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ber 1977 klokken 9°°
Teknisk udvalg.
i udvalgsværelset,

1.

an
søger om tilladelse til markvanding af
matr. nr. 13 a Venslev by Ferslev sogn
fra Børrebjergmosen.
Der regnes med et
m

3

forbrug på ca. 3ooo

årligt.

2. KTAS, Nørregade

21, 1199 København K

;i>?a

ansøger om tilladelse til nedlægning
af telefonkabel i Marbækvej fra hjørnet
af Selsøvej til Sikavej, Skibby.
Journal nr. 7o-23.

3. Landinspektør
meddeler, at vejbe
lysning for resterende del af Sikavej,
omfattende 27 stk. parklygter, forventes

X.
.

_4 Ui.
-/

sat i drift inden udgangen af uge 51 1977, og forespørger for
om kommunen vil afholde driftsud
gifterne fra 1. jan. 1978, som det er
tilfældet for 1. etape af udstykningen.

forespørger, om Skibby kommune kan god
kende vejnavnet "Dådyrvej" på vej nr. 2
i Hjortehaven, Skibby.
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I h.h.t, pkt. 22 på Teknisk udvalgs mø
de den 22. november 1977 har forvalt
ningen holdt et møde med Skibby vand

f ~3

værk om det fremtidige samarbejde i for

i}
0

bindelse med byggesagsbehandlingen, og
man er enige om følgende:
1. På byggetilladelser med vandinstal
lationer påføres denne et særskilt
punkt om, at vandværket skal godken
de installationen, inden ibrugtag
ningstilladelse udstedes.
2. De nødvendige anmeldelsespapirer ved
lægges byggetilladelsen.
3. Vandværket underrettes om byggetil
ladelsen .

6. Drøftelse vedr. retningslinier for drift

7/

af grusgraven, bl. a. forespørgsel fra
Henning Hansen, om at beholde Frederiks

1
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sund kommune som kunde.
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Desuden videre drøftelse om evt. ophævel
se af de to ugentlige lukkedage
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7. Fastsættelse af ny takst for udtømning
af spildevand i vestre rensningsanlæg
i året 1978.
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I 1977 har prisen været lo,- kr. pr. m
min. 5o,- kr.

8. Teknisk forvaltning forelægger 2 forslag K m
til rutebilvendeplads syd for brugsen
i Sønderby.
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9. Genoptagelse af sagen vedr. parkerings
forbud ud for Skibby Rejsebureau, der

ø'-ii/C-Uu? .________________________

henvises til referat af 9-11-1977.
Drøftelse vedr. faste busholdepladser
på Hovedgaden i Skibby.
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fortov på østsiden af Rosenvængets for
længelse. Der er regnet med asfalteret
fortov ved tilbudsgivningen.
P. Ingvorsen og søn ApS

/vu/i/t ¿¿¿o ¿ ¿ /

fremkommer med

tilbud på alternativ belægning.
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1. Belægning som ved centrets parkerings
m /

plads - tillægspris excl. moms
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28.221,lo kr.
2. Belægning som 1, men med yderligere
2 rækker chaussesten, tillægspris
excl. moms

36.632,00 kr.

Qf//¿m/s/U/éT

11. Drøftelse vedr. evt. ansættelse af en
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mand på "halv" tid til reparation og
vedligeholdelse af vejvæsnets materiel
på Hanghøj.
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12.
søger om nedsættelse af kloakbidraget

på matr. nr. 26 d m. fl. Ferslev by og
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sogn.
Købmandsforretningen er nedlagt pr. 26.
november 1977, og ejendommen kan ikke
sælges til samme formål igen.
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13. til efterretning:
a. Ministeriet for offentlige arbejder
fremsender cirkulæreskrivelse om adgang
fra adgangsbegrænset vejstrækning til
landbrugsbygninger, der ikke længere
finder landbrugsmæssig anvendelse.
b. \;Miljøministeriet, Miljøstyrelsen, Kampmannsgade 1, 16o4 København V fremsen
der cirkulæreskrivelse om underretning
af miljøstyrelsen om behandling af spil
devandsplaner, -udledningstilladelser
m.v.
c. Frederiksborg amtsråd, Trafikudvalget,
Kongens Vænge, 34oo Hillerød fremsender
under henvisning til tidligere korrespon
dance vedr. udvidelse af fragtruten Århus-Frederikssund fotokopi af Vejtrans
portrådets afgørelse i sagen fremsendt
til fragtmand

d

Højesteretssagfører Paul Jarding, Nytorv
5, 145o København K fremsender, foranle
diget af den presseomtale, der har været
i den senere tid omkring skalleværket på
matr. nr. 34 m Østby by Selsø sogn, fo
tokopi af deklaration lyst på ejendommen
til almindelig orientering.

e

Ansættelsessagen vedr. maskinpasser ved
vestre rensningsanlæg m.v. i Skibby kom
mune forelægges Teknisk udvalg til efter
retning.
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13. fortsat:
f. Bogholderiet fremsender kontoudtog til
udvalgets orientering.

