R e g i s t e r
nver

sager behandlede i byrådets moder i året 1953 / 54 «

Begravelsesvæsen,(se kirken)

Biblioteksvæsen.
Efterbevilling for regnskabsåret 1952/53 , 44«
Midlertidigt lagerrum til bibliotekets bøger, 159•

Boligforeninger,(se byggesager og boligforhold).

Brandvæsen,
Overenskomst om brandslukning i landkommunerne, 80.

Broer, (se gader, veje og kloaker).

Byggesager og boligforhold (se også statslån)
Boligselskabet Rosenvænget, 3» 198.
Arbejdernes Andelsbo ligforening: regnskab, 20, 45«
Arbejdernes Andelsboligforening: socialfilantropiske huse, 98, 129, 170.
Arbejdernes Andelsboligforening: Falkenborghus, 193•
Andragende om tilladelse til at inddrage lejligheder m„v., 3 1 ? 32 , 41? 53,
91, 105a, 105b, 124, 125, 162, 183, 240, 243 .
Benyttelse af lejligheder som tjenesteboliger, 112, 200.
Godkendelse af tegning til lærer Lindeløvs hus på matr. nr. 14af, 34«
Krav om arkitekttegning af murermester
Tilladelse til gartner

hus på matr. nr. 14ar,
54«

.

til at bygge butik på matr. nr. 14az, 94,

182
Tegning til værkstedsbygning på matr, nr. 30op. Ejvind Larsen, 142,
Andragende om opførelse af butiksbygning ved Rosenvej, 149*

Forslag fra arkitekt K . A. Sørensen om bebyggelse af Frederiksværkvej, 1 6 3 «
Projekt fra arkitekt K. A. Sørensen til opførelse af 12 rækkehuse ved Mark
leddet, 1 7 5 «
Projekt fra arkitekt Mangor og Nagel Larsen til bebyggelse på matr. nr,
19 m. fl., 174,
Ombygning af hotel Dannebrog, 196 Nedrivning af ejendommen Roskildevej 10, 197«

Byplan.
Kocksvejskvarteret, 27 , 58- 103 - 1 79 ? 181.

2

Ejendomme og .jorderc
Salg af parceller af Lille Harienlyst og Askelund til Arbejdernes Andels
boligforening til opførelse af 15 huse, 12o
Salg af matr. nr.

4-av til tømrersvend Carl Sørensen, 203, 228.

Salg af matr. nr.

4ax til former Johannes Larsen, 229, 238.

Salg af matr. nr.

4 sy til murermester Henning Jacobsen, 237=

Salg af matr. nr.

4au "til strikker ^elmer Olsen, 7, 33 =

Salg af matr. nr,

3Qo til snedker Ejvind Larsen, 133-s 141, 142, I65 .

Erhvervelse af del af matr. nr, 44a m. fl. til udvidelse af Færgevej, 39=
Erhvervelse af del af matr, nr, 45 mod Færgevej (med baghuset), 172, 187*
Erhvervelse af areal fra Rosenvænget, 210, 225.
Eventuel afhændelse af ejendommen Jernbanegade 33, 173*
Tilbud fra planteskoleejer
Tilbud fra

om køb af areal ved Omkørselsvejen,59 •
dødsbo om køb af matr. nr, 191 og 192, Færge
vej, 74 , 130, 143*

Tilladelse til direktør

til at overtage grunden matr. nr.
14bi, 8.

Godkendelse af tegning til lærer Lindeløvs hus på matr. nr. 14af, 34*
Andragende om nedsættelse af forpagtningsafgift for St. Marienlyst, 127=
Udleje af grund til de blå pigespejdere, 150.
Udleje af matr. nr. 30k ved A. C. Hansensvej til A/S Frederikssund betonvarefabrik, I 64 , 221.
Krav om arkitekttegning af murermester Kaj Sørensens hus på matr. nr. 14ar,
54 =
Forslag fra arkitekt K. A, Sørensen om bebyggelse af Frederiksværkvej, 163*
Projekt fra arkitekt K, A. Sørensen til opførelse af 12 rækkehuse ved Mark
leddet, 175 =

Fe ri e r .
Ferieregulativ, 217=

Folkebiblioteket,

(se biblioteksvæsen)_

Forskelligt.
Detailpriser, 16, 7*$, 132, 190.
Dispensation fra aldersbestemmelse for kørelærere, 30,
Tilbud fra vagtselskabet om vagt på rådhuset, skolen og havnen, 43=
Opstilling af 2 telefonskabe, 69Willumsen-udstilling,

85 =

Indfødsret, 126,
Tilladelse til Bengt Larsen til overtagelse af droske - 139=
Udleje af grund til do blå pigsspejdere. 150.
Valg af et medlem til initiativrådet, 153*
Spørgsmål om ungdomslokaler, 15 6 .
Udstykningsplan for matr, nr, 147^ m. fl*, A/S Gry & Co. - 188
Servitutdokument for matr. nr, 7&P (Lundebjerggaard), 213«
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Fredning,?.
Dispensation fra strandfredningsbestemmelser, matr. nr. 29f Ndesundby, 28.

