Genbrugsordning
I forbindelse med opstarten af indsamlingerne
i Gerlev skal tages stilling til honorering af
spejderne.
51.1.35

TEKNISK UDVALG

Udvalget indstiller til økonomiudvalget, at
spejderne får indtægterne fra salget af aviser
og glas ubeskåret.
Der oprettes en kontrakt med spejderne jfr.
miljøstyreisen *s vilkår for opnåelse af til3kud til de foretagne invensteringer.

/

7

___________________ __________________
(

Økonomiudvalget 11.2.1985: Anbefales.
L e if Erlandsen laver kontraktforslag.
19.2.85: Efter aftale med Henrik Paaby, Miljø
styrelsens genanvendelseskontor fremsendes det
af Leif Erlandsen udarbejde kontraktforslag
til miljøstyrelsen bilagt en anmodning om udbe
taling af tilskudet samt kopi af dø betalte reg
ninger for plastkasser og flaskecontainere.
29*5«95* Modtaget godkendt kontrakt til under
skrift.
16.7.85* Fremsendt ansøgning om udbetaling af
tilskudet.

t___ :__ ____

1-- *-'—

,

-•______

-i—1—1-• "Vi

r

,

i-

Besvaret deri: __
under i. nr.

72-5

13.9.1985:
Fremsendt til Miljøstyrelsen, angående udbeta
ling af tilskud.
Det foreslås, at ovennævnte kontrakt forlænges,
Spejderne tilsagt til møde torsdag den 28.11.85
kl. 17.00.

Besvaret d e n : ______
under j. nr.

1

72-5

M. 4
Genbrug.
Gendan A/S fremsender statusrapport for aviscon
taineren v/brugsen for 1983+1984.
Kopi vedlægges dagsorden.
Desuden kan oplyses, at der efter den 1. januar
1985 er indsamlet ialt 15.380 kg. aviser samt for
ialt kr. 2.568,00 flasker.
Udvalget anmodes cm allerede nu at tage stilling
til en evt. fortsættelse af forsøget såvel med
spejderne som med containeren v/brugsen.
TEKNISK UDVALG den 31.lo.1985:
Rapporten tages til efterretning.
Der udarbejdes forslag til en udvidelse af ord
ningen til også at omfatte andre bysamfund incl.
de økonomiske konsekvenser for kommunen.
Der vedlægges forslag incl.
ende dagsorden.

overslag med n æ rvær

(
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M. 5

Dalby Huse v.v.
Stadsdyrlægen fremsender tilsynsskema fra oven
nævnte vamdværk.
Der blev konstateret forskellige mangler.
^ 7
^ J SK_ u d v a l g =_i 4i i .i 2Q4
Der fremsendes krav om udbedring af manglerne
inden den 1.12.1984«
rapport
l.lo.85s Stadsdyrlægen fremsender
fra nyt
tilsyn med vandværket.
Ingen af de påtalte mangler er afhjulpet.
TEKNISK UDVALG den 31.lo.1985:
Forholdene bringes i orden inden 1.12.85 eller
PM, i Frederikssund.
12.11.85j Dalby Huse v.v. v/Hellerup Jørgensen
fremsender skrivelse, idet man oplyser, at de
påtalte arbejder er igangsat. Man har endvidere
forhørt sig hos fa. Brøker i Holbak ang. pejlemulighed på boringen, men fårt den oplysning, at
dette ikke kan etableres, som pumpesystemet er
opbygget.
Der kan etableres trykluftsmåler, og der fore
spørges om dette kan accepteres, eller om man
kan få dispensation til anlæget skal bygges om.

Besvaret d e n : ____ 3 DEC. 198f[
under j. nr.

8 0 - 1 - 0 __

Drikevandsanalyse♦

Besvaret den:_.?® NOV! 1985

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Ny

u n d e r j. n r.

Krogstrup vandværk.
Ingen bemærkninger.

8 0 -1-0-23

Besvar*-« dei. : ------- S-Df-J905•
u n d e r ). nr.

8 0 - 1 - 0~_2 3—.

