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f i M .
ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til møde,
tirsdag den 15. august 1978 kl.9°° på borgmesterens
kontor, med følgende dagsorden:

Fraværende:

1.

Orientering og efterretning.

2.

Eventuel ændring af forretningsorden for
Slangerup byråd.
2/5-78 er følgende udsendt til medlemmerne:
a. Den nuværende forretningsorden for byrådet
b. Den gældende "normalforretningsorden"
c. Forslag til rettelser fra Palle Stenbak
Larsen.

3.

Regnskab 1977 til behandling.
Regnskab er tidligere udsendt til medlemmerne.

4.

3

,

___________

Modtagecentralen for olie- og kemikalieaffald i Hillerød.
1. Hillerød byråd, udvalget for gader og veje,
fremsender redegørelse vedr. udgiftsstig
ningen for den fælleskommunale modtagesta
tion.
2. Hillerød byråd, udvalget for gader og veje
fremsender revideret overslag over anlægs
udgiften ved etablering af modtagecentra
len ca. kr. 2.5oo.ooo,oo heraf Slangerup
kommunes andel kr. 69.444,44.
Teknisk udvalg indstiller, at kommunen ikke

/

betaler sin part af anlægsudgiften, før det i
overenskomsten nedsatte udvalg har holdt møde
om anlægsbudgettet.

5.

Kommunernes revisionsafdeling fremsender beretning om kasseeftersyn den 2 . december 1977 .

./. Beretning samt økonomisk forvaltnings bemærk
ninger hertil vedlægges.
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6.

Lokalplan nr. 13.
# 0 .

Byplan-og bygningsudvalget fremsender sagen til
byrådet, idet bemærkes, at før byrådet i med
før af kommuneplanlovens § 27 endelig vedtager
lokalplanen, skal spørgsmålet om udbygning ved
idrætshallen og ungdomscenter endelig afklares
idet dette kan bevirke ændringer ved område
inddelingen, bebyggelsesprocenten, vejudlæg m.v
Ved indsigelsesfristens udløb forelå følgende
indsigelser og bemærkninger:
a.Beboere i Byvangsområdet retter indsigelse
imod plads til tivoli og cirkus m.m. i om
råde VII. Foreslår i stedet tivoli og cirkus
placeret ved ny tilkørselsvej til skole el
ler på slaggebanen ved idrætshallen og om
rådet i stedet udlagt til parkering.
Endvidere ønsker beboerne forbud mod langtids
parkering med lastvogne og busser på parke
ringspladsen foran svømmebadet.

*«»t*.

t? /_ c

Cr** -

Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lo
kalplanen fastholdes.
b .Fremskridtspartiet fremsætter indsigelse imod
anvendelse af område VII. Partiet ønsker om
rådet udlagt til administrationsbyggeri eller
anden offentlig byggevirksomhed.

I

Et flertal af byplan- og bygningsudvalget ind
stiller, at lokalplanen fastholdes.
c.

Frederiksborg amtsråd tager forbehold for for
løbet af den i forslaget viste vejforbindel
se mellem Jordhøjvej og Frederikssundsvej.

Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
Frederiksborg amtsråds bemærkning medtages
som fodnote i planen.
d.

Hovedstadsrådet meddeler, at det ikke har
bemærkninger til lokalplanen.

Byplan- og bygningsudvalget fremsender til
orientering.
e.
Grundej erforeningen Kongshø jparken retter
indsigelse imod at man i område VII vil sik
re udlæg af fritidsområde, hvor bl.a. omrej
sende tivoli, cirkus m.v. skal have fast
plads. Foreslår som alternativ P-plads ved
slaggebanen.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
placeringen af tivoli og cirkus fastholdes.

N r . 588

*/S DAF0LO-FREDERIKSHAVN

1 0 -2 -3

Dag og år:

Blad nr.

15. august 1978

36
Formandens
initialer:

f. Fredningsstyrelsen meddeler, at de er ind
stillet på, at ophæve vejbyggelinierne på
Jordhøjvej og Frederikssundsvej.
Fredningsstyrelsen henstiller, at beplant
ningsbælterne øges fra de angivne 5 m til
15 - 25 m.
I område VII findes to overpløjede grav
høje, der ønskes arkæologisk undersøgt så
fremt der skal finde byggeri eller terræn
regulering sted.

f i.f c

Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at der
i lokalplanen skrives min. 5 m.

7.