Gader; veje_cg kloaker.
Kørsel med overvægtige lastbiler, 21, 158.
Politibetjentene nægtet honorar for skiftning af parkeringsskilte,

29 .

Køb af jord til udvidelse af Færgevej, 39, 172, 187.
Kloakering af Færgevejskvarteret, 40, 158.
Vejsyn, 46 .
Græse Møllebro, 55«
Afskæring af hjørnet ved hotel Frederikssund, 70? 100.
Efterbetaling for anlæg af Frederiksborgvej nægtet, 75«
Byplan for Ko.eksvejskvarteret, 27 , 58? 103, 179, 181.
Motorafgift, 114.
Belysning på torvet, 134Droskeholdeplads i Østergade, 135«
Nye ve jnavne, 136.
Istandsættelse af Rosenvej, 147*
Forespørgsel fra Mangor og Nagel Larsen om kommunen vil anlægge gade fra
Torvet til Bløden, 174»
Gennembrudsgaden Østergade-Hillerødve j, 208, 218.
Deklaration vedrørende byggelinier m.v. ved omkørselsvejen, 209•
Anlæg af vej til Rosenvænget, 210, 225TTdvidelse og istandsættelse af Frederiksborgvej, 232, 236 .
Lapning og overtjæring af vej gennem IJdesundby, 233, 236 .
Jernrørsledning under Hille rødvej og anbringelse af 2 brønde, 241.

Gadehandel,
Andragender om tilladelse til salg af frugt fra vogn, 23, 52Andragender om tilladelse til salg af pølser fra vogn, 202, 219 >
Forbud mod salg af kød fra vogn, 92.

Havne n .
Havnens regnskab, 117•
Havnens overslag, 205-

H jemme værn
Indvielse af hjemmeværnsgård, 113•

Indfødsret.
Andragende om indfødsret. 126.

Jernbanen.
Køreplan med delvis rutebilkørsel, 83«

- 4 -

Kasse- og regnskabsvæsenKommunens regnskab, 1, 115? 140, 192.
Socialregnskaberne, 108.
Havneregnskab, 117*
Efterbevilling til biblioteket, 44*
Efterbevilling til opfyldning ved Omkørselsvejen, 118.
Kasseeftersyn, 77*
Motorafgift, 114.
Optagelse af lån, 120, 1 46 , 155, 199*
Regnskab for sygebilen, 78.
Regnskab for centralsygehuset, 81.
Tilskud fra udligningsfonden, 191.
Havnens overslag, 205*
Kommunens overslag,

206, 220.

Vejfondstilskud til Gennembrudsgaden,

218.

Kirke og kirkegård.
Kirkesyn, 47•
Elektrisk opvarmning i kirken, 47*

Kloaker (se gader, veje og kloaker).

Kød- og mælkekontrol
Sundhedsvedtægtsbestemmelser vedrørende mælk og fløde, 133*
Ny sundhedsvedtægt, 157*

Lønninger.

t

Andragende om lønforhøjelse, 223*

Museer.
7/illumsen-museum, 111, 207, 234*

Nattevagt.
Tilbud fra vagtselskabet om vagt på rådhuset, skolen og havnen, 43*

Næringsvæsen.
Tilladelse til restaurationer til at have musik og dans, 4 , 24, 48, 101.
Autorisation for installatør
Andragende fra
installatør, 160 .

overført til et aktieselskab, 15.

, Jægerspris, om autorisation som elektroteknisk

Gadehandel, 23, 52, 92, 202, 219Dispensation for aldersbestemmelsen for kørelærere, 30.
Beværterbevilling til hotel Isefjord, 14*
Beværterbevilling til Centralcafeen, 60.
Beværterbevilling til hotel Frederikssund, 71*
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Beværterbevilling til Jernbanehotellet, 128,
Tilladelse til

_

til at overtage droske, 139•

Udkørsel af bestilt mælk på motorcykle. 151•
Omnibus- og fragtmandskørsel, 49 , 50, 79, 83, 137 , 160.
Bybuskørsels 99, 189«

Opfyldning og afvanding«
Opfyldning af areal af matr. nr. 9J)

fl. ved Omkørselsvejen* 88, 118.

Pensioner,
Pensionsvedtægt, 216.

Priser,
Detailpriser, 16, 7 6 , 1 32 , 190.
Elforbrug efter husholdningstarif, 102.

Regnskabsvæsen (se kasse - og regnskabsvæsen)

Rådhuset.
hyt varmeanlæg, 87*

Rets- og politivæsen.
Overenskomst med justitsministeriet om opvarmning af politigården, 87.

Skatter og afgifter.
Efterbetaling af skat, 73, 123, 242.
Fritagelse for hundeafgift, 201.
Andel i grundstigningsskyld, 212.

