 9°°
i udvalgsværelset.

1. Efterretningssager
a. Stadsdyrlægen fremsender bassinanalyser
vedr.

"Hellas" af 23/9 og 17/lo 1977.

b. Stadsdyrlægen fremsender badevandsanalyfer
af 13/9, 2o/9 og 27/9 1977.
c. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser
vedr. følgende vandværk:
Saltsøskoven
Okseholmene
Bopladsen
Bonderup
Venslev
Vellerup
Vellerup sommerby og
Vejleby.
d. Stadsdyrlægen fremsender spildevandsana
lyser vedr. følgende rensningsanlæg:
Marbæk,

Skibby

Selsøvej,

Skibby

Skibby mark
Svinget,

Skibby

Sønderby
Koholm og
Vestre anlæg.
e. Hovedstadsrådets Miljøbeskyttelsesudvalé
meddeler tilladelse til indvinding af de.
ønskede 15.ooo m
matr. nr.e 6 b ,

grundvand årligt på
7 b og lo b Venslev by

Perslev sogn,beliggende Sømer skov, for
en periode af lo år.
f.
formand for Vejleby vandværk frem
sender vandværkets kommentarer til til
slutningen af matr. nr. 3 £ Vejleby,

til W.

som er videresendt til Mil
jøstyrelsen den lo/lo 1977.
N r.
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2. Stadsdyrlægen meddeler,

at han ved ef

tersyn på "bodegaen "Det gamle apotek"
den 12/9 1977 har konstateret,

J

4-W-J du -

at pkt.

//

5 1 udvalgets skrivelse af 7/3 1977 end
nu ikke er "bragt i orden.

3. Stadsdyrlægen fremsender svar på
ansøgning om godkendelse af
pølsebod og iskiosk på matr. nr. 77 £
Skuldelev by og sogn, beliggende Skulde

-c/4 r</ /!>•
/
' 7

lev strand. Kiosken kan opføres på di
verse vilkår, og færdiggørelse af proje ttet må meddeles til levnedsmiddelkontrol
len, der skal give tilladelse til, at
forhandling påbegyndes.

4. Hovedstadsrådets Miljøbeskyttelsesudvalg
i/tPy

har vedtaget at meddele forhåndstillade
3
se til indvinding af indtil 15.ooo m

/

grundvand årligt på matr. nr. 13 Manderup by Skibby sogn for en periode af lo
år på betingelse af, at Skibby kommune
godkender borestedet,

desuden må der in<jt

sendes oplysninger om foretagne prøvebO'ringer, -pumpninger og pejlinger.

5. Hovedstadsrådets Miljøbeskyttelsesudvalg
har vedtaget at meddele tilladelse til
indvinding af 25.ooo m

vand årligt til

Hyllingeriis vandværk på diverse vilkår
bl. a. må der ikke inden for en radius
af 3oo m fra boringerne indrettes sivedræn e. 1., der kan forurene grundvande
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6.

an
søger om tilladelse til vandindvinding
af ca. lo.ooo m vand årligt til mark
vanding på matr. nr. 6 a Skuldelev by og
sogn.

7. Stadsdyrlægen meddeler, at følgende kom
muner har tilsluttet sig overenskomsten
om levnedsmiddelkontrolenheden:
Frederikssund, Frederiksværk, Hundested,
Jægerspris, Skibby og Stenløse.
Ølstykke kommune har derimod meddelt, at <Qa/¿tt&U /¿id- fuf /uliLiClf Os/ ¿Uvu
man kan godkende på betingelse af, at
visse nærmere angivne ændringer indføjes
i forslaget.
Byrådet anmodes derfor, om man kan til /¡tf
træde de af Ølstykke foreslåede ændringe^r
Samtidig anmodes Byrådet om at tilkende
give, om man kan acceptere, at der, uan
set overenskomsten ikke er ende-ligt ved
taget af parterne eller godkendt af til
synsrådet, iværksætter opkrævning af be
taling for regningsarbejdet.

/ /
n

, & / ~
W

8. Embedslæge
frem
sender en udtalelse vedrørende alternativ
udledningssteder for spildevandet fra det J
kommende Skibby renseanlæg, jvf. dagsor
den fra 2o. september 1977 pkt. 24.

9.
der ejer matr. nr.e 25 b, 26 £
/tf.£é( OVUIM. 0^1 og 27 b Bonderup by Skibby sogn, ansøger
om tilladelse til at placere en vandled
ning langs den offentlige bivej nr. lo4
/ / /yuvn/j. /vui. /6 sQj
langs med sin ejendom.
T
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lo. Efterretningssager:
a. Hovedstadsrådet, Toldbodga.de 8-12,1253
København K fremsender kopi af godken
delse af § 21-spildevandsplan for Jægerspris kommune.
b. Justitsministeriet, Færdselssikkerheds
afdelingen,

Købmagergade 48, lol5 Køben

havn K fremsender cirkulæreskrivelse on
cyklisters anvendelse af fortov og gang
sti.
Frederiksborg amtsråd, Kongens Vænge,
34oo Hillerød fremsender sideanlægsplau
76 til belysning af problemerne omkring
sideanlæg ved amtets hovedlande-vejs- og
landevejsnet og ved eks. og planlagte
hovedstier.
d. Der er den 13-lo-1977 meddelt tilladel
se til A/S NESÅ til at udføre kabelar
bejde på Stenledsvej,

off. bivej nr.

