R e g i s t e r
over
sager behandlede i "byrådets møder i året 1952/53 •

Årbe .jds- og os skaf tigsl se sf oxboldIgangsættelse af arbejder, 207s 244*

Biblio teksvæsen
Udvidelse af bibliotekst, 108.

127 , 149 °

indragende om lønforhøjelse,

Ansættelse af uddannet "bibliotekar, 127, 149«
Eventuel opførelse af hyt bibliotek, 232.

Brandvæsen«
Overtagelse af brandslukningstjenesten i Stenløse-Veksø, 88«
Brandmandskabets lønninger,

214 «

Byplan«
Sagkyndig bistand vedrørende byudvikling, 112.

Byggesager og boligforhold.
Andragende om godkendelse af lejer, 7=
i?

,f tilladelse til at have tjenestebolig,

8.

”

!i godkendelse af viceværtbolig, 9? 116.

"

u tilladelse til aa inddrage lejlighed m.v., 109, 166, 223,

”

n tilladelse til at opføre et sommerhus

235 °

påmatr. nr. 29n, 141.

fra Dansk Varme Teknik cm køb af 30 parcelhuse, 143*’
!i
'■ Kaj Sørensen om godkendelse af udseende m.v« af ejendom på
matr * nr. 14ar, 195°
Andragende fra Julius Hansen om godkendelse af udseende m.v. af 2 ejendomme,216*
Tilladelse til at indrette renseri på matr. nr. 194a, e -> Holm Petersen, 19«
lt

"

ar nedrive villa på Eo senvængets grund, 134«

Boliger for tuberkuløse, 25 «
Opførelse af 6 garager, Rosenvænget 107, 122,

176 .

Boligeager, 115, 493, 194"
Udvalget vedrørende udleje af værelser, 157a«
Flaner til opførelse af nyt boligkompleks - Eosenvænget, 225, 245«
Godkendelse til Frode Juul Jørgensen om udseende m.v. af ejendom på matr. nr.

14azs 123.
Godkendelse til Boesen Nielsen om udseende m.v. af servicestation på m atr. nr.
4ag, 129Godkendelse til J. C« Jørgensen cm udseende m.v. af ejendom på matr. nr« 4at,239«
Bebyggelse (med statslån) på matr. nr« 4b Leif Rasmussen, 10,

- 2
Bebyggelse (med statslån) på matr, nr *

14&y Poul Mangor, 11.
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Erling ITilausen, 12Jørgen Rasmussen, 13=
Wilhc. Petersen, 14 =
Erik Nielsen, 17, 60,

78 .

14bb B. Nagel Larsen/ 18, 28.
194a

E. Holm Petersen, 43, 58=

4b

P . Christiansen, 40, 6l, 80,

3g

Borge Andersen, 41, 62, 79=

T
T

4d

Georg Christensen, 42, 57*

n

71

4b

Asger Jacobsen, 59=

II

T?

II

l89f

Johs. Christensen,

II

Il

IT

11

221aa

ab, 7bc, Arbejdernes Andels
boligforening 101, 121.
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Jørgen Petersen, 102, 119, 167«
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4b

Tage Mortensen, 103, 120

II

II

11

IT

11

1!

4v Peter Sylvest Hansen, 104, 118.
n
oaq Laur. J. Christensen, 154, 168.

65, 83a.
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Mogens Kjeld Hansen, 220.
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14 & S

E, Ammendrup, 169, 192.

14

K. Lindeløv 173, 191«
II. Bengtson, 174, 190.

5

10b m. f1 0 Alfred Sørensen, 186, 219*
8ai

8bm, Johan Aarøe-Petersen, 187 •

3g

Ove Chr. Olsen, 188, 219*

4 ae

Fanny Surike, I89 ,

l8cf Anders Hansen, 220.

14 av F l . Heiberg, 236=

15 ’ bu se

Arbejdernes Andelsboligforening,
233 =

Ej endomme og jorder.
Grund skænket til byfest 3

Q + Qp',"’p Q1

a, 20, 29,

Udlejning af et areal af m atr , n r . 8bo,

ax,

56 0
kil hj emmeværne i, 33

=

Hof gårdens parcelforening, 81*.
Ekspropriation til udvidelse af Hillersdvejen, 114=
Tilladelse til at nedrive villa på Hosenvængets grund. 134 =
Friluftsscene på Halvøen, lol =
Bortf orpagtning af St. Marienlyst 170, 175? 198, 199, 21.8 r
Salg af

parcel

”

"
”

"

"

”

vod

,f
”

r.f matr. nr-. 23æ, m, q tilPoul Larsen, 30, 53 =

af

Falke riborgvej

11

Ove Olsen, 31, 54 =

Markleddet

"

Børge Andersen, 32, 55 =

matr. nr. 3a

Erik Nielsen, 66.

- 3 Salg af parcel af matr« nr« 4b til Jørgen Petersen, 100, 123«
"

"

"

"

'■

1!

"

i: 4a

i:

"

Mogens Kjeld Hansen, 197, 217*

to byggegrunde til Julius Hansen, 124« 147 •

i; en byggegrund

"

Eigil Nissen, 125, 146.

”

n

Hans Bengtson, 125, 146*

"

Erhvervelse af areal af Bløden til stadion, 131, 157, 203, 237®
"

S t . Marienlyst, 132, 133, 179®
" areal af Strandvejen, x55 •
!1

n

ved Omkørselsvejen, matr. nr. 9&» 10u, lOad, 165 • 196

parcel af Hof gården, matr. nr. 7bc, 241.

Indstilling om erhvervelse af arealer ved Posthusstien, 148, 163 ®

Forske1ligt.
Priluftskoncerter, 2«
Andragende om tilladelse til at udtræde af byrådet, 44*
Afholdelse af købstadsmøde, 45*
Byfesten, 20, 29«, 56,

64 *

Statistiske efterretninger, 68.
Wil'lumsen museum, 83b,

150 , 201«

Hjemmeværnsgården, 91®
Huslejenævnet,

156 , 172*

Initiativrådet, 112, l6 l .
A/' S Kalvøen, 200.
De forenede vagtselskaber, 228«
Isefjordsværket, 243*

jGadejr,.v ej e og_kl.oak e r .
Vej syn, 34*
Hovedistandsættelse af Hillerødvejen, 77®
Godkendelse af areal erhvervel se til udvidelse af Hillerødve jen, 77, 114 *
Køb af traktor,

89 *

Detailprojekt vedrørende gennembrudsgaden, 140.
Regulering af Rosenvej, 162.
Bivejsfortegnelse, 210.
Grusning’ af private veje, 229*
Ombygning af Græse møllebro, 240«
J ordarb e jd er ve & Fæ r geve j, 244 *■

Havnen *
Havnens regnskab 1951/52,
*’

48 *

overslag 1953/54, 213 o

Ny toldkammerbygninger, 110«
Valg af søretsmedlem, 144«
Lejekontrakt med fiskehandler J. Mathiesen, 215 •

- 4 Kasse- og regnskabsvæsen Kasseeftersyn på kæmnerkontoret, 24, 70, 206.
Havnens regnskab for
"

overslag

1951/ 52 , 480

1953/ 54 , 212.

Kommunens regnskab 1951/52, 142, 178.
f:

overslag 1953/54, 213, 234'

Socialregnskaberne 1951/52, 95'
Andragende fra Roklubben om tilskud, 50«
Kongeparrets Grøn], andsf ond, 136.
Overenskomst med salonskydeklubben, 152.
Honorar til buslejenævnets medlemmer, 90.
Efterbetaling af skatter, 99*
Istandsættelse af politimesterboligen, 230.

Kirke.
Udvidelse af kirkegården, 153, 164«

JLønninger o
Andragende om lønforhøjelse, 126, 127, 149«
Købstadforeningen, 159, 160.
Brandmandskabets lønninger, 214*

næringsvæsen.
Tilladelse til restauration til at have musik og dans, 3, 15, 16, 130.
.indragende om tilladelse til at have is- og pølsevogn, 5, 94, 184*
'■
fra restauratør
restaurant ved Centralcafeen,

om tilladelse til at have fortovs

38 .

Andragende fra tobakshandlerne om tilladelse til at have åbent under byfesten, 39«
Beværterbevilling, 6,

63 *

Tilladelse til at overtage mælkeruter, 51, 52, 93«
A/M. Maglehøj, 51,
Mælkepriser, 209«
Fragtmandskøreel, 227«
Vognmandsioreningen, 74 Andragende fra vognmand
u

■'

om yderligere 1 droskebeviiling, 92.

[:

om autorisation som droskevognmand, 37«

!i

om drr skebevilling til en kleinbus, 181

Tilladelse til rutebilkørsel,

46, 47, 75, 138, 177«

Andragende cm tilladelse ril at optage gods, 180.
,!
i!

fra Dansk Esso i/S om godkendelse af benzinanlæg, 183.
,! Carl Brsndi om konditorbevilling, 97«

- 5 Priser ,
L

85 , 135•> 204-

Oversigt over detailpriser, 21,
Mælkepriser, 209.