Skolevæsen.
Ansættelse af overlærer fru J. Bertelsen, 9*
Ansættelse af lærer H. Yndgaard, 10,
Ansættelse af fru Tommerup Jensen som aspirant, 122.
Ansættelse af fru Inger Mølvig som aspirant, 122.
Ansættelse af titaelærerinde Birgit Sandner, lé8.
Ansættelse af timelærerinde Agnete Sass Hansen, 222,
Skoietandpleje, 19.
Undervisning af elever fra Snostrup kommune i Frederikssund kommunale
skele, 53'
Reduktionstimer for lærerpersonalet, 89? 119*
Overlærerløn til lærerkræfter med 15 ars anciennitet, 90.
Udvidelse af skolen, 91*
Jonstrup seminarium, 171.

Skorstens fe jning.
Skorstensfejertakster,

57? 148.

Social forsorg.
Aldersrente til ikke 65 -årige, 13, 62, 97, I69 , 184, 204, 246 .
Beretning fra mødrehjælpen, 1 7 .
Beretning fra sundhedsplejersken, 18.
Beretning fra socialkontoret, 107Hjælp efter forsorgslovens paragraf 293? 63 .
Socialregnskaberne, 108.
Boliger for aldersrentemodtagere i Falkenborghus, 193*
Ekstraordinær hjælp til arbejdsløse, 235-

Stadion.
Skitseprojekt til stadionanlæg, 56 .

Statslån.
Tillægslån til statslån til skibstømrer
Statslån til ingeniør

matr. nr. 2~[ag, 6.
, matr. nr. 8ai,bm, 11.

Statslån til Arbejdernes Andelsboligforening til opførelse af 15 huse, 12.
Statslån til Arbejdernes Andelsboligforening til opførelse af Falkenborghus,
110, 154, 195.
Statslån til tømrersvend

matr. nr. 4am, 35*
matr. nr. 8ak, 36 .

Statslån til kartoffelhandler
Statslån til politifuldmægtig

matr. nr. 14av, 37*

Statslån til lærer

matr. nr. 4af, 38.

Statslån tjil snedker

matr. nr. ICcf Udesundby, 42.
matr. nr. 4v, 64 *

Statslån til arbejdsmand

, matr. nr. 4z, 65 , 95*

Statslån til værkfører
Statslån til fabriksarbejder

, matr. nr. 4au, 66, 95matr. nr. 3s, 67 , 95-

Statslån til elektriker
Statslån til lagerarbejder

, matr. nr. 254bd, 68, 95*

Statslån til arkitekt

, matr. nr. 3t, 96, 106 .
, matr. nr. I 60 Uds., 96 , 106 .

Statslån til former

Statslån til Hosenvænget, 2. afd., 116, 226.
, matr. nr. 189b, 152, 1 66 .

Statslån til blikkenslager

Statslån til et håndværkerkonsortium til 12 rækkehuse ved Markleddet,175,186,
i matr. nr. 3O0 , 177*

Statslån til snedkermester
Statslån til tømrersvend

i matr. nr. 4av, 178, 185-

Statslån til skibsfører

i matr. nr. 14bf, 227, 239*
matr. nr. 4ax, 244 *

Statslån til former

i matr. nr. 4ak, 245 *

Statslån til arbejdsmand
Andragender om overtagele

af statslån i matr. nr. 15y, 104, 1 76 .

Sygehus- og sundhedsvæsen.
Beretning fra mødrehjælpen, 17Beretning fra sundhedsplejersken, 18.
Regnskab for sygebilen, 78.
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Regnskab for centralsygehuset, 82.
Ansættelse af Ella Nørgaard, som sygeplejeassistent, 6l.
Sygeplejerskernes afgangsalder forhøjes, 84«
Indretning af venteværelse på sygehuset, 214*
Indretning af laboratorium på sygehuset, 215*
Montebello, 86 .
Sundhedsvedtægtsbestemmelser vedrørende mælk og fløde, 153*
Ny sundhedsvedtægt, 157-

Telefoner.
Opstilling af telefonskabe på Torvet og Roskildevej, 69*

Tilskud og understøttelse.
Tilskud til atletklubben til ny madras, 22.
Tilskud til orkesterkoncert nægtet, 72.
Tilskud til hjemmeværnsgården, 113*
Tilskud til

a /S

Kalvøen, 194-

Tjenestemænd.
Kommune assis tent Aage Tue, 5*
Kommuneassistent Kjeld Larsen, 223*
Kommuneassistent Agnes Jensen, 224*
Triftsbestyrer Sv. Skaarup, 121.
Triftsbestyrer V. Kirt Hansen, I 67 .
Pensionsvedtægt, 216.
Ferieregulativ, 217.

Trafik- og færdselsforhold.
Politibetjentene nægtet honorar for skiftning af parkeringsskilte, 29 .
Omnibus- og fragtmandskørsel, 49» 50) 79> 83, 137» léO.
Køreplan for T.S.B., hvorefter togene efter kl. 20 erstattes med rutebiler,83
Kørsel med bybus, 99) 189•
Troskeholdeplads i Østergade, 135*
Kørsel med overvægtige lastbiler, 21, 138.