Ilo. Journal nr. 7o-24.

11, A/S Ingeniørgruppen,

GI. Kongevej 87,

185o København V fremsender redegørelse
M

der er fremsendt til Miljøstyrelsen a n 

t

gående indsigelse fra grundejerforening erne "Hammervang" og "Vellerup sommerby"
mod Skibby kommunes beslutning om at
sætte den af landvæsenskommissionen der
29. maj 1972 godkendte betalingsvedtægt
ud af kraft og erstatte den af en ny ai
kommunalbestyrelsen vedtaget vedtægt
med ikrafttrædelsesdato pr. 27. juni
1977.
Samtidig anmodes på grundejerforeninger
nes vegne om, at regnskabet for Vestre
anlæg må blive indsendt til landvæsenskommissionen til offentlig
og påkendelse.

N r.
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12. Ministeriet for offentlige arbejder an ¿Ål ÅtA
moder om en udtalelse vedr. M. L. Auto
mobiler ApS*s ansøgning om tilladelse
til at erhverve matr. nr.

z/v/ Å&tekU) S

34 m Østby by

'¿■Åiføføé&l'-' sddÅ/

vi

(■i-j

Selsø sogn og anvende den til liggeplad _C±
og som reparationsværksted for lystbåde
og bådemotorer.

13. Ministeriet for offentlige arbejder an
moder om en udtalelse vedr.

Skibby Sejl

klubs ansøgning om tilladelse til at ud
nytte en eksisterende mole ved Skuldele\
Strand som grundlag for etablering af
en lokal lystbådehavn til ca. 6o- - 7o
både og joller.

14. Ministeriet for offentlige arbejder med
deler de forventede vilkår, der kan bli
4t-l4t^ ^¿¿4 { v¿t

ve stillet for en eventuel tilladelse
til bibeholdelse af det etablerede bro

t

anlæg på søterritoriet i Selsø Møllekrog
Pkt. 16 i vilkårene fastslår at Skibby

Å

Ahikdf

(A%<2Å(Z+n</t )

kommune overfor ministeriet skal erklæ Åfow ¿yyuh'V*/ xAÅe ^¡a- A a t Å Å i
re at ville garantere for overholdelsen

-/ ;>bJa/. */

synü /¿vi

af vilkårenes pkt. 14, der drejer sig
om bådelaugets forpligtelse til at ved

Jca^t/

JiPvItL¿-/i

(/
w.

ligeholde anlægget i god og forsvarlig
stand og til uden udgift for staten at

T

fjerne det eller eventuelle rester der
af samt retablere den tidligere tilstand

15

Hovedstadsområdets Trafikselskab anmo

H. 7~ ovutJcldh3

a d ¿{.¿ÅnÅcJ

der om, at det nye stoppested i Sønder
by snarest anlægges,

således at rutefø

ringen ændres som aftalt.
Bylauget er inviteret til en drøftelse
klokken 131 5 ,
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16. Ny drøftelse vedr. køb af grusgrav
tilhørende
idet der

o)<dføwtléfø/O*

nu har været forhandling med ejeren,
der foruden tilbuddet på køb af grus
graven for 75.ooo,- kr. nu tilbyder,
at kommunen kan købe hele sortereværket for 4o.ooo,- kr.

17. Fremlæggelse af beretning vedr. mødet
den 13. oktober 1977 på Skibby kommu
nekontor for "Udvalget for Maglehøjgård losseplads!'

18. Grundejerforeningen "Vellerup sommer
by"
fremsender
skrivelse vedr. kloak-, vej- og vand
tilslutningsafgift for parcellerne

AøJ&i ddføiiS

¿du.

________________________________________

¿166

•ocU'PiS'SA’^y .<?*
¿ d /QZ>Jet$ dJfH&dt

■¿od'aiyAMtodt.

matr. nr. 3 di, 3 dk, 3 dl og 3 dm
udstykket fra matr. nr. 3 a Vellerup
by og sogn, kaldet "Birkebækgård".

19. A/S Alex Jensen, Hovedgaden 5o, 4o5o
Skibby fremsender kopi af skrivelse
af 11/9 77 til formanden for menigheds
rådet vedr. nedskæring af træerne i
præstegårdshaven, da de er til stor
gene for busserne, der har garage i
Storms garager på Degnebakken, og an
moder kommunen om at være behjælpelig
med gennemførelse af den ønskede ned
skæring, da der endnu ikke fra menig
hedsrådets side er foretaget noget.

NT.
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2o

>1åjCfotjzCfei sneet/

fremsender skrivelse, hvor
det beklages meget, at fodgængerfel
tet ved Skuldelev skole er blevet ned
'

lagt.