(M. 7
Drikkevandsanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra v a n d 
forsyningen på Fagerkærsvej 14, "Tolv Ege".
Ikke tilfredsstillende drikkevandskvalitet: Vandet
er uklart, har afvigende lugt, højt indhold af o r 
ganisk materiale (permanganattal) og meget højt
indhold af ammonium og fosfor.

/

TEKNISK UDVALG den 31.lo.1985:
Der anmode- om en redegørelse.
18. november 1 9 8 5 : Den ønskede
et .

redegørelse m o d t a g 

Efter samråd med brøndborer Christiansen, Hille
rød vil der gennem en periode blive foretaget en
vedvarende oppumpning af vand fra boringen.

^

/

Jr /

étL i * /

________-

______________■__________
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Spildevandsanalyser.
Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultater
fra anlæggene i Færgelunden og på Kulhuse Camping.
Ingen bemærkninger.

Besvaret d e n : __
under j. nr.

m

JffllL

81-2-1-5

Spildevandsanalyser.
Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Neder
Dråby renseanlæg.
Ingen bemærkninger.

Besvaret d e n : _

^

u n d e r j. n r.

MV. 1866___

__ 8 1 - 2 - 1 - 5 ___

Spildevandsanalyse.
Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Donekrogens
renseanlæg.
kraftig regn må formodes at være årsag
til resultatet.
Desuden ses modtaget resultat fra Skovriddergår
dens renseanlæg.
Samme resultat som fra Donekrogen.
1.8.1985:
Teknisk udvalg/til efterretning.
Afventer næste prøveudtagning.
25.11.85 : Modtaget fornyet analyseresultat.
Stadig mangelfuld rensning.

Besvare! deri
under j. nr.
n T i f i n m w

nj

81-2-1-5

m

/?/■$

.i;

f-------------------------------------------------------

Levnedsmiddelkontrol
Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til hr
Ove Jensen, Jægerspris Grill, idet man her påpege
visse vilkår, der skal være opfyldt inden den 1.
d e cember 1985.

Besvare^ den:
under j. nr.

83-7-3

.M a d e m o s e n .
Stadsdyrlægen fremsender analyeresultat fra a f l ø b 
et fra Ordrupdal.
Prøverne er udtaget ved stalden og på marken.
Analyseresultaterne viser en større foreurening ve
stalden end på marken.

Besvaret d e n : ______________
u n d e r j. nr.

6 8 - 6 - 9 _______

y^

.

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

*

(m T t 7)
Vandledninger i Femhøjvej og Femhøj Stationsvej
I forbindelse med anlæg af vejen "Vest an Gerlev"
er det nødvendigt at anlægge eksisterende vand
ledninger i Femhøjvej og Femhøj Stationsvej.
Samtidig har man ønsket etableret en ringforbin
delse mellem vandledningen i Femhøjvej og eksi
sterende anlæg ved Vestergårdsvej.
Fa. DJ & Co foreslår, at der på foranledning af
hr. Ejvin Rasmussen snarest muligt udføres en
.
ø llo PVC, Tn lo-ledning fra Vestergårdsvej og
til den eksisterende ø 5o P-ledning ved den gml.
stationsbygning, således at der herved etableres
en ringforbindelse.
Dette anlæg skal betales af Vandværket/Jægerspris
konmune.
De resterende omlægninger betales af Frederiksborg
Amt, og kan først udføres, når jordarbejdet i
forbindelse med omlægning af Femhøj Stationsvej
og Femhøjvej er udført.
Det foreslås dog, at arbejdet tilrettelægges og
forestås af hr. Ejvin Rasmussen.
Fa.DJ & Co er gerne behjælpelig med koordinerin
gen.
I forbindelse med udførelsen af broen ved Femhøj
vej udføres der et stykke af den nye vandledning
(ca. 33 m ø 225 PEN, Tn lo).
Dette arbejde udføres af broentreprenøren efter
aftale mellem os og Frederiksborg Amts Vejvæsen.