Udstillinger.
Willumsen-udstilling, 85-

Understøttelse (se tilskud).

Valg, herunder udvalg, kommissioner og ombud.
Byrådsvalg, 180, 211.
Folketingsvalg, 2, 109*
Valgmandsvalg, 2.
Valg af formand for hegnsynsmændene, 144-

8

Valg af landvæsenskommissærer, 145*
Valg af et medlem til initiativrådet, 153Valg af et medlem til Bosenvængets bestyrelse, 19 8•

V ærke r , de kommunale.
Udligningsmaskine til elværket, 25 Medejerskab i I.F.V., 26, 199Elforbrug efter husholdningstarif, 102.
Afsked bevilget til driftsbestyrer

, 121.

Ansættelse af driftsbestyrer V. Kirt Hansen, 167«
Belysning på torvet, 134Autorisation som elektrotekniske installatører, 15, l6l.
Etablering af højspændingskabler, 230.
Transformatorstation på slagteriet, 231.

1
Byrådsmødet den 13• april 1953*
(j. nr. 073.526) Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regnskab for
I950/ 5 I uden bemærkninger. - Til efterretning.
(j. nr. 074) Valg af valgbestyrelse til folketingsvalg og valgmandsvalg. Hele byrådet valgtes.
(J. nr. 778-532) Vedtægter for boligselskabet "Rosenvænget" til udtalelse.
- Godkendes.
(j. nr. 761) Andragende fra Centralcafeen om tilladelse til at have musik
automat, Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelse gives mod en
årlig afgift på 100 kr. - Indstillingen tiltrådtes.
(J. nr, 08(082,3) Kasse- og regnskabsudvalget meddeler, at Aage Bue, Silke
borg fra 1. maj d.a. er ansat som kommuneassistent. - Godkendes.
(j. nr. 778.532.l(-4) Andragende fra skibstømrer

om tilladel

se til optagelse af et tillægslån på 2.000 kr. i ejendommen matr. nr. 2~]ag
markjorderne, i hvilket indestår statslån. - Anbefales.
(J. nr. 073.51(073.511.2) Indstilling om afhændelse af en byggegrund ved
2
2
Markleddet ca. 800 m for en pris af 3 kr. 75 øre pr. m til
_
Olsen. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges. Det vedtoges samtidig,
at der ved fremtidige grundsalg anføres som servitut, at der ikke må haves
åbne vandbassiner=(j. nr. 073.51) Andragende fra direktør H. Heering om godkendelse af, at han
overtager grunden matr. nr. 14bi. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at
andragendet bevilges på betingelse af, at ejendommen sammenlægges med matr.
nr. 14bg og ikke kan bebygges eller frasælges. - Udvalgets indstilling ved
toges ,
(j. nr, 851.111) Ansøgninger til det nye overlærerembede. - Skolekommissionen
indstiller lærer:.nde fru J. Bertelsen. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 851.112.4) Ansøgninger til det nye lærerembede. - Skolekommissionen
indstiller lærer H. Yndgaard, - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.532 ,l(— 4 ) 2. behandling af andragende fra ingeniør Johan Aarøe
Petersen om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 8ai,bm. Anbefales, idet kommunen påtager sig den fornødne garanti.
(j- nr. 778 ,532 -1(—4 ) 2* behandling af andragende fra Arbejdernes Andelsbolig
forening om garanti for statslån for 15 eenfamiliehuse og om et tilskud på
24.0C0 kr. til 6 af husene, der rænkes opført på socialfilantropisk basis og
indstilling om afhændelse af det fornødne areal for en pris af 4 kr. 25 øre

2
pr- m', således at kommunen foretager fornøden planering af arealet og eta
blerer kloakstik til hvert enkelt hus. - Andragendet bevilges og det vedto
ges at afhænde det omhandlede areal.
(<T. nr. £48.431) Indstilling om bevilling af aldersrente til en ikke 65-årig
mand:

. Indstillingen vedtoges eenstemmigt.

- 214*

(J. nr. 76l) Andragende fra hotelejer Nicolajsen om bevilling som gæstgiver
og beværter på hotel Isefjord og som beværter på Kalvøpavillonen. - Anbefa
les.

15.

(J. nr. 712.2) Andragende fra installatør Hviid-Nielsen, om at hans autori
sation overføres til et aktieselskab med ham som direktør. - Bevilges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 11. maj 1953•

116.
6.

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

17-

(J . n r .

13.

(J . nr . 772.535.2) Beretning fra sundhedsplejersken. - Til efterretning.

19.

(j. nr. 851.172) Beretninger om skoletandplejen. - Til efterretning.

20.

(J . n r .

21.

(J . n r .
en over

22.

(J . n r .

og Regnskabsudvalget indstiller, at der bevilges 500 k r . - Udvalgets indstil
ling vedtoges.
23*

(J. nr. 754.2) Andragende fra
-bl.