7

Det anmodes om, at der hurtigst muligt
etableres de nødvendige foranstalt
ninger for at beskytte skolebørnene

A k t J A & ü / V A P iii ßiQ £ ^ .if & > U y td / ¡¿ H C i / u / / ¿¿¿Z -h

for farerne fra den kørende færdsel.

> (j
y
juøiJaÅ nJd<j J l

(/

v

\y,

(/

~a

%

f

21. Landinspektørfirma Børge Hansen,

ÅÅÅt*/

Søliner Pedersens eftf., Frederiks
<l

sund fremsender for fabrikant Knud
Ph. Nielsen et projekt vedr. byggemod

tv ÅÅi/uiT-

’’
/i( ¿ Æ a .¿Zc<7x/cr.
---- ----- “ — :
jr
a £<?yiÅ' .4jccz/.dtø
/ihinfc-

w

Js i

ning af 24 parceller fra matr. nr. 7 e_
Skibby by og sogn med anmodning om
godkendelse.

/
—
Oa

/

22. Der fremsendes følgende to tilbud på

v
Æ
T

KClMPf,
a o M J&k&s ¿åle
* £/7
/
r 7 ~r,
*
*
Vilh. 0. Petersen A/S, Nygade 1 og 7,
•'¿i //JuZiuiüA r t u & spt/'/
. / d é l
J ..
36oo Frederikssund
*
/ir-t m /~
W/*'m>■’'ViM'idbÅrt-nPnt 4 Aa/ ¿idjefci
~7J--- 77
1 fabriksny Massey Ferguson
.
T
vifdciå£44s<)
kr.
265 diesel
traktor til vejvæsenet:

i

(y \ y

77

tilbud på brugt traktor

kr.

Holbæk Maskin Center å /S,
7-5-

Spånnebæk 1, 43oo Holbæk

Zkh duiefl A& 5 . \ i M é ^ / c 'viuu m

1 stk. M. F. diesel traktor
kr.
tilbud for brugt traktor

kr.

Priserne er excl. moms.

b L ^ o o A v , ./ ¿hsZ ¿.(¿•¿i Å w p J
Jio.OOO A>i ,

23. Ved licitation den 2o. okt. 1977 vedr.

-jlo fø &A-i*b U& JLkdf. ¿Pmn-n'b

pt,u>w

rtZn

'AAl

yt

■Ov&l¿Hk}

kloakering af Vellerup by er fremkom
å T y>

met følgende tilbud:
Hilbert Jensen,

Skuldelevvej 1, Skibby

samlet entreprisesum

kr

heraf kloakarbejde

kr

merarbejde
Priserne er excl. moms.
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24. Nyt udkast til brochure angående beta

do/ .'åwx-imt ø

lingsvedtægt for Skibby kommune fore
lægges udvalget.
m

25. Drøftelse vedr.

I&Å m ■
__________________________

evt. bekæftigelsesfor-

anstaltninger i 1978 for bekæmpelse

p*£'f&e-.__________________

af arbejdsløsheden blandt unge,
evt. forslag til arbejdsopgaver.

J
26. Fremlæggelse af kontoudtog vedr. ud
valgets kontoer.

27. Genoptagelse af sagen vedr. nedsættelse
af kloakbidrag på matr. nr. 7 c ,

24 a,

24 b, 25 og 32 Østby by Selsø sogn,

itøi 4-/ A a w

tilh.
Videre drøftelse om evt. regulering
af kloakbidrag for en del ejendomme,

&VLC.

Q)ji /dh/øJUt

tø/

./i c yuz
cCcf,
Z__
i
/
v.y
A
"
j
.
~a
t ■1
-AtøaJ,
goo ry* ]oJ tø(/ /rnoduJuiJt&ze.

_-tø. tflJnJ*<
rt
C
'yvuLøf (
s6

beliggende i landzone (ejendomme uden

_¿UlCgJ

for de godkendte § 15 rammer for Skib

.føiXy/tU-j 2)éøizh,) Jh%&e-'isj

by kommune).

-■•¿¿64>Cih£pu// /VQ*Lctf/&>
/yyiÆ sO?né&l£J> 2

'<?p/
JtpZvt¿/øyii-

-jr

<T*H
V

4

C/

1v

J

di/
tf~
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28. Drøftelse vedr. redaktionelle ændringer
i betalingsvedtægten.
4-/C-/9777

29. Der afholdtes åstedsforretning den 25.
oktober 1977 vedr. udvidelse af Rosen
vænget, hvor der opnåedes følgende for
lig med
der er ejer af
matr. nr. 18 d Skibby by og sogn:
o

5o m areal a loo,~ kr.=
5i'Ooo,-kr
Ulempeerstatning for træer m.v. 3oo,- "
2
Erstatning for 53 m udhus
45.ooo,- 11
5o. 3oo., -kr
Desuden erstatning for midler
tidige og varige ulemper
5._oo_o,~ "

Hertil kommer, at kommunen nedriver eks
udhus, opsætter nyt hegn samt nedlægger
ny olietank til erstatning for den eks.
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