31. l o .85

TEKNISK UDVALG

Det anbefales, at arbejdes gennemføres, som fore
slået af fa. Dines Jørgensen & Co.
26.11.85*. Dines Jørgensen & Co fremsender kopi
af tilbud fra Mogens Christensen på udførelse
af det arbejde, der skal udføres for Jægerspris
kommunes regning.
Tilbudet lyder -kr, 113.985 excl. moms, heraf
udgør arbejdet på GI. Stationsvej kr. 35*255*—•
Dines Jørgensen anbefaler tilbudet, som findes
endog yderst rimeligt.
Det anbefales af forvaltningen og Dines Jørgen
sen, at arbejdet på GI. Stationsvej udføres
snarest.

r

Besvare! den: 2JjOV. t ø

| »ilder j. nr.

80 - 1- 2-7

/

?

/
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TEKNISKE SAGER

ZLZ.
Stilleveje
I fortsættelse af sagen omkring etablering af
stillevej på Thyrasvej fremsender entr. Bjarne
Thorsen, på foranledning af udvalgets formand,
tilbud på kr. 4*600 Pr* "bump. Heri er includeret, at der udføres min. 3 bump, samt at kom
munen udfører den nødvendige kantmaling.

Besvare* den
! under j. nr.

Saltdepot,
Som naev/nt på udvalgets møde den 31,lo,1985 under
udvalgets behandling af saltleverance 1985/86 blev
det pålagt Teknisk forvaltning at undersøge mulig
hederne for en fremtidig deponering af salt på den
tidl, forbrændingsanstalt i Gerlev,
Fra Materiølgårdens side ønsker man imidlertid en
nærmere drøftelse med udvalget herom,
I den anledning har man anmodet Niels Bork Sørenser
og Mogens Sensen om at komme til stede kl,133o.

2 9 H ii/, 1985
u’ iJc« i* ru.

64-7

T. 3

Kommuneplantillæq nr,2,
I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af
ovennævnte tillæg den 21,maj 1985 vedtog byrådet i
øvrigt at overlade den videre lokalplanlægning
f,s.v, angår
1.
Offentligt område i Kulhuse
2,

Sommerhusområde i Neder—Oråby,
1,8.1985:
Byplanarkitekten tilsiges til en nærmere drøftelse
omkring retningslinier for udformningen af de to
lokalplanforslag,
15,8.1985:
Tilsagt Sv Allan Sensen til den 5.9.1985 kl,16oo
fortsættes

^

■<=

i

-

/*3.
fortsat

5*9.1985:
Sv,Allan Jensen udarbejder et notat omkring pro
ceduren af tilbageførsel af sommerhusareal i Neder-Oråby.
Samtidig udarbejdes et forslag til arealudnyttel*
se af det offentlige område i Kulhuss.
Begge sager optages til fornyet drøftelse i Tek
nisk udvalg på mødet den 28*november 1985*
12.11.1985:
Aftalt det nærmere klokkeslet til kl*14oo
21.11.1985:
Arkitekt Sv Allan Jensen fremsender
NOTAT VEDR TILBAGEFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDE TIL
LANDZONE
og som i øvrigt vedlægges dagsorden.

X V
T. 4

Restproduktudvalqet/flyveaske,
Restproduktudvalget, der i august 1984 blev nedsat
af Miljøstyrelsen i samarbejde med Fredningsstyrel
sen og Planstyrelsen, har nu afgivet betænkning.
Udvalget har bl.a. haft til opgave at foreslå pro
cedurer for udpegning af egnede deponeringspladser
Udvalget anbefaler, at udpegningen af deponerings
pladser sker gennem region-og kommuneplanlægningen
men at der tages et statsligt medansvar ved udsten
delse af landsplandirektiver.
Landsplandirektiver foreslås udstedt hvert fjerde
år - første gang til normaltillæget 1989 på grund
lag af en statslig stillingtagen til elværkernes
udbygningsplaner.
For at tilgodese akutts behov for arealer til de
ponering af restprodukter, som ikke indarbejdes i
regionplantillæg 1985 og som ikke kan afvente nor
maltillæg 1989, anbefaler udvalget, at der gennem
landsplandirektiv senest medio 1986 fastlægges for
udsætninger for, at de nødvendige deponeringsstede
indarbejdes i specialtillæg til regionplanerne.
Udvalget forudsætter, at landsplandirektiverne, sc
efter hidtidig praksis, tilvejebringes efter for
handling med de berørte amtsråd, Hovedstadsrådet
samt kommunalbestyrelser.

fortsættes

/
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fortsat

Den foreslåede procedure er ikke til hinder for,at
amtsrådene og Hovedstadsrådet selv tager initiativ
til at indarbejde restprodukter i region/kommune/
lokalplanlægningen.
Under restproduktudvalgets arbejde er der ved hø
ring af amtsråd/Hovedstadsråd/kommunalbestyrelser
m.v. gennemført en indkredsning af mulige arealer
til deponering af restprodukter.
På grundlag af de gennemførte høringer har restpro
duktudvalget for hvert amtsråd/Hovedstadsråd vurde
ret placeringsmuligheder for restprodukter, samt
givet anbefaling om planlægningsprocedurer og tids
frister.
De angivne placeringsmuligheder skal ikke betragtes
som udpegning af deponeringssteder, men alene som
nogle af de muligheder, der kan indgå i planlæg
ningsmyndighedernes videre overvejelser.
Nærværende dagsorden er vedlagt kopi af pressemed
delelse samt uddrag af betænkning, hvor placering
ved Kyndbyværket er benævnt som pos.D,

i sagen

29.11.1986

Besvoret cW*: n___.__ *__ __
27—2/REGIONPLAN

©

ZY.
i sagen

don:

Ln-Jt'

i.

29.11.1905
—TV

nr.

C- © '

V------

69-2o

o* A-^C- / ^

^

ZZ-

©

^
--r

Kommuneplan.

'^

Justering af byggekvotetallene ud fra de pr.d.d.
gokendte lokalplaner samt kommende områder, som
tidligere ikke har figureret i relation til den
af Hovedstadsrådet godkendte kvote.

/.r-V

o i sagen
b.-'Vvnf ..i

unasr

nr.

;

28.11.1986
--27-2(sag nr,.11^ ) KP
x*KXTI3trri?

Materialgården,

2-p

Zo-9

7rr_

9

7^

matr.nr,7— af Gørlev.
Landinspektør 8øroe Hansen fremsender udstyknings
sag vedr. den 1
tilhørende ejen
dom "Knabegård" f.s.v. angår landbrugsjorden, sorr
agtes afhændet til forening med c
3 ejendom "Nordhøjgård*
1*.
Jordbrugskommissionen har forhåndsgodkendt udstyk
ningen.
Spørgsmålet om overkørselstilladelse er samtidig
forelagt Frederiksborg amt.

■

;i1:
I. H i'.

T.8

s o DES. 1985
28-28-7

Z s .

matr.nr. 25" af Gerlev.
Fjeren af ovennævnte orund beliagende Bygaden 8 i
Gerlev ■ . ___ , __ - fremsender ansøg
ning af 31.lo.1985, hvori der ansøges om tilladels
til udstykning af 1 parcel på ca.Soo m2
Grunden, som i øvrigt er beliggende i landzone, er
totalt på 988 m2.
9

'

9
matr.nr,2" af Neder-Qråby.
- Vænget 14 - fremsender ansøg
ning af 18.6,1985 om på ovennævnte ejendom belig
gende Vænget 2o at opføre et helårshus.
Ejendommen er i henhold til kommuneplan beliggende
i landzone.
1.8.1985:
Hovedstadsrådet har i 1976 meddelt tilladelse til
opførelse af helårshus på naboejendommen matr.nr.
2y*
Under hensyn hertil indstiller Teknisk udvalg til
byrådet, at sagen fremsendes til Hovedstadsrådet
med anbefaling.
Byrådet 20.8,85;

T.U. indst, godkendes.

31.lo.1985:
Hovedstadsrådet meddeler den ønskede tilladelse.

i sagen
~28 n r r r ^
u9 -iv ns*o i ciø fi;
27-2-527
under
nr.