Lokalplan nr. 14.
Byplan- og bygningsudvalget fremsender til
byrådet med indstilling, at lokalplanen endelig
vedtages i medfør af Kommuneplanlovens § 27
med de rettelser og ændringer der fremgår af
vedlagte sager.
Ved indsigelsesfristens udløb forelå følgende
indsigelser og bemærkninger:
a. Hovedstadsrådet meddeler, at det ikke har
bemærkninger til lokalplanen.
Byplan- og bygningsudvalget fremsender til
orientering.
b. På borgermødet i Uvelse den 29.5.78 blev
der fremsat ønske om, at de af Elmevangudstykningen indbetalte kr. 25o.ooo blev an
vendt til en midlertidig befæstet vejad
gang efter lokalplanen (del af omfartsvej
og ny adgangsvej).

^g> ^

Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at an
læg af vejadgang efter lokalplanforslaget
fremmes.

"

- _________________________________________________________

c. Ca. 5o beboere i Uvelse fremsætter forslag
om følgende ændringer og tilføjelser:
1 . at lokalplanen udvides til at omfatte
del af den nordvestlige omfartsvej.
2. at Kornvænget, på strækningen fra Gørløsevej til børnehaven, flyttes, således at
den udgår fra Gørløsevej overfor Kærstyk
ket, og at forbindelsen mellem de to de
le af Kornvænget ved nr. 15 og 28 lukkes.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
punkt 1 godkendes, og at man, under henvisning
til punkt 2 , fastholder lokalplanen.
d. Uvelse idrætsforening meddeler, at de ikke
kan tiltræde, at Kornvænget bibeholdes over
idrætsanlæggene som foreslået af ca. 5 o be
boere. I stedet foreslår foreningen en helt
ny vej fra børnehaven langs idrætsområdets
nordgrænse frem til den nordvestlige om
fartsvej .
coo

N r, boo

Byplan- og bygningsudvalget indstiller at lokålplanen fastholdes.
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8 . Lærkensten II etape.
Fastsættelse af pris og vilkår ved salg af

*

II etape's 38 eenfamiliehusparceller.

9.

Lærkensten III etape.
Fastsættelse af pris og vilkår ved salg af
III etape'3 ca. 5o række/gårdhavehusparceller.

10. Udstykning ved Lindegårdskolen.
a. Landinspektør Børge Hansen fremsender, efter

/Ø .

anmodning, udstykningssag for 8 parceller på

CrOO

6

kommunens jord matr. nr. 9 df Slangerup.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
udstykning af 8 parceller af matr. nr. 9 df
Slangerup by og sogn godkendes.
b. Såfremt ovennævnte godkendes søges om frigivel
se af anlægsbevilling 5 o.ooo kr. til dækning
af udgifter til landinspektør, jordbundsunder
søgelser og projektering.
Økonomisk forvaltning bemærker, at anlægs
bevillingen kan financieres ved

1 . besparelse på andre konti indenfor udvalgets
forvaltningsområde.

2 . forøgelse af kommunens lånebehov
3. forbrug af kassebeholdningen

11. Hegn til udenomsarealerne ved idrætshallen
Kulturelt udvalg søger om frigivelse af kr.

o > fa rn

96.000 fra kontoen for idrætshallens udvidelse
(anlægsbudgettet 1978 ) til ovennævnte hegn.
Økonomisk forvaltning oplyser, at 96.000 kr.

s is u r e f.

vil kunne financieres ved rådighedsbeløb af
sat i budget 1978 .

12. Enghaven,
Teknisk udvalg søger om frigivelse af anlægs
bevilling til færdiggørelse af vejen med slid
Y & C . OXTO

lag. Samlet anlægsudgift kr. 835.000 , afholdt

g.

med kr. 19 .000 i 1976, kr. 34o.ooo i 1977 og
kr. 476.000 i 1978 .
Bevilling givet med kr. 84o.ooo i 1976.

c /£ * t

r*

/<?5v<apg

Anlægsbevilling i indeværende år er på kr.
I0 5 .000 , der søges frigivet til slidlag. Men
N r. 588
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herudover mangler finaneieringsdækning for be
løbet brugt i indeværende år kr. 476 .000 , der
kan ikke peges på besparelser på andre anlægs
konti.
Økonomisk forvaltning oplyser, at lo5.ooo kr.
vil kunne financieres ved rådighedsbeløb afsat
i budgettet for 1978. Det resterende beløb - .
kr. 476 .000 , som der er givet bevilling til i
1976, og som der ikke er financieringsmæssig
dækning for i 1978, kan financieres.ved
1.

forøgelse af kommunens lånebehov

2.

forbrug af kassebeholdningen

13. Parkeringslomme.

/ 3,

/

t ø&z ,

a. Frederiksborg Amtsråd meddeler tilladelse til,
at der udfor mejeriudsalget Kongensgade 33,
etableres parkeringslomme.
Amtet skal forestå udførelsen, men den sam
lede anlægsudgift påhviler kommunen.
Teknisk udvalg indstiller, at der fra matr. nr.
1 c Slangerup, Kongensgade 33, eksproprieres
ca. 7o m

2

til parkeringslomme.