24-

(J. nr. 761 ) Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til at have musik og
dans

og lejlighedsvis artistoptræden. - Bevilges mod en afgift på 100 kr. -

Lukketid kl.

25-

om tilladelse til at sælge frugt

a. udenlandsk - fra trækvogn. - Kan ikke bevilges.

24 . - Lørdag dog kl. 1.

(J. nr. 824.112.3) indstilling om anskaffelse af en ny udligningsmaskine til
elværket for en pris af 6.725 kr. -• Indstillingen vedtoges.

26.

(j. nr. 824.112.62) Indstilling om medejerskab i I.F.Vk Indstilling fra ud
valget for de kommunale værker om, at kemmunen indtræder som medejer i Isefjordsværket og at man til afholdelse af indskudskapitalen m.v. med de øvri
ge købstæder indgår i et solidarisk lån på li.521.000 kr,, hvoraf kommunens
andel udgør 665 .000 kr. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.

27.

(J. nr. 777*81) Udkast til byplanudvalget for matr. nr. 221aa, 221ab og 221
ac, bygrundene og 7Bc, 7kd markjorderne, samt alle på nævnte matr. nr. ud
stykkede parceller ved Xocksvej, hvori bl. a, fastslås, at der på arealet kun
må opføres boligblokke. -- Tiltrådtes..-

28.

(j. nr. 778 .511(853)' Andragende fra malei'cn I?rgan ’TJberg om dispensation
fra strandfredningsbestemmolserne i anledning af opførelse af et beboelses
Anbefales hus på matr. nr. 2$t Udesur.dby. - .
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(J. nr. 754-21) Politibetjentene ansøger om honorar for skiftning af parke
ringsskil tene i Jernbanegade. - Kan ikke imødekommes.

30.

(j. nr. 811.122.3) Andragende fra

der ikke er fyldt 25 år om

dispensation fra aldersbestemmelsen for kørelærere. - Intet at erindre.
31.

(J. nr. 778.5) Andragende fra skibstømrer Viktor Jeppesen om tilladelse til
at inddrage et værelse i tagetagen til lejligheden i stueetagen i ejendommen
Bruhnsvej 4* - Bevilges.

32.

(J- nr. 778.5) Andragende fra

om tilladelse til at inddrage en

lejlighed i ejendommen Jernbanegade 23, når lejligheden fraflyttes. - Udsættes
33.

(J. nr. 073.51) 2. behandling af indstilling om Balg af byggegrund ved Mark
leddet til strikker Helmer Olsen. - Det vedtoges at afhænde arealet.

34«

(J> nr. 073.51(778.511) Sag vedrørende godkendelse af tegning til et hus, som
lærer K. Lindeløv agter at opføre på matr. nr. 14af. - Godkendes.

35-

(J* nr. 778.532.1(-4 ) 2. behandling af andragende fra tømrersvend Mogens K.
Hansen om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4am. - Anbefa
les, idet man påtager sig den fersdsatte garanti.

36 - (j. nr. 778 .532 .1 (-4 ) 2 . behandling af andragende fra fhv. kartoffølhandler
Sv. P. Hansen om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 8a k .
Anbefales, idet man påtager sig den forudsatte garanti.
37*

(J. nr. 778.532.l(-4) 2. behandling af andragende fra politifuldmægtig F 1 .
Heiberg om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 14av. - Anbafales, idet man påtager sig den forudsatte garanti.

38 . (J. nr. 778 .532.1(-4) Andragende fra lærer

om

statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4 af . - Sagens overgang til
2. behandling vedtoges.
39.

(J. nr. 811.111) Indstilling fra vejudvalget om erhvervelse af 326 m

af matr.

nr. 44a m. f1. til udvidelse af Færgevej. - Indstillingen vedtoges.
40.

(J. nr. 777.7) Indstilling fra kloakudvalget om, at man fastholder sit ønske
om at udføre kloakarbejdet i Færgevejskvarteret som blandet system. - Ind
stillingen vedtoges.

41•

(J. nr. 778.5) Andragende fra skomagermester Jensen om tilladelse til at ind
drage 2 værelser i ejendommen Kocksvej 1 under sin egen lejlighed.-Imødekom
mes, men dog ikke før Falkenborghus bliver færdig.

42

(j, nr. 778*532 .l(-4) 2. behandling af andragende fra snedker Anders Hansen
om garanti for statslån. - Det vedtoges at påtage sig den forudsatte garanti.

43.

(J. nr. 073.515-3) Tilbud fra vagtselskabet om vagt på rådhuset, skolen og
havnen. - Kan ikke modt.ges til den tilbudte pris.

44*

(J. nr. 852 .ll.O73 .526 ) Indstilling fra biblioteksudvalget om en efterbevil
ling på 2.500 kr. for året 1952/53- - Efterbevilges.

Mødat havet.

- 4Byrådsmødet den 29- juni 1953*

45'

(J- nr. 778.532) Regnskab og revisionsberetning fra Arbejdernes Andels Bolig
forening.- - Til efterretning.

46 .
47-

(j, nr. 8x1.121.2) Beretning om vejsyn den 12. maj 1953*- Godkendes.
(J. nr. 857'073-545) Meddelelse om kirkesyn den 16. juni 1953* - Til efter
retning, idet kirkeudvalget bemyndiges til at indhente tilbud på elektrisk
opvarmning.

48 . (j. nr. 76l) Andragende om tilladelse til at have musik og dans på Kalvøen
og et ugentligt offentligt bal i tyrolerhallen. - Bevilges mod en afgift på

100 ler. og 10 kr. for hvert offentligt bal.
49*

(J. nr. 811.113) Andragende fra vognmand Hans Andersen, Jægerspris, om tilla
delse til omnibuskørsel Kulhuse- Frederikssund-København. Der agtes ikke op
taget eller afsat passagerer på strækningen - broen i Frederikssund - Køben
havn. - Intet at erindre.

50.

(j. nr. 811.113) Andragende fra vognmand Chr. Simonsen om tilladelse til at
køre sin rute Frederikssund-Skibby over Oreberg 2 dage om ugen. - Anbefales.

51.

(j. nr. 778.5) Andragende fra fiskehandler Bernhard Andersen om tilladelse til
nedlæggelse af en eet-værelses lejlighed i ejendommen Jernbanegade 34« - Be
vilges .

52.

(j. nr. 754.2) Andragende fra

om tilladelse til at have fast

stadeplads til forhandling af udenlandske frugt. - Kan ikke anbefales.
53.

(J. nr. 851.122) Forespørgsel fra Snostrup sogneråd om muligheden for at børn
over 11 år undervises i Frederikssund kommunale skole.
Skolekommissionen indstiller, at man tilbyder Snostrup sogneråd at mod
tage de pågældende elever til undervisning mod betaling af en forholdsmæssig
andel i skolevæsenets udgifter.- Indstillingen vedtoges.

5 4 . (j. nr. 778.511 (778-532.l(-4) Tegning til en beboelsesejendom, som murerme
ster Kaj Sørensen agter at opføre på matr. nr. 14ar, Slåenbakken. - Det ved
toges at forlange en tegning udarbejdet af en arkitekt og forlange kælderen
sænket mindst en meter.
55-

(J, nr. 811.112) Kontrakt med entreprenør Danholt vedrørende ombygning af
Græse Møllebro, m.v. - Godkendes.

56 . (J. nr, 855.3) Sportsudvalget fremsender skitseprojekt til et stadionanlæg
på matr. nr. 27 a. hvortil udgiften anslås til 216.000 k r . exel. spec . tilskuer
pladser - og indstiller, at drænings- og jordarbejder påbegyndes. Udgiften
hertil anslås til ca. 5^,500 kr. - Det vedtoges, at lade udarbejde et nyt
projekt, der fager hensyn til on dyrskueplads. Sportsudvalget bemyndiges
til at lade foretage dræningen.
57-

(J. nr. 784 .2 ) Andragende fra skorstensfejerlauget om forhøjelse af skorstens
fe jertakst.erno .

- 5 Brandkommissionen indstiller, at taksterne ikke forhøjes, men at beta
lingen for skorstensattest forhøjes til 3 kr. - Indstillingen vedtoges.
S8 =

(j. nr. 777.81) 2. behandling af forslag til byplanvedtægt for Kocksvejskvarteret. Forslaget er nu ændret i h.t. de af boligministeriets kommitterede
fremsatte bemærkninger. - Det ændrede forslag vedtoges.

59 .

(j, nr. 073-5l(073> 5 H -1) Planteskoleejer

tilbyder at afhænde et

areal ved Kocksvejs forlængelse - Omkørselsvejen,, stort ca. 8.000 m
p
pris af ca. 2 k r . pr. m . - Det vedtoges ikke at erhverve arealet.
60.

2

for en

(J. nr. 761 ) Andragende fra direktør Niels Jensen om beværterbevilling til
centralcafeen. - Anbefales.

61.

(J< nr. 842 .ll.O8 ) Indstilling om, at vikarassistent Ella Nørgaard fast ansæt
tes som sygeplejeassistent fra 1/4 1953* - Indstillingen vedtoges.

62.

(J. nr. 848.431 ) Andragende fra

, der ikke er fyldt 65 år, om aldersrente.

- Bevilges eenstemmigt.
63-

(J> nr. 842 .5 (84 .073*526 ) Indstilling fra socialudvalget om godkendelse af
ydet hjælp efter forsorgslovens § 293, ialt 1304 kr. - Godkendes eenstemmigt.

64 . (J. nr. 778.532 .l(-4) Boligministeriet fremsender til fornyet erklæring an
dragende fra arbejdsmand Sylvest Hansen om statslån til et parcelhus, der må
overgå fra kap. VI til kap. VIII. -

Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges

til at anbefale.

65 . (J. nr. 778*532 .l(-4) Andragende fra værkfører

om statslån til

opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4z •- Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
66.

(j. nr. 778»532 .l(-4) Andragende fra fabriksarbejder

om

statslån til opførelse af et parcelhus på parcel af matr. nr. 4a. - Sagens
overgang til 2. behandling vedtoges67-

(J. nr. 778-532.l(-4) Andragende fra elektriker

_

om statslån til

opførelse af et parcelhus på matr. nr. 3s. - Sagens overgang til 2. behandling
vedtoges.
68.

(j. nr. 778.532.](-4 ) Andragende fra lagerarbejder

om statslån

cil opførelse af et parcelhus på matr. nr. 254bd. Sagens overgang til 2. be
handling vedtoges.
69.

(J. nr. 754 .25 ) Andragende fra K.T.A.S. om tilladelse til at opstille 2 telefcnskabe henholdsvis på Torvet og Roskildevej.- Kasse- og regnskabsudvalget
bemyndiges til at forhandle om anbringelsen-

70.

fj. nr. 811.111) Forespørgsel fra ejerne af Hotel Frederikssund om kommunen
er interesseret i en afskæring af hjornet. - Det vedtoges at meddele, at man
vil yde et tilskud på 3.000 kr. til en afskæring.

' (J. nr. 761 ) Andragende fra
Anbefales.

om bevilling til hotel Frederikssund-

—ø —
72.

(J. nr. 854) Andragende fra musiker

om tilskud til afholdelse

af orkesterkoncert. - Kan ikke bevilges.
73.

(J. nr. 713.029.4) Indstilling fra ligningskommissionen om at et tilbud fra
om efterbetaling af skat for årene 1940/41 “ 1946/47 2.754 k r » 67 øre

4- bøde 4.699 kr. 47 øre + renter til 30/ll 1952 1*598 k r . 94 øre. - Tiltræ
des,

74.

(J. nr. 073.51 (073.511.1)

dødsbo tilbyder ejendommen matr.

nr. 191 og 192 for en pris af 45-000 kr. - Det vedtoges at tilbyde indtil
35.000 kr. for ejendommen, men således at byggegrunden matr. nr. l89f ca.

950 m
75.

2

medfølger.-

(j. nr. 8 l l . H l ) Entreprenør

anmoder om en efterbetaling på ca.

13.000 k r . vedrørende anlæg af Frederiksborgvej. - Kan ikke bevilges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 17- august 1953-

76.

(J. nr. 824 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

77«

(j. nr. 073-'526 .5) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efter
retning .

78.

(J.nr.

842 .ll) Regnskab for sygebilen. - Til efterretning.

79-

(J. nr< 811.113) Meddelelse om at andragende fra D. S. B. om tilladelse til
omnibuskørsel på strækningen Holbæk-Frederikssund-Helsingør er afslået. Til efterretning.

80.

(J. nr. 784 ) Godkendelse af overenskomsten om brandslukning i landkommunerne.
- Til efterretning.

81.

(J. nr. 842.11.073-526) Meddelelse om kommunens andel i underskud på central
sygehuset m.m. - Til efterretning.

82.

(j. nr. 778.532) Vedtægter for Arbejdernes Andels Boligforenings afdeling 4- Godkendes.

83.

(J. nr. 811.115) Meddelelse om, at der er givet D.S.B. tilladelse til omni
buskørsel på strækningens Frederikssund-Ballerup. D.S.B. har fremsendt for
slag til ny køreplan, hvorefter togene efter kl. 20 erstattes med rutebiler.
- Udsættes. - Det vedtoges med borgmesterens, Aage Olsens og den socialdemo
kratiske gruppes stemmer at. tiltræde forslaget, dog kun for eet år, hvorefter
sagen må tages op igen.- Muligheden for kørsel med en bil i forbindelse med
skolen undersøges. - Man er ikke interesseret i, at den påregnede bil om for
middagen erstattes med tog. - Man vedtog endvidere at pege på, at forholdene
i Ballerup ordnes tilfredsstillende.

84-

(J. nr. 342 .ll

.08) Indstilling f ra amtsrådet om at sygeplejerskernes afgangs-

alder forhøjes til henholdsvis 65 og 70 år. - Indstillingen tiltrædes.

- 7 85-

( J • nr. 852.13) Skrivelse fra kunstforeningen om afholdelse af en Willumsenudstilling m.v. i anledning af kunstnerens

års fødselsdag.- Det vedtoges

at afholde udgifterne og anmode lomstforeningen om at forestå arrangementet•
86.

(j. nr. 842.21) Frederiksborg amtsråd forespørger, om man kan tiltræde en
ordning,

således at Hillerød kommune får adgang til indlæggelse på Monte-

bello. - Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at tiltræde en ordning
efter nærmere forhandling med Frederiksværk byråd.
87*

(J» nr. 74*073-545) Overenskomst med justitsministeriet vedrørende opvarm
ning af politigården m.v.
Der installeres nyt kedelanlæg i rådhuset, varmekanaler til politigår
den og politimesterboligen. Udgiften anslås til 4 6 .400 kr., der betales af
staten med 25*000 kr. og kommunen med 21.400 kr.
Af driftsudgifterne afholder spaten 69 % og kommunen 31

88.