Retsvæsen.
Opførelse af ny politigård, 111,

185 -

Istandsættelse af politimesterboligen, 230.

Skatte r og af gi fte r_^
Ef terbetaling af skatter, 99*
Fritagelse for hundeafgift, 117.

~

Andragende om fritagelse for ejendomsskatter, 151.

Skolevæsen«,
Beretning om skoletandpiej en, 23 *
Oprettelse af et fast lærerembede, 105 •
"

"

lærerindeembede,

171 *

51

"

!I

>' overlærerembede, 211.

i!

i? timelærerindeembede, 211.

Jonstrup seminarium, 202,

Social forsorg.
Beretning fra sundhedsplejersken, 1.
Regnskab og beretning fra sygeplejeforeningen, 22.
Beretning fra socialkontoret 1951/52, 86«,
Socialregnskabet 1951/52, 95°
Fastsættelse af grænsen for lægers fribefordring, 26.
Aldersrente til ikke 65-årige,

96, 221.

Indlæggelsesret på Skansegården, 139.
Tillægshjæip til arbejdsløse, 231.

Sygehus- og sundhedsvæsen.
Beretning fra sundhedsplejersken, 1.
Sundhedsvedtægt, 49 »
Regnskab for sygebilen,

69 •

Sygehu sro gn sk ab et, 87 »
Pension til overlage Ussings enke, 145 ®
Ophævelse af distriktsinddeling,

158 .

Montebello, 205Ændring af vandinstallationen på sygehuset, 208«
Anskaffelse af nyt røntgenleje, 182 .

'

Andragende om tilladelse til at installere håndvask m.v., 73
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Andragende om forhøjelse a itatslån - Arbejdernes Andelsboligforening, 27
::
”
- Eossnvængetj 224«
illadelse til at overtage statslån i matr. nr. 8be
matr * nr*
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I89f,

65, 83a.

Arbejdernes AMelsboligf orening, 222m, n, o, 76.
I!

"

221aa, ab, 76c, 101, 121.

aatr. nr. 46, 102, 119, 167«
4b, 103, 120.
4v, 104, 118.

Rosenvænget, 6 garager
t!

107 , 122, 1?6.
8aq.,

154 , I 680

14as, 169, 192.
14, 173, 191.

5 , 174, 190.
10b, m. fl. 186, 219.
8ai, 8bm, 18 J .
3g, 188, 219.

4 ae, 189 *
l8cf,

2 2 0 c

4a, 220.
4b, 220,
Sak, 220, 242.

14av, 236 c.
Arbejdernes Andelsboligforening til 15 huse, 233*

Rosenvænget (40 lejligheder), 245*
Tilskud til forskellige institutioner.
Roklubben, 50«
Zcngeparrets Grønlandsf ond, 136,

- 7 Tj enes_termsn& *

P-ådhusbetjent Axel Olsen, 98.
Kommuneassistent J. Friis, 106«
Konstraktør Srlind Kilausen, 126«
Bibliotekar illen Haugetrup, 177? 149«
Sosmuneassistent Ove Hansen, 222.
Komnrunoasslstent Aage Bue, 22 6 .

Toldvæsenet»
ITy toldkammerbygning, 110.

Bralj.k- og færdselsforhold.
Tilladelse til rutebilkørsel,

46, 47? 75? 138, 177«

Vognmandsforeningen, 7 4 °
Broskekørsel, 37?

92 , 18l.

Turn stvæs en «_

64 «
Willumsen mussum, 83a, 150 , 201.
Byfesten, 20, 29, 56,

Valg.
Va,ig af medlem til Frederikssund byråd,
"

'• delegerede til købstadsmødet, 71 •

"
"

4•

repræsentantskabsmedlem til kreditforeningen af kommuner i Danmark,
f: medlem til initiativrådet, 137*

"

søretsmedlem, 147*

Andragende cm tilladelse til at udtræde af byrådet, 44, 82.
Nyvalg af

et medlem til byrådet,

84 .

af folketingsvalglister,

238 .

”

" 1andstingsvalglister,

238.

u

" særlige valglister,

238.

Berigtigelse

Værkerne <•_
Søndre vand.værk,
Kokspris,

35 «

67, 113.

Projekt; iri nyt vandværk, 225 *
Isefjcrdsvsrket,

243 .

72.

1
År 1952 den 21. april kl.

19 koldt byrådet møde med følgende dagsordena

1«

(J . nr. 772 -535 .2) Beretning fra sundhedsplejersken. - Til efterretning.

2.

(J . n r .
for

854 ) Tilbud f ra musiker

om 3 - 4 friluftskoncerter

36O k r . pr. stk. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man - un

der hensyn til byfestarrangementerne - ikke lader afholde koncerter. Udvalgets indstilling vedtoges.
3.

(J. nr. 76l) Andragende fra hotel "Isefjord" om tilladelse til at have
siddende gæster til kl. 2. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at
tilladelse gives for de aftener, hvor hotellets store sal er i brug. Udvalgets indstilling vedtoges.

4«

(J . nr. 778.532) Valg af nyt medlem til Frederikssund boligselskab i ste
det for snedker L . J. Larsen. - Snedkersvend Engelbreth Petersen valgtes.

5«

(J. nr. 754.2) Andragende fra

om tilladelse til at have

is- og pølsevogn ved havnen. Kasse- og regnskabsudvalget kan ikke anbefa
le andragendet. - Kan ikke bevilges.
6.

(J . nr. 76l) Andragende fra hotelejer

om bevilling til Kalvø-

pavillonen. Bevillingsnævnet anbefaler. - Anbefales.
7*

8.

(J. nr. 778.5)

Andragende fra Marie Rasmussen om godkendelse af frk. Pe

tra Bichel som

lejer i en 2 værelses lejlighed i Skolegade 12. - Bevilges.

(J . nr. 778.5)

F.I.O.M.Å. andrager om at måtte bibeholde ejendommen Færge

vej 105 som tjenestebolig mod at afgive Bøgealle 14. - Bevilges.
9«

(J• nr. 778.5)

Købmand Knud Møller andrager om godkendelse af lejligheden

Østergade 8, baghuset som viceværtbolig. Kasse- og regnskabsudvalget ind
stiller, at andragendet bevilges. - Bevilges.
10.

(J. nr. 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende om garanti for statslån
til parcelbyggeri på matr. nr. parcel af 4b: blikkenslager
- Åndragenet anbefales og man påtager sig den fornødne garanti.

11.

(J. nr. 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende om garanti for statslån
til parcelbyggeri på matr. nr.

14 ay: arkitekt

. - Andragendet

anbefales og man påtager sig den fornødne garanti.
12.

(J. nr. 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende om garanti for statslån
til parcelhyggeri på matr. nr. 4$: arkitekt

. - Andragendet

anbefales og man påtager sig den fornødne garanti.
13 •

(J • nr. 778.532.1 (-4) 2 . behandling af andragende om garanti for statslån
til parcelbyggeri på matr. nr. 209a: købmand
anbefales og man påtager sig den fornødne garanti.

. - Andragendet

2 14.

(J. nr. 778.532.1 (-4) 2. "behandling af andragende om garanti for statslån
til parcelhyggeri på matr. nr. 14us Fa.

. - Andragendet anbe

fales og man påtager sig den fornødne garanti.
15.

(J. nr. 76l) Andragende fra hotelejer Eicolajsen om tilladelse til at af
holde "dansant" på kalvøpavillonen og til at have . offentlig dans i tyrolerhallen een gang om ugen mod entre i sæsonen 1952. - Bevilges. - Afgift hen
holdsvis 100 kr. og 10 kr. pr. gang.

16.

(j. nr. 761) Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til musik og dans i sæ
sonen

1952 og om tilladelse til at holde åbent til kl. 1 en aften om ugen.

- Bevilges. - Afgift 100 kr. 17.

(J. nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra snedkermester ]

om stats

lån i et parcelhus på sin ejendom i Tværstræde. - Da placeringen er en så
dan, at gennembrudsgaden vil gå for tæt på, kan andragendet ikke anbefales.
18.

(J. nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra arkitekt

om statslån i

et parcelhus på matr. nr. 14bb. - Sagens overgang til 2. behandling vedto
ges .
19«

(J. nr. 778.511) Andragende fra E. Holm Petersen om tilladelse til at ind
rette renseri på ejendommen matr. nr. 194a, Solvej. - Tilladelse gives på
betingelse af, at renseriet ikke giver anledning til røg, støj eller ilde
lugt, eller anden gene.

20.

(J. nr. 073.51 (073.511,2) Andragende fra initiativrådet om at kommunen vil
skænke en grund som nittegevinst i byfestens tombola. - Arkitekter og sagfø
rer yder gratis assistance. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. maj 1952.

824 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

21.

(J. nr.

22.

(J . nr. 078.5 1 ) Hegnskab og beretning fra sygeplejeforeningen. Til efter
retning.

23*

(J. nr. 851.172) Beretning fra skoletandlægerne. - Til efterretning.

24«

(j. nr. 073«526.5) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til
terretning.

ef

25 ■>

(J. nr« 773=532) Skrivelse fra nationalforeningen til tuberkulosens bekæm
pelse vedrørende opførelse af boliger for tuberkuløse, der forudsætter, at
kommunen yder et tilskud på

15 /o, hvorfor • der anmodes om forhandling« -

Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at forhandle med nationalfor
eningen .
26=

(j. nr. 842.14) indstilling til fastsættelse af grænsen for lægers fribe
fordring. — Den foreslåede grænse tiltrædes.

27.

(J.nr.778 .532.1 (r4),
.
„ , . ,
andragende fra ArD 33aerr.es Andelsboligsorenxng om fornøjelse af statslan
på 7=200 kr. til betaling af yderligere kloakbidrag,

Anbefales, idet kon-

munsn påtager sig den fornødne garanti.
28.

(j. nr. 778«532 o1 (-4) 2. behandling af andragende fra arkitekt Børge Hagel
Larsen om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 14bb. - Anbe
fales, idet man påtager sig den forudsatte garanti.

29 «

073»51 (073 .5 1 1 .2 ) 2. behandling af indstilling om afhændelse af

(J * nr.

grund til byfesten. - Det vedtoges at skænke en grund ved Markleddet stor

o

ca. 800 nb .
30.

073”51 (073 .5 1 1 =2 ) indstilling om afhændelse af en parcel stor ca.

(j. nr.
o

_
1.000 m af matr. nr. 28®, m, q, til tømrermester
2
m*-. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
31«

for 7,00 pr«

(J. nr. 073 =51 (073 o5H*2) Indstilling om afhændelse af en parcel stor ca.
800 m

2 ved Fadkenborgvej til forvalter

2

for 3,75 pr. ni. - Sagens

overgang til 2= behandling vedtoges.
32.

(J. nr« 073.51 (073.511 c2)I:.dstilling om afhændelse af en parcel stor ca.
9

800 nf" ved marklsddot til maskinarbejder

2

for 3,75 pr* rn . -

Sagens overgang til 2 * behandling vedtoges«
33=

(J - nr«

073=51 i.073 =511 »2) Indstilling om, at man til hjemmeværnet udlejer

et areal af matr. nr. 8bc, a:r. uden vederlag. De nærmere betingelser, bl. a
uopsigelighed i 10 år, v~il blive fastsat i en lejekontrakt« - Det vedtoges
at udleje arealet«
34*

(-J. nr. 811.121.2) Udskrift af vejsynsprotokollen. - Godkendtes«

35=

(J. nr. 778.31) redegørelse vsdrerende forholdet i anledning af, at der er
i vende Tr !
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38.

(j. nr. 76l) Andragende fra restauratør Silvestre om tilladelse til at have
fortovsrestaurant ved "Centralcafeen'1
'. — Intet at indvende med en afgift på

50 kr. årlig.
39*

(J. nr. 824»5) Andragende fra tobakshandlerne om tilladelse til at holde
åbent under byfesten« - Kan ikke anbefales«

40.

(J. nr. 778=532«! (-4 ) Andragende fra arbejdsmand

om stats

lån til opførelse af et parcelhus. -- Sagens overgang til 2. behandling ved
toges o
41.

(J. nr. 778.532.1 (-4 ) Andragende fra maskinarbejder

cm stats

lån til opførelse af et parcelhus. — Sagens overgangtil 2. behandling vedto
ges.
42.

(J. nr. 778.532.1 (™4) Andragende fra gasværksarbejder

om

statslån til opførelse af et parcelhus. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
43»

(J. nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra prokurist

om statslån til

opførelse af et parcelhus« - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
44.

(J. nr. 075«l) Andragende fra byrådsmedlem

om tilladelse til at

udtræde af byrådet. - Det vedtoges at give ham 3 måneders

orlov.- Betoft og

Jørgensen tiltræder i den tid, henholdsvis vejudvalget og det sociale udvalg.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 26. juni

1953 =

45*

(J• nr. 075=741) Meddelelse om afholdelse af købstadmede« - Til efterretning.

46 .

(j. nr. 811*113) Andragende fra D.S.3. cm omnibusrute Helsingør-Prederikssund
Holbæk. - Anbefales ©enstemmigt.

47*

(J* nr. 811*113) Andragende fra chauffør

om omnibusrute

Frederikssund—Holbæk«.■ - Kan ikke anbefales«

48 .

/ O *> *1/n /■*r*r■

49*

(j. nr.

‘, oj.3 *12 oC /_

■6) Havren

*yc\

r ■

1951/52 * - Godkendes.

772 .077 *1 ) Udkast til ny sundhedsvedtægt. - Udkastet vedtoges, idet

forslag fra Sarfced om,at der i tilfælde af stemmelighed ved en sags behandling,skal formandens stemme være afgørende, vedtoges.

- 5 50.

(j. nr. 078.51) Andragende fra roklubben om tilskud. - Bevilges 500 k r .

51.

(JA nr. 778.2) Andragende fra møllersvend Arne Jensen om godkendelse af
overtagelse af mælkehandler Niels Nielsens mælkerute. - Bevilges. - Det
vedtoges at forhandle med A/M Magiehøj om en bedre service.

52.

(j. nr. 778.2) Andragende fra Erik Smed, Mortenstrupvej 16, Hørsholm om
godkendelse af overtagelse af mælkehandler P . Jørgensens xnælkerute« - Be
vilges .

53.

(J• nr.

073 »5 -- (073 O H "2 ) 2 . behandling af indstilling om salg af parcel

af matr. nr* 28æ, m, q til tømrermester Poul Larsen. - Det vedtoges at af
hænde arealet.

5 4 • (J • nr. 073 .5 d (073 .5 1 1 .2 ) 2 «. behandling af indstilling om salg af grund
ved Falkenborgvej til forvalter Ove Olsen. - Det vedtoges at afhænde are
alet .
55 •

(J . nr. 073 <-511 °2) 2* behandling af indstilling om salg af grund ved Markleddet til maskinarbejder Børge Andersen. - Det vedtoges at ændre vedtagel
sen, således at det biiveren grund ved Frederiksborgvej til en.pris af

6 kr*

9

p r . in" *
56.

(j. nr.

073.51 (073 .5 1 1 .2 ) 2 . behandling af initiativrådets andragende om,

at kommunen vil skænke en grund som nittegevinst i byfestens tombola. - Det
vedtoges at skænke arealet.
57•

(J • nr. 778.532.1 (-4 ) 2. behandling af andragende fra gasværksarbejder
Georg Christensen om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4d.
- Anbefales. - Det vedtoges at påtage sig den ansøgte garanti.

5 8 . (J . nr. 778.532.1 (-4 ) 2. behandling af andragende fra Holm Petersen, Van
løse, om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 194a. - Anbefa
les. - Det vedtoges at påtage sig den ansøgte garanti.
59«

(J. nr. 778 c'532.1 (-4 ) 2. behandling af andragende fra lærer
om statslånet'!!, opførelse af et parcelhus på parcel af matr. nr. 4b. - Anbe
fales. - Det vedtoges at påtage sig den ansøgte garanti, idet eget indskud
godkendtes til

50.

5 f°*

(j. nr. 778.532.1 (-4 ) 2. behandling af andragende fra snedkermester Erik
Nielsen cm statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr. 112d. - Anbefa
les, Det vedtoges at påtage sig den ansøgte garanti.

6l.

(j. nr.

778 .532 .! (-4 ) Andragende fra arbejdsmand

om kommunegaranti til statslån til opførelse af parcelhus på en parcel af
matr. nr. 4b. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

- 6 62.

(J. nr. 778-532.1 (-4) Andragende fra maskinarbejder

om kom

munegaranti til statslån til opførelse af parcelhus på en parcel af matr.
n r 4 2j.b. “ Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

63 . (j. nr. 76l) Andragende fra Ejnar Helge Haulund Christensen em beværterbe
villing til hotel "Dannebrog''. Anbefales af bevillingsnævnet. - Bevilges.

64 . (j. nr. 811.111) Andragende fra "byfesten" om tilladelse til at lade vikingehuset "valhal" blive stående på torvet sommeren over. - Bevilges.

65 .
.

(J. nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra skibstømrer

om stats

lån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. I89f • - Sagens overgang til 2
behandling vedtoges.

66.

(J. nr. 073*51 (073 -5H-2) Indstilling om afhændelse af en parcel stor ca.
800 m

2

af matr. nr. 3a til tømrermester

r for en pris af 6 kr.

2

pr. m . - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
67*

(j. nr. 824-111-43) fastsættelse af prisen på gasværkskoks. - Det vedtoges
at nedsætte prisen på koksene med 1 kr. pr. hl.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 11. august 1952
68.

(J. nr. 824-5) Statistiske efterretninger. - Til efterretning.

69-

(I-:2nrl

842 .ll) Regnskab for sygebilen vedrørende 1951/52 . - Til efterret

ning.
70.

(J. nr. 073-526.5) Beretning vedrørende kasseeftersyn på kæmnerkontoret den
28/4 1952. - Til efterretning.

71-

(J. nr. 075*711) Valg af delegerede til købstadmødet i Aalborg den 17/l0
1952. - Borgmester Carl Bruun* overlærer E. Retoft.

72.

(075-711) Valg af repræsentantskabsmedlemmer til kreditforeningen af kommu
ner i Danmark. Købstadforeningen anbefaler: l) landsretssagfører V. Juhl,
Kolding. 2) Borgmester I. V. Werner, Odense. Til suppleanter: l) viceborg
mester I. C. Sørensen, Aarhus. 2) Fhv. borgmester Ferd. Jensen, Svendborg.
- Tiltræder købstadforeningens forslag.

- 7 73 . (J. nr. 842.11) Andragende fra .Frederikssund sygehus om tilladelse til at
installere håndvaske m.v. Udgiften andrager 57 »500 kr. - Bevilges.
74.

(j. nr. 811,113) Anmodning fra Frederikssund vognmandsforening om, at "byrå
det fremtidig kun vil "benytte medlemmer «af vognmandsforeningen til kørsel
for kommunen. - Man vedtog med 5 stemmer ikke at imødekomme anmodningen.

75.

(j. nr. 811.113) D.S.B. fremsender forslag til køreplan for omnibusruten
Frederikssund - Ballerup. - Til efterretning.

76 .

(J. nr. 778.532.1 (-4 ) Andragende fra Arbejdernes andelsboligforening om
forhøjelse af statslån til betaling af kloakbidrag

8.900 k r . (matr. nr.

222m, 222n, 222o), - Anbefales«, idet man vedtog at påtage sig den fornødne
garanti„
77.

(J- nr. 811.111) Indstilling fra vejudvalget om godkendelse af kontrakt ved
rørende hovedistandsættelse af Hillerødvej. Udgiften andrager kloakanlæg
42.484 kr., kørebaneindfatninger. 6.800 kr. og om godkendelse af arealerhver
velse til udvidelse. - Udvalgets indstilling godkendes,

78.

(J. nr. 778.532.1 (“4) 2. behandling af andragende fra snedkermester Brik
Nielsen om kommunegaranti for statslån til opførelse af parcelhus på matr.

79•

nr. 3g, - Anbefales, idet man vedtog

at påtage sig

den fornødne garanti,

(J . nr. 778.532,1 (-4 ) 2. behandling

af andragende

fra maskinarbejder Børge

Andersen om kommunegaranti for statslån til opførelse af parcelhus på matr.

80.

nr. 3g. - Anbefales, idet man vedtog

at påtage sig

den fornødne garanti.

(J . nr, 778»532.1 (-4) 2. behandling

af andragende

fra arbejdsmand Karl Pe

ter Kristiansen om kommunegaranti for statslån til opførelse af parcelhus
på matr. nr. 4b. - Anbefales, idet man vedtog at påtage sig den fornødne ga
ranti .
8l•

(J . nr. 073*5l) Fornyet andragende fra Hofgaardens parcelforening om, at kom
munen vil overtage arealerne I Engbæk, således at kommunen indtræder i for
eningens rettigheder og forpligtelser. - Udsættes, idet finansministeriets
udtalelse indhentes,

82.

’

(j. nr. 075.1) Andragende fra, støberiarbejder

. om tilladelse

til at udtræde af rådet på grund af hustrus sygdom. - Bevilges. Den social
demokratiske gruppes 1. suppleant arbejdsmand Flodin Larsen indtræder heref
ter i byrådet.

83^

(J. nr. 778.532 o1 (-4 ) 2. behandling af andragende fra skibstømrer Johs.
Christensen om kommunegaranti for statslån til opførelse af parcelhus på
matr. nr, l89f • - Anbefales, idet man vedtog at påtage sig den fornødne ga
ranti .

Mødet hævet.

- 3Byrådsmødet den 15* september 1952.

83^

Borgmesteren redegjorde for de førte forhandlinger vedrørende eventuel opfø
relse af et Willv.msen museum.

84 . (0 . nr. 075=l) Meddelelse cm, at arbejdsmand Flodin Larsen indtræder i Peter
Jacobsens sted i følgende udvalg: Socialudvalget, vejudvalget, børneværnsud
valget, vejkrydsudvalget, jordbonitevingsudvalget samt i uddeler Chr. Jørgen
sens sted i kloakudvalget og markudvalget. - Godkendes.

8 5 . (J. nr. 824-5) Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser. - Til ef
terretning.

86 . (j. nr. 84.077*7) Beretning fra socialkontoret. - Til efterretning, idet Werdclin og Svend Olsen rejste spørgsmålet om eventuel oprettelse af et fritids
hjem.

87 . (J. nr. 842.11.073.526) Meddelelse om andel i sygehusenes underskud: Frederiks
sund sygehus 194*262,59 kr., Tuberkulosestationen 4*228,54 kr., Centralsyge
husets tuberkuloseafdeling 5*694,02 kr., Centralsygehuset (exel. tuberkulose
afdeling 30.548,41 kr. - Til efterretning.
88.

(j. nr. 784) Indstilling cm overtagelse af brandslukningstjenesten i Stenløse
- Vekso. - Indstillingen vedtoges.

89 . (J • nr. 8ll.O73 .53 ) Vejudvalget indstiller, at der anskaffes en traktor med
redskaber for cn pris af ialt 27-260 kr» og at bclebet afholdes på vejvæse
nets konto i år. udgiften modsvares af ekstraordinære motorafgifter. - Udval
gets indstilling vedtoges.
90.

(J . nr. 778 -5 *075 »1-5) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der gives
huslejenavnets medlemmer følgende honorarer fra l/7 1951* Formanden 600 kr.
årlig og medlemmerne hver 10 kr. pr. mode. - Indstillingen vedtoges.

91*

(J* r.r. 86) Andragende fra hjemmeværnet om etablering af el og vand til hjemmevmrnsgården. - Udgiften vil andrage ca. 4*500 kr. - Andragendet bevilges.

92.

(j. nr. 811.122.3) Andragende fra vognmand

1 om yderligere en

droskebevilling.-Kan ikke anbefales.
93*

(J • nr. 778.2) Andragende fra Jørgen V. Rasmussen om tilladelse til overtagel
se af E. Smeds mælkerute. - Kasse- og regnskabsudvalget anbefaler. - Bevil
ges, idet man søger en forhandling med A/M Maglehøj om. fremtidig salg af ru
ter.

94*

(J* nr. 754-2) Andragende fra

om tilladelse til at have is-

og pølsevogn ved havnsn. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragerdo+ nægten. - Kan ikke bevilger..

_ Q_
95 ,

(J. nr. 84.073 »526) Socialregnskaberne for 1951/52 • - Godkendes .

96.

(J. nr.

848 =431 ) Indstilling om "bevilling af aldersrente til to ikke 65-

årige personer. - Bevilges eenstemmigt.
97*

(J. nr. 76l) Andragende fra, konditor Carl Wilh, Rathlau Brandi om konditor
bevilling vedrørende rådhuskonditoriet. - Bevillingsnævnet anbefaler. - An
befales .

98.

(J. nr. 073.541.08) Ansøgninger til stillingen som rådhusbetjent. - Det ved-|
toges med

6 stemmer at ansætte Axel Olsen• — 4 stemmer faldt på Otto Åaby

Hansen. - Werdelin stemte ikke.

99.

(J . nr. 713.029.4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling
for

3 skatteydere

1 )H.2ST.(1937/38 - 38/ 39 )*.
Kommuneskat

25,97 kr.

Bødetillæg

25,.91kr.
51,94 kr.

2 ) U.H. (1942/43 - 1945/46)s
Kommuneskat

1653,10 kr.

Menighedsbidrag
Bødetillæg
Renter

64,51 kr.
1504,32 kr.
563,49 k r .
3785,42 kr.

3) H.1T. (1946/47 - 1950/51) s
Kommuneskat

244,13 kr.
4,72 kr.

Menighedsbidrag

248,85 kr.

100.

(J . nr. 073*51 (073*511*2) Indstilling om at afhænde en byggegrund ved Markp
leddet, stor 1005 m til modelsnedker
for en pris af 3,75

2

kr. pr. m . - Sagons overgang til 2. behandling vedtoges.
101.

(J . nr. 778.532.1 (-4 ) Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om
statslån til opførelse af en beboelsesejendom på Kocksvej. - Sagens over
gang til 2. behandling vedtoges.

102.

(J . n r . 778.532.1 (-*4) Andragende fra snedkersvend

om stats

:

lån til opførelse af et parcelhus på parcel af matr. nr. 4b markj. - Sagens

Sg

overgang til 2. behandling vedtoges.

103.

(J. nr. 778=532.1 (-4) And 3ragende fra disponent

om statslån

til opførelse af et parcelhus på parcel af matr. nr. 4b markj. - Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges.

- W 104«

(j. nr. 778-532.1 (-4) Andragende fra arbejdsmand '

om

statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4v, Falkenborgvej. Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
105.

(j. nr.

85i.ll) Undervisningsministeriet meddeler, at et af de tidligere

vedtagne timelærerembeder bør være et fast embede. - Det vedtoges åt op
rette det ene embede som et fast lærerembede.

106.

(j. nr. 08). Andragende fra kommuneassistent

om afsked fra 15/10

1952. - Bevilges fra 1. november 1952.
107-

(j. nr. 778.532.1 (-4) Andragende fra "Rosenvsnget" om statslån til 6 gara
ger. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

108 .

(j. nr.

852 .ll) Indstilling fra biblioteksudvalget om eventuel leje af en

ledig lejlighed i Sparekassens ejendom i Jernbanegade. - Udvalget bemyndi
ges til at afr.latte lejemål,
109*

(j. nr. 778«5) Andragende fra blikkenslagersvend Otto Jensen om tilladelse
til selv at benytte et værelse af en lejlighed i hans ejendom, Byvej. - Be
vilges .

.

110

(j. nr. 8l3.129.33) Sag vedrørende opførelse af en ny toldkammerbygning på
havhen. - Havneudvalget bemyndiges til at træffe aftale med de nuværende le
jere af arealerne,

111

.

(j. nr. 74.073.545) Sag vedrørende opførelse af en ny politigård på Torvet.
- Det vedtoges at tiltræde, at ca. halvdelen af ejendommen Torvet 6 overdra
ges til staten ..mod at pligten til at stille lokaler til rådighed for statsn
politiet bortfalder.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 13. oktober 1952.

112

.

(J» nr. 777-81) Skrivelse fra initiativrådet vedrørende eventuel antagelse
af sagkyndig bistand vedrørende spørgsmål cm byudvikling, - Tages foreløbig
til efterretning,

113.

(j. nr. 8 2 4 . 1 H ?43) Indstilling om at prisen på nøddekoks nedsættes fra
8 kr = til 6,50 kr. pr. hl, - Indstillingen vedtoges.

Il

114«

(J. nr. 8ll»111 (712 «5) Ekspropriationsforretning vedrørende udvidelse af
Hillerødvej . - Godkendes .

115 »

(J » nr. 778«5) Andragende fra E. Theisen-Krestensen om tilladelse til at
indrette kontor i en del af en lejlighed i Havnegade 15« ~ Godkendes«

116.

(Jo n r . 778»5) Andragende fra

cm godkendelse af, at en

lejlighed i ejendommen Roskildevej 17 bliver "viceværtbolig” . - Såfremt
der ikke tidligere er givet tilladelse, kan andragendet ikke bevilges«
117*

(J. nr. 713*13) Andragende fra politibetjent G. Bjørnsen om fritagelse
for hundeafgift. - Bevilges.

118.

(J . nr. 778=532.1 (-4 ) 2. behandling af andre,gende fra arbejdsmand 3- .3ylv»
Hansen om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4v» - Anbefa
le s

119.

idet man påtager sig garantien.

(J. nr. 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende fra snedkersvend
om statslån til opførelse af et parcelhus på pat-cel af matr. nr.
4b. - Da detailtogning ikke er fremkommet udsættes sagen«

120«

(J. nr.

778 .532 .! (-4) 2. behandling af andragende fra disponent Tage Mor

tensen om statslån til opførelse af et parcelhus på parcel af matr. nr. 4b«
- Anbefales, idet man påtager sig garantien.
121.

(J . nr. 778.532.1 (-4) 2. behandling af andragende fra Arbejdernes andels
boligforening om statslån til opførelse af en beboelsesejendom på matr. nr«
221aa, ab, 7bc, hjørnet af Kocksvej og Palkenborgvej. - Anbefales, idet man
påtager sig garantien. - Opmærksomheden ahnled.es på, at dot må sikres, at
de flade tage bliver absolut tætte.

122«

(J. nr o 778

=532 .1 (-4 ) 2. behandling af andragende fra "Rosenvænget" om

statslån til opførelse af 6 garager. -- Ministeriet har meddelt, at udgif
tén må nedsættes til 24*000 kr. Udsættes.
123.

(J. nr. C73«51 (073 «5 1 1 *2 ) 2. behandling af indstilling om afhændelse af
en byggegrund vod Markleddet til modelsnedker Jørgen Petersen. - Indstil
lingen vedtoges.

124«

(J. nr. 073.51 (073'-'511 *2) Indstilling om at afhænde to byggegrunde ved
2
Markleddet, a ’ ca« 800 m til bygmester
for en pris af 3,75
kr. pr.

125.

- Sagens overgang til 2= behandling vedtoges.

(J. nr. 073.51 (073.511*2) Indstilling om at afhænde 2 byggegrunde ved
o
Palkenborgvej a' ca. 800 m “ til elektriker
og gasværksarbejdcr Hans Bengtscn for en pris af 3,75 kr. pr. m ^ . - Sagens overgang til 2.
behandling vedtoges.

- 12 126.

(j. nr. 08 (087°4l) Indstilling om, at konstruktør

løn fra

1/4

1952 ændres til 3.900 kr. årlig stigende hvert 3 . år med 480 kr. til
4«860 kr. + tillæg som statens tjenestemand og således, at ancienniteten
regnes fra 1. maj 1946. Der tillægges ham ikke pensionsret. - Indstillin
gen vedtoges.
127«

(J. nr.

852 .ll. 08) Indstilling fra hiblioteksudvalget om, at bibliotekar

frk.

w

_ lønnes som overlærer ( uden det særlige kommunale tillæg på

360 kr.) og at der i stedet for løse medhjælpere antages en uddannet bibli
otekar, der lønnes som læber (ligeledes uden det særlige kommunale tillæg
på

360 kr.).- Det Vedtoges at ansætte en uddannet bibliotekar som vikar og

opsige lærer Aage fra l/l 1953* - Spørgsmålet om frk.

løn udsæt

tes .
128.

(J. nr. 778.511) Andragende fra kontorassistent Prode Juul Jørgensen om god
kendelse af udseende og placering af et beboelseshus på matr. nr.

14az mark

jorderne. - Godkendes.
129«

(J* nr. 778.511) Andragende fra autoforhandler Boesen Nielsen om godkendel
se af udseende og placering af en servicestation m.v. på matr. nr.

4ag mark

jorderne. - Godkendes.
130.

(J. nr. 76l) Andragende fra restauratør P. Lynge "Bi-lidt" om tilladelse til
at have musik og dans med lukketid kl. 1 een gang om ugen. - Bevilges mod
sædvanlig afgift een bestemt ugedag.

131*

(J« nr. 073.51 (073.511.1) Sag vedrørende eventuel erhvervelse af fru Theisen-Krestensens areal i Bløden til stadion. - Kasse- og regnskabsudvalget
bemyndiges til at forhandle med. ejeren.

132.

(J. nr. 073"51 (073.511.1) Sag vedrørende eventuel erhvervelse af "St. Mari
enlyst". - Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at fortsætte forhand
lingerne .

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 27« oktober 1952°

133«

(j» nr. 073 *51 (073 » 5 H *1) Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om
at krmmunen erhverver ejendommen matr. nr. 4a markjorderne m. f1.

"St.

Marienlyst" for en pris af 450.000 kr. uden besætning og avl men med inven
tar. Der ydes desuden fru Bertha Larsen en byggegrund og brugsret for sin
levetid af det på ejendommen værende El senbakkehus (2. behandling).
Købesummen berigtiges ved overtagelse af 1. prioritet i
østifternes Kreditforening

81.111,22 kr.

kontant betales

218.888,78

"

for resten

150 .000,00 "

udstedes gældsbevis til 5 1° p.a. der afdrages med indtil
10.000 kr. årlig. ~
Indstillingen vedtoges eenstemmigt.
134-

(j. nr. 778.5H) Andragende fra boligselskabet "Rosenvænget" om tilladelse

til at nedrive villaen på selskabets grund. - Under forudsætning af at ejen
dommen snarest muligt opføres andet steds i byen gives tilladelsen.

Mødet hævet.

•

Byrådsmødet den 10. november 1952•

135

(J . nr.

824 .5 ) Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser. - Til

efterretning.
136.

(J. nr.

078 .51 ) Indstilling om, at der ydes 5C0 kr. som bidrag til folke-

gaven til Kongeparrets grenlandsfond. - Indstillingen tiltrådtes.
137.

(j. nr. 35l) Valg af et medlem af initiativrådet (E. Retoft afgår). - E.
Retoft genvalgtes.

138 •

(J . nr. 811.113) Andragende fra ■

cm tilladelse til omnibuskørsel

Farum-Lynge-Jørlunde-Frederikssund. - Anbefales.
139-

(J . nr.

842 ,52 j Amtsrådet forespørger, om men kan tiltræde, at Holbæk amt

får indlæggelsesret på ''Skansegaarden” . - Intet at indvende.

- 14 140.

(J. nr. 8ll .Hl) Vejudvalget fremsender detailprojekt af "Gennembrudsgaden".
Udgiften for strækningen Hillerødvej - Tværstræde anslås til 208.000 kr. og
det indstilles, at man ansøger om tilskud fra "vejfonden",

85

- Indstil

lingen vedtoges.
141.

(J. nr. (778.511)

853 ) Andragende om tilladelse til opførelse af et sommer

hus på matr. nr. 29n Udesundby ved Strandvejen. - Anbefales.
142.

(J. nr. 073*526) Kommunens regnskab for 1951/52* - Godkendes, idet udgiftsoverskriieiserne ialt 113.577/ 62 kr. efterbevilges.

143*

(J* nr. 073.511*2) Dansk Varme Teknik anmoder om at måtte købe byggegrunde
til

30 parcelhuse til salg med statslån og kommunegaranti efter byggestøtte

lovens kapitel 6. - Det vedtoges at meddele pågældende at sagen ikke har no
gen interesse.
144*

(J • nr.

87 ) Indstilling til valg af søretsmedlem (havnefoged

afgår). - Havnefoged
145*

(J* nr.

indstilles til genvalg.

842 .ll.O8 ) Amtsrådet foreslår, at der ydes

statens honorartillæg til pensionen. - Tiltrædes.

146 . (J. nr. 073.51 (073.511*2) 2. behandling af indstilling om salg af 2 bygge
grunde ved Falkenborgvej til elektriker Eigil Kissen og gasværksarbejder
Hans Bengtson. - Indstillingen vedtoges.
147.

(J. nr. 073*51 (073*511*2) 2. behandling af indstilling om salg af 2 bygge
grunde ved Markleddet til bygmester Jul. Hansen. - Indstillingen vedtoges.

148 .

(J. nr. 073*51 (073*5H*l) Indstilling om erhvervelse af arealer ved Post2
husstien, nemlig 930 m af matr. nr. 118 tilhørende arbejdsmand H. Louis
2
Jensen og 640 m af matr. nr. 112a tilhørende snedkermester Erik Kielsen
2
for en pris af 6 kr. pr. m . - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

149*

(J. nr. 852.11.08) Fornyet behandling af indstilling fra biblioteksudvalget
om aflønning af bibliotekar og ansættelse af en assisterende bibliotekar.
Udvalget Indstiller, at fru Gerda Christensen, Valby ansættes som aspirant
fra 15* november 1952* - Indstillingen vedtoges.

150.

(J. nr.

852 ) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at kommunen afholder

udgifterne ved at lade en arkitekt udtale sig om størrelsen af omkostninger
ne ved eventuel opførelse af et Willumsen museum i Frederikssund. - Indstil
lingen vedtoges.
151.

(J. nr. 855*3 (7i3 .ll) Andragende fra F.A.S.G. & I. 3* kreds om fritagelse
for skat af ejendommen matr. nr. 9<1, lOu markjorderne. Kasse- og regnskabs
udvalget indstiller at foreningen fritages for skat af den del af ejendom
men, der benyttes som sportsplads. - Udvalgets indstilling vedtoges.

- 15 152.

153-

154-

(J . nr. 073«5l) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller at overenskomsten

i

af 2/l 1948 med Salonskydeklubben om overtagelse af ejendommen matr, nr,

!j

28z markjorderne forlænges til l/l 1955° - Udvalgets indstilling vedtoges,

j

(J. nr. 776.1) Kirkeudvalget indstiller, at arbejder med udvidelse af kirkegaarden fortsættes således, at der skaffes plads til 300 nye grave. -

|
;

Udvalget bemyndiges til at lade arbejdet påbegynde.

;
;

(J . nr.

i:

778 .532 «! (-4 ) Andragende fra maskinmester

om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 8aq. markjorder
ne . - Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.
155'.

(J . nr. 073 .5H°l) Direktør '

forespørger om kommunen stadig

ikke er køber til hans store grund ved Strandvejen. - Det vedtoges at sva
re, at man ikke er interesseret i købet.

156 .

(j. nr. 778.5-075 .15) Landsretssagfører

forespørger på husle

je nævnet s vegne, om kommunen vil afholde udgifterne ved eventuelt at få
sagen mellem Frederiksborg amts sparekasse og huslejenævnet indbragt for
højesteret. - Man bemyndiger nævnet til at ansøge om at få sagen for høje
steret, men at man inden sagen indbringes, får et responsum fra en højeste
retssagfører.
157-

(j• nr. 073.51 (073.511.1) Sag vedrørende eventuel erhvervelse af matr. nr.il
27a markjorderne (Bløden) tilhørende fru
at byde fru

, - Det vedtoges ;!

40.000 kr» for arealet.

1

j
157*

(f. nr. 778.5) Udvalget ved.rørende udleje af værelser. - Det vedtoges at un-!
dersøge om ikke udvalget bør træde i funktion.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8. december 1952,

158.

(j. nr. 842.11.077.1) Forslag fra amtsrådet om ophævelse af distriktsind
delingen vedrørende sygehusene» - Tiltrædes, idet man henstiller, at sa
ger af principiel betydning drøftes med de lokale sygehusbestyrelser.

- 16 159*

(J. nr. 087.41 ) Indstilling om at købstadforeningen bemyndiges til even
tuelt at afslutte overenskomst med Dansk Ingeniørforening vedrørende løn
ninger. - Tiltrædes.

léO.

(j. n r = 087»4l) Indstilling om at det overlades til købstadforeningen at
varetage kommunens lønmæssige interesser. - Vedtægter vedlagt. - Tiltrædes

161.

(J. nr.

855 ) Forslag fra initiativrådet om etablering af en friluftsscene

på Kalvøen. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at arbejdet udføres,
men således at man i hvert fald foreløbig undlader indretning af terras
ser til ståpladser. Udgiften andrager herefter ca. 14-000 kr. - Udvalgets
indstilling vedtoges, idet der senere forhandles om, hvorledes der skal
forholdes med hensyn til ejendomsretten.
162.

(J. nr. 811.111) Indstilling om regulering af Rosenvej på strækningen
vinkelret på Færgevej. Udgiften anslås til 24.000 kr. og der andrages om
en ekstra bevilling. - Sagen udsættes til fornyet forhandling mellem vej
udvalget og kasse- og regnskabsudvalget.

163 . (J. nr. 073.51 (073.511»l) 2. behandling af indstilling om erhvervelse
af arealer ved posthusstien. - Indstillingen vedtoges.
1 64 .

(J. nr. 776.1 (073=511-1) Indstilling om eventuel

ekspropriation af et

kriminalassistent Larsen tilhørende areal til udvidelse af kirkegaarden.
- Indstillingen vedtoges.
I65»

(J. nr. 073.51 (073=511=l) Indstilling om erhvervelse af det F.A.S.G. &
I. 3 = kreds tilhørende areal ved omkørselsvejen matr. nr. 9d, lOu, lOad
ialt ca.

14*000 m

2

for en pris af 14-000 kr., der betales kontant og fo

reløbig afholdes af kassebeholdningen. - Sagens overgang til 2. behand
ling vedtoges.
166.

(J. nr. 778.5) Købmand

andrager om tilladelse til at ind

drage en lille 2-værelses lejlighed under sin egen lejlighed i Lundevej 1!
- Tilladelse gives fra det tidspunkt lejeren af lejligheden politibetjent
fraflytter ca.
1 67 .

(J. nr. 778r532o'i (-4 )

1/3 1953=
3 . behandling af andragende fra snedkersvend Jørgen

Petersen om statslån til opførelse af et parcelhus på parcel af matr. nr.
4b markj. - Anbefales, idet man påtager sig den forudsatte garanti.
168.

(J. nr. 778=532.1 (-4 ) 2. behandling af andragende fra maskinmester Laur.
Johannes Christensen om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nrl
naq markj. - Anbefales, idet man påtager sig den forudsatte garanti.

1 69 .

(J. nr. 773.532.1 (-4) 1» behandling af andragende fra landsretssagfører,
om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 14as mark
jorderne. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

- 17 17-0 .

(J . nr. 073=51 (073.513.2) Sag vedrørende bortforpagtning af "St. Marienlyst". - Sagen udsættes, idet de højestbydende tilkaldes til nærmere for
handling.

171.

(J . nr.

85i.ll) Indstilling fra skolekommissionen om at et timelærerémbede

omdannes til et timelærerindeembede og at de ledige embeder uden opslag
besættes med:
Faste lærerembeder:
Knud Lindeløv
Tommerup Jensen
Timelærerindeembeder 1
Fru Helen Tommerup Jensen
Fik. Gerda Andersen.
Indstillingen vedtoges«

172

.

(J . nr. 778.5*075*15) Sag vedrørende appel af huslejesag vedrørende Frede
riksborg amts sparekasse. - Huslejenævnet meddeler, at sagen ikke vil bli
ve appelleret. - Til efterretning.

173«

(J . nr. 778.532.1 (-4 ) Andragende fra lærer

om statslån til op

førelse af et parcelhus på matr. nr. 14* - Sagens overgang til 2. behand
ling vedtoges.
174-

(j. nr, 778.532.1 (-4) Andragende fra gasværksarbejder

om stats

lån til opførelse af et parcelhus på matr« nr. 5• - Sagens overgang til 2.
behandling vedtoges.

Mødet hævet.

^-rådsmødet den 19* december

175 °

1952 «

(J = nr. 073 cpl3.l) Sag vedrørende bortforpagtning af "St. Marienlyst". Det vedtoges med 9 stemmer - Werdelin og P. A. Jensen stemte ikke - at an
tage Georg Kristoffersen som forpagter.
For Ernst Andreasen stemte Werdelin.

18 176.

(J. nr. 778o532 cl (-4 ) Fornyet 'behandling af andragende fra "RosenvængeV
om statslån til opførelse af 6 garager. - Omkostningerne er nu nedsat til
25*500 kr. - Anbefales, idet man vedtog at påtage sig den forudsatte garan
ti .

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. januar 1953

177 o

(j. nr. 811*113) Meddelelse fra trafikudvalget om, at en eventuel tilladel
se til omnibusruten Frederikssund-Ballerup hør gives til D.S.B. - Til efter
retning.

178 . (J. nr. 073 *526) Kommunens regnskab for 1951/52 til decision«. Revisionen
har ikke gjort antegnelser. - Decision afgaves.
179*

(J* nr. 073 *51 (073*5H-l) Indenrigsministeriet meddeler tilladelse til er
hvervelse af Sto Marienlyst og til at købesummen afholdes som anført på be
tingelse af, at der over driftsregnskabet hvert år hensættes
1) mindst 20.000 kr. til byggemodning m.v. vedrørende kommunens ud
stykningsejendomme
2) mindst 5*000 kr. til dækning af afskrivning på matr. nr. 86 og
143 a

3 ) mindst yderligere 10.000 kr.« til driftskapitalen og endvidere, at
det pr. 1/4 1952 opsamlede driftsoverskud samt dispositionsfond
og fremtidige driftsoverskud indgår i driftskapitaleno Til efterretning«
180*.

(J* nr. 811*113) Andragende fra fragtmand

cra tilladelse til at

optage og afsætte gods på strækningen fra Ilorncherred til Frederikssund og
omvendt*. - Anbefales.
l8l.

(J . nr. Oil .122 ..3 ) Andragende fra vognmand

om dr o skebevilling

til on {\KleinbU3u <> Politimesteren kan ikke anbefale. Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at andragendet ikke imødekommee, men at man, såfremt det

_ ^O
s

ønskes, giver tilladelse til, at n£lienbussen" indregistreres som taxa i

stedet for en almindelig vogn, - Sagen udsættes til forhandling med poli- ’
•
timesteren og vognmandsforeningen.

182 . (j. nr. 842 d l ) Indstilling om anskaffelse af nyt røntgenleje til sygehu
set for en pris af 29.600 kr. - Indstillingen tiltrædes under forudsætning
af, at beløbet opføres på budgettet for 1953/54«

183.

(j. nr. 754«2) Andragende fra Dansk Esso l/S om godkendelse af benzinan
læg hos Boesen Nielsen, Frederiksværksvej » - Anbefales.

184.

(j. nr.

754 .2 ) Andragende fra

om fornyelse af bevilling til pøl

sevogn. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at bevillingen forry es og
udbeder sig bemyndigelse til fremtidig at ekspedere lignende sager. - An
befales og bemyndigelsen gives.

185.

(j. nr. 74.073C545) Tegning af den nye politigård og indstilling om mage2
skifte, således at kommunen overlader staten 220 m af matr, nr. 31 og 14
m

2

af Torvet og til gengæld fritages for pligten til at stille de lokaler

på rådhuset, der 1 sin tid benyttedes af statspolitiet, til rådighed for
staten. - Godkendes og indstillingen vedtoges.

186.

(j. nr, 778=532.1 (-4) Andragende fra arkitekt

om stats

lån til opførelse af et parcelhus på matr, ur, 10b n. f1. markjorderne.
- Sagens overgang til 2= behandling vedtoges.
187.

(j. nr. 778*532=1 (-4 ) Andragende fra, ingeniør

om statslån

til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 8ai, 8bm markjorderne.- 3ages.fi
overgang til 2= behandling vedtoges.
I880

(j, nr, 778,532.1 (-4 ) Andragende fra lagerforvalter

1 om

statslån til opførelse af et parcelhus på parcel af matr. nr. 3g markjor
derne. - Sagens overgang til 2= behandling vedtoges.

189.

(j. nr.

778 ,532 =! (-4) Andragende fra fru

førelse af et parcelhus på matr. nr.
til

190

.

om statslån til op
markjorderne. - Sagens overgang

2 . behandling vedtoges.

(j. nr.

778 =532 .! (“4) 2. behandling af andragende fra gasværksarbejder

Hans-Henning Bengtason om statslån til opførelse af et parcelhus på par
cel af matr,, nr. 3g= - Anbefales, idet man påtager sig den fornødne garan
ti .

191.

(jh nr, 778.532=1 (~4) 2. behandling af andragende fra lærer Knud H. Lin
deløv om statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr. 14bi = - Anbefa
les, idet man påtager sig den forudsatte garanti.

19 2 .

(J. nr. 778=532.1 (-4 ) 2, behandling af andragende fra landsretssagfører
E. Amraendrup om statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr. 14a.s. Anbefales, idet man påtagor sig den forudsatte garanti.

193»

(J. nr. 778 «-5) Andragende fra kredslæge Ludvigsen om tilladelse til at

14 til een lejlighed.

sammenlægge de 2 lejligheder i ejendommen Færgevej
- Bevilges.,
194*

(J • nr. 778.5) Andragende fra Frederikssund sparekasse om tilladelse til

at omdanne 1. sal i sin ejendom, Jernbanegade 9 "bil 2 lejligheder til tje
nesteboliger til direktøren cg en ugift assistent. - Bevilges.
195-

(J. nr. 788 o511) Tegning til beboelsesejendom fra murermester
på matr. nr. 14ar. - Udsættes til oplysning om,hvilket tag der skal
på og hvilke sten,der skal anvendes.

196.

(J. nr. 073 »51 (073, 5 H °l) 2= behandling af indstilling om køb af F.A.S.G.
& 1 . 5s grund ved Omkørselsvejen. - Indstillingen vedtoges.

197.

(j. nr. 073'51 (073.5 1 1 *2) Indstilling om afhændelse af en byggegrund ved

2

Markleddet ca. 800 m' for en pris af 3,75 kr. pr. m

2

til tømrersvend Mo

gens Ej. Hansen. - Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.
198.

(J . nr. 073*51 (073»513,l) Forpagtningskontrakt med Georg Christoffersen
vedrørende S t . Marienlyst, - Godkendes,

199*

(J* nr.

073 *5 1 (073 *511*2 og 073,513,1) Indstilling om afhændelse og bort

forpagtning af parceller af St. Marienlyst således:
1) afhændelse:
Til parcellist Henry Jensen ca. 2 ha. for en pris af 2.000 kr. pr.
td. land og 1 ha. for en pris af 1.300 kr. pr. td. land.
Til parcellist Harald Eriksen 1 ha. for en pris af 1.300 kr. pr. td.
land.
2) bortforpagtnings
Til hver af parcellisterne Aksel Laursen, Alfred Christiansen og Jo
hanne Larsen bortforpagtes- for 8 år 2 td. land for en pris af

4 i td.

byg pr. td. land.
Indstillingen vedtoges.
200.

(j. nr.

078 .51 ) Andragende fra

å /S

Kalvøen om forhøjelse af kommunens til-:

skud til 8.000 kr. for 1953/54* - Bevilges.
201.

(J. nr, 852) Arkitekt Tyge Evas 3 fremsender skitser til et Willumsen muse
um og anslår på grundlag heraf udgiften til ca. 827,000 kr. + haveanlsg, Til efterretning.

202.

(J . nr. 851,381) Genpart af en til statskonsulenten fremsendt skrivelse
vedrørende eventuel placering af Jonstrup seminarium i Frederikssund. Til efterretning.

203*

(J • nr. 073*54 (073,511*l) Fra

meddeler, at hun er vil-l

lig til en forhandling medrørende eventuel afståelse af bløden. - Kasse-

0g regnskabsudvalget bemyndiges til at forhandle«
Mødet h æ v e t .

- 21

Byrådsmødet den S- februar 1953«

Flodin Larsen fraværende på grund af sygdom,
204.

(J. nr. 824.5) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

205.

(J. nr. 842.21) Skrivelse om udvidelse af Montebello med

48 sengepladser-*

- Godkendes,

2 0 6 . (j. nr. 073 o 26.5) Beretning om kas se eftersyn på kæmnerkontoret m.v. - Til
efterretning.
207.

(j. nr.

836 .86) Skrivelse fra Dansk Arbejdsmands Forbund om igangsættelse

af arbejder. - Til efterretning, idet man er indforstået med, at der gøres,
hvad der er muligt for at sætte arbejder i gang.
208.

(J . nr. 842,11) Indstilling om ændring af vandinstallationen på sygehuset
for en udgift på ca.

209*

6 .4 OO kr. - Indstillingen tiltrædes.

(j. nr. 778.2) Sag vedrørende nedsættelse af mælkeprisen i anledning af,
af der fra 30/10 1952 i København indbetales 2 øre pr. 1. til en prisregu
leringsfond. - Det vedtoges at træffe en ordning, således at prisen på sød
mælk fra

27/2 1953 nedsættes med 2 øre, og at der for tiden 30/l0 1952 -

27/2 1953 af

å /M

Maglehøj til en prisreguleringsfond indbetales 2 øre pr.

