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Tirsdag den 22. febril “Thitialer:
Teknisk udvalg.

ar 1977 klokken 9oo
teknisk forvaltning.

1. Efterretningssager:
a. Stadsdyrlægen fremsender bassinanalyse

%/

af 24/1 og 15/2 1977 vedr. "Hellas".
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b. Stadsdyrlægen fremsender følgende vand
analyser:
Hammervang vandværk
0
Venslev
"
Røgerup
"
ily
Vellerup
"
Perslev
"
samt fra
Fodermesterhuset,
. Stadsdyrlægen har foretaget ny besigtig else
af bodegaen "Det gamle apotek" og konsi
teret, at der stadig er flere mangler
i henhold til det oprindelige projekt
materiale samt godkendelsesvilkår stil
let herfra den 11-11-1976.

Hovedstadsrådet fremsender kopi af skri
velse til Vejleby vandværk, hvori Milj: _ JiJ ¿JdczU
beskyttelsesudvalget efter bemyndigelse
i henhold til vandforsyningslovens § 2
har vedtaget at pålægge Vejleby vandvæi ir
pligt til at levere vandværksvand til
de to ejendomme, matr. nr.e 7 c og 26 c

d

Perslev by og sogn, beliggende ved Blak
ke mølle.
e. Hovedstadsrådet fremsender kopi af skr~;
J U ¿iå'iul-.
velse til Min. f. off. arbejder, hvor
man meddeler, at man kan tiltræde projektet vedr. stabilisering af eks. bå
debro i Møllekrogen, på de af frednings
myndighederne og kystinspektoratet stil
lede vikår.
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2.

i'tCCc¿7)(

ansøger om
tilladelse til at uddybe brønd med en
boring på, grund af vandmangel i de se ''
nere år til det daglige forbrug i sta
og husholdning på matr. nr. 35 £ Østb.v
by Selsø sogn. Anslået årligt forbrug
3
ca. looo m .

/

3.i
ansøger om tilladelse til fornye'
se af vandindvindingsret til markvand m a
på matr. nr. 21 b Venslev by Jerslev
sogn. Årligt forbrug: ca. 7ooo m^.
ler blev den 12-4-1962 givet tilladel
se for en periode af 15 år.

4.)
ansøger om tilladelse til vand
indvinding af lo.ooo nr vand årligt
til markvanding på matr. nr. 47 a m.
fl. Skuldelev by og sogn.
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6. Hovedstadsområdets trafikselskab, Go4
thersgade 53, 1123 København K frem
sender forslag til sommerkøreplan 1977
for buslinierne 231 og 329.
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5.
anmoder om fritagelse for be
taling af kloakbidrag på matr. nr.
3o c Vejleby by Perslev sogn.
2
Grunden er på 371 m og bruges som
oplagsplads for stilladser og redska
ber, og er beliggende Vestervej 34,
Vejleby.
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7, Sparekassen SDS, Skuldelev afdeling,
anmoder om godkendelse af opsætning af 7
.{M-i ¿iCw
sO
_føiécM U ;_
parkeringsforbud samt påmaling af gule
A
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r
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s
ä
d
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4>aJcdc6
striber ved ejendommen
der er naboejendom til Spa
,Å?.w '(loW A & w /m W
rekassen,på grundlag af ejerens gentag
ne protester mod den ulovlige parkerin •r
¿4iytit-¿4L a spu<m /
/w-ycd.
der foretages af bankens kunder ud for .
r
V
hans ejendom.
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8. Teknisk forvaltning, Hillerød kommune

tf
anmoder om diverse oplysninger i for ¿fcÅ / M /
4
jA d£& 4sÅ <rry!'h a(-'n ii.{
bindelse med etableringen af en fællesW . rJ}jtn
'¿¿4
kommunal modtagestation for olie- og
7T~
iuMA h
’'j sfønidc?j!u‘yJcMr*l/ '/bti
kemikalieaffald placeret i Hillerød
/
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kommune senest 1. marts 1977.
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9. Skibby Handelsforening,
fremsender diverse forslag til løs
f i)
ning af parkeringsproblemet i Skibby.
£ t4 l
vi y
Sagen var med på december mødet, hvor
L
u'A-i^i A'i^Héié'QACy¿‘Z.
./c 4#*
den blev stillet i bero, indtil man i ^ d-4{
Handelsforeningen havde den fornødne
■
fO'yudt*, Åidty d b
tid til gennemgang af alle evt. mulig /
/ J T \ V
T
4cryyl'Hij_ri' 4yyj,/p\ ,-i' ? $ /¿¿Tw-OwA/jy
heder.
syt'Ud iypyd dffytf&A
------Tf--H---- S —
lo. Landinspektør
fremsender diverse bemærkninger vedr.
/ .■
4i l
den private vej fra matr. nr. 1 £ og
1 f Vellerup by og sogn og fastholder
anmodningen om, at sløjfningen stilles
i bero, indtil lokalplanens gennemfø
relse er sikret.
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11. KTAS, Nørregade 21, 1199 København K
anmoder om tilladelse til nedlægning
af telefonkabel i Harebakkevej, Sønder
by. Journal nr. 7o-8.

fra

12. Dagsorden fra mødet på Bramsnæs kommu
nekontor den 8. februar 1977 vedr. "Ud
valget for Maglehøjgård losseplads"
forelægges udvalget.
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13. Udvalgsformanden foreslår, at fremti
dige ansøgninger om vandindvindiger
m.v, gives eller anbefales overfor Ho 6
vedstadsrådet af Teknisk udvalg, for
så vidt at udvalget er enige.

14.

rådighedstillæg tages op
til drøftelse. Nuværende tillæg er be
vilget ved ansættelsen som vegformand

~J7T
r ,J

den 15-lo-1974 og er på 8oo,- kr. mdl.
¿
Desuden drøftes efter ønske fra bog
holderiet fastlæggelsen af ydelse for
telefonudgifter. I øjeblikket gives
133,- kr. pr. kvartal for abonnement
+ samtaler, dog højest 3oo kr. ialt
pr. kvartal.
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15. til efterretning:
Landvæsenskommissionen for Frederiks
borg amt, 2. område indkalder til kom
missionsmøde på Skibby rådhus onsdag
den 2. marts 1977 således:
Klokken 15°° - Behandling af kloakerin
ved Hammertoften m.v.
3o
klokken 15
- Behandling af sagen vedjr'.
landvindingslaget Dybemosen.
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1 6 . til efterretning:
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Bogholderiet fremsender budgetkontrol

17. Udvalgsformanden forespørger, om der
\J bør rettes henvendelse til Hovedstads
områdets trafikselskab vedr. evt. op
rettelse af en busstation i centerom
rådet i Skibby.

TILLÆGSDAGSORDEN.
18. Bent Olsen giver en orientering om mø
den 19-2-1977 med repræsentanter for
Rendebæk vandværk om tilslutning af 6
ejendomme udenfor grundejerforeningens
område til vandværket.

/19. A/S N.E.S.A., Strandvejen lo2, 29oo
Hellerup ansøger om tilladelse til at
udføre kabelarbejde ved Hyllingeriis,
journal nr. 7o-12.
5O
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2o. Drøftelse vedr. indkøb af brugt brand
sprøjte.
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