----- ^

-----------
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matr.nr* 11 F af Dalby.
Forespørgsel om helårsattest for ovennævnte ejen
< 2 1
dom beliggende Rosendalsvej 6.
Ejendommen er beliggende i landzone, men noteret
som sommerhus*

T. 11

& <3?

-«P

yr / /
3

matr*nr«3~~ af Kobbelqårde*

r

i

sagen

& ■.-'‘ttVMf'EH d ø r : :

i. -i«.

29.11.1986_
28-28-21

s

@

1
;

c
d
matr.nr.2^ og 17— af Landerslev*
Ejeren af ovennævnte ejendom beliggende Vandværks
vej 3 - fremsender ansøgning af
18*11*1985, hvori der ansøges om tilladelse til ud
stykning af 1 parcel på 7oom2.
Ejendommen er beliggende i landzone, men hvor zone
lovskompetencen er overført fra Hovedstadsrådet til
Oægerspris kommune - jfr«kommuneplantillæg nr.2.
i sagen

6.1.1986 (SAGJN UDGÅET)

ttasvorøt c te n :_______ ________ | u n d e r j. n r.

28-28-26

p *

^

©

// 3

0

matr.nr.5— af Dalby,
E ierne af ovennævnte ejendom - Østergårdsvej 9 - ansøger i skrivelse af
11.1985 om tilladelse til udstykning af 2 parcel
ler på hhv. ca.7o4 m2 og ca.754m2.
Ejendommen, som er på 3.855 m2, er omfattet af lc
kalplan nr. 16 og her beliggende i afsnit 1 = be
boelse.

n

t ^
28-28-25
i*vf ctun: .,..... . ...___
3o.l2.1985

ø

/.

'Oatr.nr,8^~ af Gerlev.
roranlediget af klage fra Naturfredningsforeningen
aver opfyldning på ovennævnte ejendom beliggende
Skovnæsvej 6 fremsender Naturfredning snævnet
skrivelse af 2.8.1985, hvori der nærmere redegøres
for sagens omstændigheder.

cs

Kopi af denne skrivelse var vedlagt Teknisk udvalg
dagsorden for mødet den 29.8.1985.
15.11.1985:
Fredningsnævnet fremsender aførelse af 14.11.1985,
hvorefter nævnet for sit vedkommende godkender det
af Frederiksborg amt udførte stianlæg.
Nævnet 3 afgørelse kan inden 4 uger påankes til
Overfredningsnævnet.
i sagen

;t .jum »: ... _

28.11.1986

71-7
unckr

n r.

_____
7TX5-

T\15^
Fredningssag,
Fredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige
fredningskreds fremsender afgørelse af 31.lo.1985
om erstatning i anledning af fredning af dele af
matr.nrr. Ib,2a, og 3a samt matr.nrr. lc,lap,laq
og 3c alle af Oægerspris Hovedgård.
I konklusionen fastslås bl.a.:
nEn samlet vurdering af den manglende mulighed for
udnyttelse af strandengsarealerne og den pålagte
løvtræsbinding samt udyrkede arealer landværts
strandbyggelinien og til dels areal med ager fin
des med udgangspunkt i de foreliggende vurderinger
herunder hensyn til hugstforbud og sparede grøft—
ningsudgifter at burde føre til, at der tilkommer
ejeren en samlet erstatning på kr.8oo.ooo.-,f

-40«

©
Vængetvej.
I henhold til tidligere vedtagelse herom fremsen
der fa.Dines Jørgensen og co. skitseforslag vedr.
en vej-og trafiksanering af Vængetvej.

Støsvor**! d e n : « J ..& , 5 £ £ J 3 8 S L

.r j ty

6 0 -3 -1 04

Stier.
Byrådet vedtog den 21*5.1985 at overlade den vider«
projektering af en cykelsti gående fra hovedlande
vej 142 og frem til Kyndbyværket.
Fa.Dines Jørgensen og co. havde oprindelig i skri
velse af 2.maj 1984 gjort sig nogle skitsemæssige
forudsætninger omkring udførelsen.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til, hvorvidt
disse fortsat kan lægges til grund for den videre
projektering*
27.6.1985!
Dat overlades til Teknisk forvaltning og ingeniør
firmaet at udarbejde et skitseprojekt indeholden
de størst mulige besparelser.