1. solgt sød mælk.

210.

(j. nr. 8ll,121,l) Bivejsfortegnelsen til revision. - Det foreliggende ud
kast tiltrædes.

211.

(J . nr.

851 .11) Skolekommissionen indstiller, at der oprettes et nyt over

lærerembede og et nyt timelærerindeembede. - Indstillingen tiltrædes.

212

.

213.

(j. nr.

8i3 .i2 .O73 .52 i) Havnens overslag for 1953/54» - Vedtoges.

(J . nr. 073.521) Kommunens overslag for 1953/54* Overgang til 2. behandling
vedtoges.

214

(J . nr.
fra

784 .08 ) Brandkommissionen indstiller, at brandmandskabets lønninger

1/4 1953 forhøjes tils
Vie ebrandi nsp sk tø ren 700 kr. årlig
n
400 "
Brandassistenten
Depotmesteren

400

Brs.ndmæ nd en e

350

M
"

?!

Indstillingen vedtoges.

215.

(j. nr. 813,129 .33=073°513.2) Udkast til lejekontrakt med fiskehandler J.
Mathiesen om areal på havnepladsen for en leje af 500 kr. årlig. - Godken
des .

- 22 216.

(J. nr, 778 .>51l) Tegning til 2 huse, som bygmester

vil opføre

ved Markleddet. - Da kvaliteten af det påbegyndte arbejde er meget ringe,
vedtoges det, at der kun kan godkendes eet hus.
217.

(J. nr. 073 "57 (073.511*2) 2 = behandling af indstilling om salg af bygge
grund ved Markleddet til tømrersvend Mogens Kjeld Hansen. - Indstillingen
vedtoges»

218.

(j. nr.

073«51 (073 "511°2 og 073"513*l) 2, behandling af indstilling om af

hændelse cg bortforpagtning af parceller af S t . Marienlyst således?
Afhændelse til:
Parcellist Henry Jensen og parcellist Harald Eriksen.
Bortforpagtning til?
Parcellist /lesel Laursen, Alfred Christiansen og Johan
ne Larsen. Indstillingen vedtoges.
219-

(J- nr. 778.532.1 (-4 ) 2. behandl! ng af andragender om statslån til opfø
relse af parcelhuse

fra

1) Arkitekt Karl Alfred Sørensen - på matr. nr. 10b, v, y
2) Lagerforvalter Ove Chr. Olsen - på matr • nr, 3af
Anbefales, - Det vedtoges at påtage sig den fornødne garanti.
220.

(j. nr. 778.532.1 (-4) Andragende cm statslån til opførelse af parcelhuse
fra

1 på matr, nr, l8cf Udesundby

1) Snedkersvend ,
2) Tømrer
3) Gartner

_

på parcel af matr, nr. 4a
, som ønsker at opføre 2-familleshus på parcel af

matr. nr. 4b

4 ) Fhv. kartoffelhandler Svend Hansen på matr, nr. 8ak.
Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.
221.

(J. nr, 848,431) Indstilling om bevilling af aldersrente til 2 ikke

65 åri«-

ge personer, - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.
222.

(j. nr. 03) Andragende fra kommune assistenb

om orlov i et år

fra l/5 1953 i anledning af at han: er antaget til tjeneste i hæren. - Be
vilges.
223* ((J. nr, 778,5) Snedkermester- ¥. Jensen andrager om tilladelse til at ned
lægge en 1 værelses lejlighed i ejendommen. Lundevej 18. - Bevilges.
224,

(-J. nr. 778.532ol (-4) Andragende fra boligselskabet i:Posenvænget" om
statslån til opsætning af bronzetætningslister. — Anbefales og man vedtoj
at påtage sig den fornødne garanti.

225 *

(J » nr. 778,31*075 *5) Udvalget for de kommunale værker indstiller, at man
anmoder civilingeniør C. 0, Pape om at udarbejde et projekt til et nyt

- 23
vandværk, idet der på forhånd traffes aftale om honorarets størrelse i
henhold til ingeniørfcreningens honorarregler o — Indstillingen vedtoges.
1025 •

(Jo nr. 778*532) Planer ril opførelse af et nyt “boligkompleks til "Rosen
vænge t,;. - Kasse- og regnskatsudvalget “bemyndiges til at arbejde videre
med sagen.

226.

(082»3) Besættelse af den ledigtbl;rende stilling som kommuneassistent. Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at besætte stillingen.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 16. marts 1953*

227*

(<J* nr. 811.113) Andragende fra

Oppe-Sundby om tilladelse til

fragtmandskørsel Frederikssund - København. - Kan ikke anbefales.
228.

(j . nr. 073»515a3) Tilbud fra De forenode vagtselskaber på nattevagt. Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til eventuelt at afslutte abonne
ment om enkelte af kommunens bygninger,

229-

(J- nr. 811,111. 386 ) Grundejerforeningen henstiller, at der også foreta
ges grusning på private veje.- - Vejudvalget kan ikke anbefale. - Det ved
toges ikke at imødekomme anmodningen.

230.

(J. nr, 073.51) Indstilling om istandsættelse af pclitimesterboligen parketgulv i en stue, ændring af køkkerinventar, anskaffelse af gaskom
fur og almindelig maling og istandsættelse efter flytningen - for en ud
gift på oa. 6.000 k r . - Indstillingen vedtoges.

231.

(j. nr,

836082) Indstilling cm ydelse af hjalp af rådighedsbeløbet til ar

bejdsløse, - Indstillingen vedtoges og beløbet efterbevilges,
232.

'

(jc nr. 8p2oli) Redegørelse fra biblioteksudvalget vedrørende eventuelt
nyt bibliotek. - Sagen udsattes idr at der kan blive udarbejdet en over
sigt over de foreliggende kommunal.e opgaver,

233.

:

(J* nr. 778.532 o1 (-4) Andragende fra Arbejdernes Andels Boligforening om
garanti for statslån for lp eenfsmilieshuse. og om et tilbud på
til

24*000 kri

6 af husene, der tænkes opført på social-filantropisk basis. - Det ved

toges at påtago sig den forudsatte garanti og bevilge de 24.000 kr. i tilskud

- 24 234*

(J. nr. 073.521) 2. "behandling af kommunens overslag for 1953/54* Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at kontoen uforudsete udgifter forhøjes
med 40.000 kr. Menighedsudgifter nedsættes med 2.500 kr. - Budgettet ved
toges eenstemmigt,

235*

som indstillet.

(J* nr. 778*5) Andragende fra posthud A. Lynge om tilladelse til nedlæg
gelse af lejlighed. - Tilladelsen gives.

236*

(J. nr. 778.532.1 (-4; !• behandling af andragende fra politifuldmægtig
om statslån til opførelse af parcelhus på matr. nr. 14av markjor
derne. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

237*

(J. nr. 073.511*l) Fornyet behandling af sag vedrørende erhvervelse af
det fru

tilhørende areal matr. nr. 27a markj. - Det

vedtoges at erhverve arealet for 45*000 kr»s der betales kontant. - Det
er en forudsætning at den grund, der i øjeblikket dyrkes som have vedbli
vende kan dyrkes vederlagsfrit af sælgerens søn indtil der bliver brug for
den.
‘
238.

(j.nr. 074) Berigtigelse af
1) folketingsvalglister
2) landstingsvalglister
og 3) særlige valglister over 21 -

24 årige.

Der foreligger ingen kl 3,ged?o
239*

(J. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på matr. nr. 4at markjorderne
tilhørende pens. lærer J. C. Jørgensen. - Godkendes.

240.

(J. nr. 811.112) Tegninger og beskrivelse

vedrørende ombygning af Græse

Møllebro. - Kommunens udgift anslås til ca. 10.000 kr. - Godkendes.
241.

(J. nr. 073«511.l) Sag vedrørende erhvervelse af matr. nr.
derne (parcel af Hofgaarden) ca.

38.000 m

for en pris af

7bz markjor

21.000 kr. -

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
242.

(J. nr. 778.532.1 (-4) Fornyet behandling af andragende fra kartoffelhani
ler

om statslån til et beboelseshus. - Det forlanges, at på

gældende s indskud andrager mindst
243*

(J. nr.

15

824 .li2 .62 ) Spørgsmål vedrørende eventuel medejerskab i Isefjotcb

værket. - Eetoft redegjorde for de førte forhandlinger.
244*

(J* nr. 811.111 (836 .86 ) Indstilling fra vejudvalget om, at man beskæftig
langvarigt arbejdsløse ved begyndelse af jordarbejde ved Færgevej. - Ind
stillingen vedtoges.

245*

(J* nr. 778.532) Sag vedrørende opførelse af yderligere 40 lejligheder ve
Eosenvænget. Tilgiften anslås til ca. 1.600.000 kr. - Byrådet vedtog at ud
tale, at man er sindet at påtage sig sædvanlig garanti, men der må forhas
les nærmere om grundudgift og vejanlæg.
Mødet h æ v e t .