2 medlemmer stemte imod indstillingen.
b. Såfremt ovenstående godkendes søges anlægs
bevilling 4o.ooo kr. til dækning af jorder
hvervelse m.v.
Økonomisk forvaltning meddeler, at financie
ringen kan ske ved rådighedsbeløb afsat i bud
gettet 1978.

14. Ansøgning om afdragsordning for kloaktilslutningsbidrag for matr. nr. 4 h m.fl. Lystrup
Teknisk udvalg fremsender sagen med bemærkning

*0

at man ikke finder, at der er særlige forhold
i henvendelsen om en afdragsordning, der i
nærværende tilfælde skulle bevirke særbehand
ling.
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Oil Consult søger om godkendelse af forslag til
placering af gasledningsnet i Slangerup kommune
Teknisk udvalg indstiller, at man godkender
det viste forslag til trace for naturgasfor
syningsledning i Slangerup kommune.

16. Udstykningen Stangegården♦
Ejeren af matr. nr. 5 s Uvelse anmoder om
prisreduktion på kr. 16.3oo + moms for ud
gifterne ved ekstrafundering på parcellen.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at der
ikke ydes prisreduktion.

17. Udlejning af værelser på Slangerupgård.
Lejeindtægten ved udlejning af værelser på
1. sal i hovedbygningen over teknisk forvalt
ning, dækker ikke udgifterne.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at
udlejning af værelserne bringes til ophør.

O m

Q c rrø & i.

18. Udlejning af lejligheder på Slangerupgård.
y

/

/,

________

Forslag udarbejdet til regulering af huslejen
for de 12 lejligheder. Huslejen er udregnet
på grundlag af en m

2

pris på kr. 175,oo/årlig.

Der er endvidere udlejet et lagerlokale til
et malerfirma, lejemålet kan opsiges med 3

t f ty c fs & * * *

_________

måneders varsel. Der anmodes om stillingtagen
til, om lejemålet skal fortsætte.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at huso
2
lejen reguleres til 175,oo kr./arlig pr. m
over en to-årig periode, samt at malerfirmaet
opsiges med 6 måneders varsel og at der ind
rettes lejlighed i lokalet.

19. Udlejning af lejligheder Slangerup Ås.
Udkast til lejekontrakt med
på lejligheden
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at der
tegnes lejekontrakt med
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20. Socialinspektøren fremsender forespørgsel om,
hvor arkivmaterialet vedr. registrantsager kan t ø .

f

tf? .

placeres.
Sekretariatet anmoder om tilladelse til at
opsige malerfirmaet Per Ishøj Hansen,der
lejer et lokale på Slangerupgård, og indrette
dette til arkiv.

21. Kingoskolen søger om udvidelse af elevernes
ugentlige timetal på 8. - lo. klassetrin fra

2 /.

3o til 34 timer.
Kulturelt udvalg anbefaler under: forudsætning
af, at der ikke udløses yderligere lærerskematimeforbrug.

22. Slangerup kommunes ungdomsskoleplan.
Kulturelt udvalg anbefaler, dog således at
såfremt elever ønsker det, oprettes der special
undervisningshold i umiddelbar tilknytning til
skoletiden.

23. Forslag til ungdomsskolevirksomhed i året 1978/ i_9_
Kulturelt udvalg anbefaler.

2 3 .

24. Kulturelt udvalg søger om tillæg på kr.
55.5oo til kapitalbevilling af 24/5-78 på
oprindelig kr. llo.ooo til ombygning af
Kvinderup skole.
Økonomisk forvaltning oplyser, at det ansøgte
tillæg til anlægsbevilling - kr. 55.5oo vil
kunne financieres
1.

ved besparelse på andre konti indenfor
udvalgets forvaltningsområde

2.

ved forøgelse af kommunens lånebehov

3.

ved forbrug af kassebeholdning

25. Vedr, ejendomsskat 1977.
Opkrævningsafdelingen fremsender anmodning
om tilladelse til, at der foretages tvangs
auktion vedr. 6 restanter.
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3o. Personalesager:
ft få
a.

Assistent

socialfor

valtningen søger om orlov uden løn i 2 år
fra 1. september 1978

b.

Lærer

søger i skrivelse

af 6/6-78 om endnu et års orlov.
I skrivelse af 28/7 1978 frafalder
ansøgningen om orlov,
er sygemeldt.

31. Eventuelt.
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