Der "afholdes møde i teknisk udvalg
onsdag den

17. december 1986 kl. 9<“><">

på Islebjerggård.
med følgende

D A G S O R D E N

Fraværende:

Sag nr.

Vedtagelse:

Omhandlende:

1986
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Den kommunale kontrollerede losseplads
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på ørnesten
J.nr. 07.03.02G01
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Der vedlægges
notat af 10. ds. vedrørende indkøb af en
kompactor til den ovennævnte losseplads.
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Repræsentanter fra selskabet vil redegø
re for notatet på udvalgets nærværende
møde.

~b M r*U s

00
Repræsentanterne er tilsagt til kl. 9
De ovennævnte repræsentanter vil redegø
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re for arbejdets stade vedrørende losse
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pladsens etablering.
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har ønsket ud
valgets forbehold vedrørende merudgif
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ternes fordeling for pladsens etable
ring defineret.
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Der vedlægges selskabets notat af 27. no

/.

vember 1986, kopi af aftaleseddel 1 - 4 ,

/.

samt forvaltningens notat af 28.11.86
revideret 11. ds.
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Forvaltningens indstilling fremgår af
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sidstnævnte.
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Sag nr.
218.

Omhandlende:
Den fælleskommunale modtagestation for
olie- og kemikalieaffald i Hillerød
J.nr. 09.03.01G01

./.

Der vedlægges den fælleskommunale mod
tagestations skrivelse af 26.11.86 med
tilhørende bilag.
Indstilling: Skrivelse tages til efter
retning..
Forslag til ny overenskomst forelægges
udvalget når det foreligger.
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AFAV I/S
J.nr. 07.04.01G01
Bestyrelsen på AFAV I/S har afholdt møde
den 5.12.86.
Referat fra mødet forventes fremlagt.
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Landevej 522 - forlægning vest om
St.Rørbæk
J.nr. 05.01.21G01
I forbindelse med tidligere behandling af
nævnte sag vedtoges at lade foretage un
dersøgelse af anlæg af niveaufri skæring
mellem sti og jernbane ved Oppe Sundby
trinbræt.
Frederiksborg amts tekniske forvaltning
har iflg. aftale anmodet ingeniørfirmaet
om at foretage undersøgelsen,
og resultat heraf fremgår af dispositions
forslag af 31.10.86.
Af forslaget fremgår at en stibro med lim
træskonstruktion medfører en anlægsudgift
på kr. 1.250.000 excl. moms, medens en
stitunnel medfører en anlægsudgift på kr.
1.550.000 excl.moms.

Sag nr.

Omhandlende:

220

Det indstilles, at der disponeres videre

fort
sat

efter at niveaufri skæring udføres som
stitunnel, samt at der i samråd med Fre
deriksborg amts tekniske udvalg rettes
fælles henvendelse til DSB for aftale om
udgiftfordeling m.v. ved gennemførelse
af nævnte anlæg i forbindelse med fore
stående anlægsarbejder i området.
Bilag: Dispositionsforslag af 31.10.86

221

.

Idékonkurrence omfattende færdselsarealer
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i centrum
J.nr. 05.01G01
På teknisk udvalgs møde den 21.5.86 blev
under pkt. 98 bl.a. vedtaget at lade ud
arbejde forslag og overslag for afholdel
se af en konkurrence om forslag og skit
ser til udformning af hovedgader i cen
trum.
Der forelægges notat af 8.12.86.
Det indstilles, at notat godkendes prin
cipielt, og at endeligt forslag til pro
gram udarbejdes til forelæggelse for ud
valget på næste møde.
Bilag: Notat af 8.12.86 samt skitsefor
slag til konkurrenceprogram samt
kopi af artikel i Berlingske Boli
gen den 6.11.86.
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Personaleforhold
J.nr. 81.00:06.01.06G01
Der forelægges notat af 9.12.86 vedr.
personaleforhold.
Det indstilles, at notatet godkendes.
Bilag: Notat af 9.12.86.
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