A. es,

A

21.11.1985;
Fa.Dines Jørgensen og co. fremsender redegørelse
og forslag til omhandlede cykelsti.

Kiqnæs Bakkens Vejlaug.
Vejlauget fremsender aftale vedr. udsigtslinier med
ejerne af
Ved Kignæs 9 - 1 1 - 1 3 - 1 5 - 1 7
til byrådets godkendelse, idet denne i øvrigt agtes
tinglyst.
Kopi af aftal8 med bilag er vedlagt dagsorden.

—^

Uheldsreqistrering.
cs
Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafik
uheld.

r

7 ^

Vedr, overdragelse af hyrevognsbevilling.

t

Vedr,

centrifugalpumpe

M a t e r i a l g å r d e n s c e n t r i f u g a l p u m p e - indkøb
i 1984 - er blevet stjålet under p u m pning
ved v e j u n d e r f ø r i n g m e l l e m G e r l e v og T ø r s 
lev .
L o d s e j e r n e s forsikring har afvist e r s t a t 
ningskrav. Kommunens G e n s i d i g e forsikring
gør ligeså.
Imidlertid står man på m a t e r i a l g å r d e n oft
i situationer, hvor en pumpe er nød v e n d i g
Man ansøger om t i l l adelse til indkøb af
1 stk. 3" H O N D A v a n dpumpe WH 30X, der dri
ves af en 4 takt benzinmotor.
Pris

kr.

4.980,00

+ sugeslange/afgangsslange

"

2 .000,00

kr.

6.980,00

+ 2 2 % moms

"

1.535,60

Ialt

kr.

8.515,60

Ud g i f t e n kan afholdes over konto
206 00 099 - 05 =
A n s k a f f e l s e af andet materiel, hvor der
ifølge k o n t o u d s k r i f t pr. 1 . november 1985
h e n s t å r kr. 54.737,00.

under

,

Oag og ån
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©
Pensionistboligerne - Parkve.i.
5 ^ ^
Forstanderen på Oe Tre Ege fremsender skrivelse af
lo.9*1985, hvori denne ønsker præciseret de nærme
re retningslinier for udførelsen af arbejdsopgaver1
ne omkring ovenstående bebyggelse.
Her tænkes på haver,fællesarealer, vedligeholdelse
og snerydning.
Socialforvaltningen er orienteret ved kopi af den
ne skrivelse,
26,9.1985:
Oet overlades til Teknisk forvaltning og Social
forvaltning at udarbejde et forslag til "forde
lingsplan" - jfr. i øvrigt pkt,6 på socialudval
gets møde den 24,9.1985,
^T<^L
3,lo.1985:
Aftalt møde med Soc.chef Thomsen
tirsdag den 8,oktoberT985_ki*laoo'/
mødested:Thomsens kontor
Der ønskes herefter udvalgets stillingtagen til de
på ovennævnte møde aftalta, nemlig at Teknisk for
valtning overtager den udvendige vedligeholdelse
på Rådhuset samt alle sociale boliger.
Undtagat fra aftalen var De Tre Ege, som fortsat
varetages af det her ansatte mandskab.
Teknisk forvaltning indstiller aftalen til godken
delse på vilkår af, at der normeres .1 mand yderli
gere til forvaltningen.
31,lo,1985:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget
med anbefaling og således, at der kan ansættes y—
derligere 1 mand ud over det allerede normerede
antal i Teknisk forvaltning.
Økonomisk fo rv a l t n i n g, d. 5.11.85
Af hensyn til den nødvendige t i l læ g s b ev i l 
ling ønskes st ill ingtagen til s t a r t t i d s 
punkt.
Økonomiudvalget 11.11.85; Tilbagesendes T.U, til
fornyet behandling imellem K.U. - soc.udv. og T.U.
På grundlag af ØK-udvalgets behandling af sagen jfr.ovenstående samt Kulturelt udvalgs protokolla
af 19.8*1985 indstiller Teknisk forvaltning, at
der af samme forvaltning udarbejdes en samlet o
versigt ovee de kommunale ejendomme samt de her
til hørende arbejdsområder.
Når en sådan foreligger udarbejdet, indledes for
handlingerne udvalgene imellem.

