FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for EKSTRAORDINÆRT møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 12. januar 1993
umiddelbart efter byrådsmødet

Mødet påbegyndt:
Mødet hævet:

Fraværende:
løvrigt deltog:

Teknisk udvalgs møde den 12. januar 1993
Indholdsfortegnelse
SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME
Sag nr. 1 - SK/mh - J.nr. 01.02.P15/1430
Etablering af bofællesskab
Del af matr.nr. 9 mm Oppe Sundby by - Vangedevej

Sag nr. 1
TU-møde den 12. januar 1993
SK/mh
Etablering af bofællesskab
Del af matr.nr. 9 mm Oppe Sundby bv - Vangedevei
J.nr. 01.02.P15/1430
På baggrund af socialudvalgets indstilling til byrådet om opførelse af
en 250 mz stor bygning indeholdende bofællesskab for
ind
stilles det til teknisk udvalg,
at

der nedsættes et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra hen
holdsvis socialudvalget og teknisk udvalg.
Det kan oplyses, at socialudvalget har valgt følgende repræsentan
ter:
Karen Balle, Grethe Olsen og Martin Dreier,

at

byggeudvalget bemyndiges til at forestå projektering, udbud og an
tagelse af fordelaftigste tilbud inden for rammerne af byrådsbe
slutningen samt gennemførelse af byggeriet.

TU’s beslutning:
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TILLÆGSDAGSORDEN

Teknisk udvalgs møde den 12. januar 1993

Indholdsfortegnelse

SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME
Sag nr. 2 - TH/mh - J.nr. 82.07 .G01/1541
Åbjergskolen, Kornvænget 4, matr.nr. 10 o Oppe Sundby
Renovering af betonkonstruktioner.

Sag nr. 3 - NBG/ap - J.nr. 13.01.01. A09/142
Fremtidig struktur for elforsyning.

Sag nr. 2
TU-møde den 12. januar 1993
TH/mh

Sag nr. 2

Å b ‘er; skolen, Kornvæn;: et 4, matr.nr. 10 o Oppe Sundby
RenoverIn.: af betonkonstruktioner.
J.nr. 82.07.G01/1541
Med baggrund i undervisnings- og kulturforvaltningens indstilling til
byrådet om renovering af betonkonstruktioner indstilles det til teknisk
udvalg,
at

der nedsættes et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra
henholdsvis børn- og ungeudvalget og teknisk udvalg,

at

byggeudvalget bemyndiges til at forestå projektering, udbud og
antagelse af billigste tilbud indenfor rammerne af byrådsbe
slutningen samt at gennemføre renoveringen af betonkonstrukti
oner .

TU’s beslutning:

Sag nr. 3
TU-møde den 12. januar 1993
NBG/ap

Fremtidig struktur for el-forsyning

J.nr. 13.01.01.AO9/142

Foreningens af kommunale Elværker brev af 3.12.92 (tilsendt teknisk
udvalgs medlemmer den 17.12.92) med forslag til fremtidig struktur
for elforsyningen "model C" forelægges til drøftelse.

Indstilling
Forvaltningen anbefaler forslaget, idet det vil give de kommunale
elforsyninger den størst mulige indflydelse.

TU’s beslutning:

