Dato
06.12.90

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Side
1

H------- ——--------------- ------------------------------- —+
Det meddeles herved, at der afholdes møde i
|
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|
H------------------ -------------------------- --- --------- i-

torsdag den 06. december 1990, kl

DELTAGERE:

14.30 i udvalgsværelse II

Freddi Jørgensen
formand
Jan Ohlsson
næstformand

i

Ernst Jelstrup
Bibi B . Sørensen
Asger Mansted

MØDET HÆVET KL

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 473

til

474

Sagerne vil ligge til gennemsyn i udvalgsværelse II fra
fredag.

incl.
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DAGSORDEN FOR MØDET;

Pkt.nr.
Pkt.nr.

473 OPLæG TIL LOKALPLAN 44
474 KIGNÆSBAKKENS VEJLAUG
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Sagsbehandler : FKL
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B.lbnr. 1032

Sagsid/lbnr. 699

OPLæG TIL LOKALPLAN 44 - KULHUSCENTRET

Økonomi:
Sagsfremstilling;

I sit møde den 29.3.1990 vedtog Teknisk udvalg at fremsende det
udarbejdede oplæg til høring hos
Grf. VIKING
"

ANDEKÆR

samt Fællesråd NORD.
Oplægget blev fremsendt til ovennævnte 3.april d.å. og med frist for
kommentarer 26.april d.å.
TU har behandlet sagen den 260490 . nr. 160.

De involverede formænd samt byplanarkitekt tilsiges til næste møde
i Teknisk udvalg den 31.maj 1990.
7.maj 1990;
Nævnte parter tilsagt til forhandling 31.maj 1990 kl. 14,45.
TU har behandlet sagen den 310590 , nr. 193.

Der arbejdes videre med sagen udfra ideskitse nr. 2 som grundlag
og med hensyntagen i videst muligt omfang til de modtagne
kommentarer.
Arkitekt Sv.Allan Jensen vil gennemgå det udarbejdede
lokalplanforslag.
TU har behandlet sagen den 300890 , nr. 325.

Udsættetes til næste møde, hvor arkitekt Sv. Allan Jensen er tilsagt
til kl. 13.00.
TU har behandlet sagen den 27.09.90 , nr. 386.

Forslaget godkendt.
Fremsendes herefter til grundejerforeningens afsluttende
bemærkninger.
Indkaldes til møde herom.
25.okt.1990:
Tilsagt de involverede parter til møde med Teknisk udvalg 6.dec.l990
kl. 16.00.
Beslutning:
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Pkt.nr: 474
Journalnr....

i 04.01.09

Sagsbehandler : FKL

B.lbnr. 1533

Sagsid/lbnr. 1002

Fdm. init.

y

Q

KIGNÆSBAKKENS VEJLAUG

Økonomi:
Sagsfremstilling:

Forhandling med
omkring de fremtidige
retningslinier for sanering af beplantning set i relation til
servitutternes bestemmelser herom.
Sagen relaterer til den af
såvel udvalg som byråd.

indbragte klage til

i er tilsagt til kl. 17.00.
TU har behandlet sagen den 04.10.90 , nr. 406.

I fortsættelse af tidligere førte forhandling - 21.6.1990 erklærede vejlaugets repræsentanter sig indforstået med, at al
sanering af beplantning på området og som skal være tilendebragt
senest 1.9.1991, vil ske i nøje overensstemmelse med servitutterne
og omfatter samtlige de på den hertil hørende plan viste grunde
( % matr.nr. 9 BV - 9 BX - 9 BY - 9 BZ - 9 BÆ) Vejlauget forestår
selv dette arbejde.
løvrigt vil udvalget den 8.11.1990 tage et møde med involverede
parter omkring den vestlige randbeplantning.
Nævnte møde er berammet til kl. 16,15, hvortil er tilsagt
Ejerlauget Svanemosevej
Kignæs Bakkens Vejlaug
Boligfonden SDS.
Teknsik har behandlet sagen den 081190 , nr. 23.

Boligfonden + Charlotte Skibsted tilsiges til en videregående
drøftelse af sanerings- og beplantningsplaner.
12.11.1990:
Tilsagt ovennævnte til møde med Teknisk udvalg 6.dec. 1990 kl.14.45.
Beslutning:
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