4 ? -

T. 23

flaterielgården«
Stillingtagen til tid og stød for afholdelse af
julefrokost for mandskabet.
i sagen

l 8 NOV. 1905
69»2o

UllOCf *. !'
T. 24

Kloak syd - udløbsledning«
Fa.Dines Jørgensen og co. fremsender kopi af skri
velser af 14.11.1985 til hhv.Naturfredningsnævnet
og Hovedstadsrådet vedr. etablering af afvandings
depot på Elmegårdens jord i Tørslev.
Depotet anbringes loom fra strandkant, hvilket er
i overensstemmelse med forudgående aftale med Ho
vedstadsrådets planlægningsafdeling samt med eje
ren på Elmegården.
Det oppumpede materiale forventes fjernet senest
1. april 1986.
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i sagen

29.11.1985

I Hov.’t'.f'-t *v;.•
.
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P. u. v.

Carl Korvéll
formand

Mødet hævet kl.
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JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

BUDGETOf^LACERINGER
Gennemgang af budgetrapport pr. 21.11.85 med
sidste opdatering den 20.11.85 giver anledning
til ansøgning om følgende budgetomplaceringer:
Rensningsanlæg
Neder-Dråby:
Fast ejendom
0530212107
Der er bl.a. bogført
garderobeskabe,leje af
container, rive
Maskiner og materiel
0530217000
Der er store vedligehold,
udg. -Kruger,
Anskaffelse af filebænk,
400 kg zetag
Slam
0530227006

k r .25.000

kr.

75.000

kr.-100.000

Renovation
Fast ejendom
Afgifter

0620016101 kr.
0620035106 kr.-

35.000
35.000

Lossepladser
Udgifter til ukrudts
bekæmpelse
Afregning til Skibby

0630012007 kr.
0630019508 kr.-

36.000
36.000

0
ØK-chaf tilsagt til kl,15oo

TILLÆGSBEVILLING - TEKNISK UDVALG
Gennemgang af budgetrapport pr. 21.11.85 med
sidste opdatering den 20.11.85 giver anledning
til ansøgning om følgende tillægsbevillinger:
Stadion og idrætspladser
Arealer og pladser
0310213500 k r . 60.000
Der afholdes udgifter til
leje af baner i Dalby,bold
banemaling, ukrudtsbekæmpelse,
gødhing m ,v.
Rensningsanlæg
Neder-Draby:
Personale
kr. 90.000
0530201007
Budget overskredet grundet
sygdom samt ansættelse af
ekstra personale til Tørslev
rensningsanlæg.
Lodsejerbidrag
0530229009 k r .- 17.000
Tørslev rensningsanlæg
Fast ejendom
0530311007 k r .
6.000
El og varme
kr. 20.000
0530313107
Maskiner og materiel
0530317005 k r .
3.000
Slam
0530324001
kr. 25.000
Lodsejerbidrag
0530329208 k r .- 46.000
Renter
0530331008 kr.- 81.000
Der er ikke afsat budgettal
da driften først var forventet
påbegyndt i 1986.
Skadedyrsbekæmpelse
Her er ikke afholdt de
forventede udgifter
0910005006 kr.- 60.000
VEJVÆSEN
Maskiner og materiel
Vintervedligeholdelse 2060002005 kr. 60.000
Ander materiel
2060009005 kr. 50.000
Årsag til overskridelse! er bl.a.
nyanskaffelser af:
1 ny traktor,2 Flymoklipper
og 1 ny VW-transporter.
Vedligeholdelse af færdselsbaner
Her kan tilsyneladende
spares
2120001003 kr.-119.000
Renholdelse
2170001500 kr.
7.000
Andre driftsudgifter
udskillelse af matrik
len
2230002005 kr.
2.000
kr.
0

P. U

.V .

Carl Korvéll