- Godkendes.

(j. nr. 792) Indstilling om at man opfylder et areal af matr. nr. 9f ni* f 1.
ved Omkørselsvejen med 2.000 m^ fyld fra Gerlev mørtelværk og at det lave
ste tilbud ved en afholdt licitation, Juul Olsen, Herlufmagle, på 4,70 kr.
pr. m^ antages.- Indstillingen vedtaget.

89*

(J. nr. 851*11*083*5) Skrivelse fra lærerrådet vedrørende timereduktion for
regning i 1. 2. og 3• mellemklasse. - Oversendes til skolekommissionens er
klæring.

90.

(j. nr. 851*ll*087*4l) Lærerrådet ansøger om, at der gives lærerkræfter med
15 års anciennitet overlærerløn.

-

Oversendt til skolekommissionens

erklæring.
91*

(J. nr. 8 5 1 *162 ) Lærerrådet henleder opmærksomheden på, at det ikke er for
tidligt at fastlægge rammerne for udvidelse af skolen.

—

Oversendt

til skolekommissionens erklæring.
92.

(J. nr. 754*2) Slagtermestrene henstiller,

at fødevarehandel fra vogre brin

ges til ophør.- Sundhedskommissionen anbefaler,

at omførsel af kød- og vik-

tualievarer af sundhedsmæssige grunde forbydes i bykernen. - Sagen udsættes.
93*

(J. nr. 770*5) Maskinmester Frederiksen ansøger om tilladelse til at nedlæg
ge en kælderlejlighed i ejendommen Roskildevej 23* - Bevilges.

94*

(J. nr. 073. 5 1 ^778 -5-l) Gartner Leo Hansen, Rørbæk, meddeler,

at han af øko

nomiske grunde ikke kan gennemføre det tidligere godkendte byggeri på hjør
net af Frederiksværkvej og Marienlystvej, men ansøger om godkendelse af en
ordning,

således at han straks opfører en butik og rjenere en tilhørende be

boelse. Kasse- og regnskabsud-algat indstiller, at godkendelse gives under
forudsætning af, at pågældende forpligter sig til inden 5 år sit opføre bebo
else. - Indstillingen vedtoges.
95.

(J. nr. 778.532.1(— 4 ) 2. behandling af andragende om garanti for statslån til
parcelbyggeri på matr. nr- 4 & ? værkfprer Kjeld Kofoed, 4a, fabriksarbejder
Helmer Kurt 01sen; 3s, elektriker Eigil 3. Dissen, 254bd,

lagerarbejder Poul

Petersen. - Anbefales og man påtager sig den fornødne garanti.

- 896.

(j. nr. 778»532.l(-4) 1. "behandling af andragende om garanti for statslån
til parcelbyggeri på matr. nr. 3t, arkitekt

léø, former

Martin Nielsen. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
97«

(J- nr. 848.431) Indstilling om bevilling af aldersrente til ikke 65årige
- Indstillingen vedtoges eenstemmigt.

98.

(J. nr. 778.532) Arbejdernes Andels Boligforening fremsender fortegnelse
over ansøgere til de 6 socialfilantropiske huse der for tiden opføres. Følgende kan godkendes: Kirchhoff Hansen, Ejner Kristiansen, Holger Hansen,
Villy Nielsen.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 14« september 1953.

99«

(J. nr. 811.113) Skrivelse fra vognmand

om at han ønsker at op

høre med kørsel med "bybussen". - Til efterretning.
100.

(J. nr. 8ll.Hl) Meddelelse om at man afholder 3*000 kr. af udgifterne ved
afskæring af hjørnet af hotel "Frederikssund" med 110 cm. - Godkendes.

101.

(j. nr. 761 ) Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til musik og dans. Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at tilladelse gives, dog således at der
lukkes kl. 24 om vinteren. - Bevilges.

102.

(J. nr. 824.112.8) Indstilling om, at der indføres den ordning, at forbruge
re, der har køleskab eller lignende får adgang til at betale sit samlede el
forbrug efter husholdningstarif, der for tiden andrager 12 kr. pr. værelse
årlig + 16 øre pr. kwh.

103.

- Indstillingen vedtoges.

(J. nr. 8ll.Hl) Landsretssagfører Ammendrup for Kocksvejs vejlag fremsender
indsigelse mod den vedrørende Kocksvej vedtagne partielle byplan. - Det ved
tagne forslag fastholdes og skrivelse indsendes til boligministeriet.

104 .

(J. nr. 778.532 .l(-4) Andragende fra montør

_

om tilladelse

til overtagelse af statslån i matr. nr. 15y. - Anbefales.
105a. (J. nr. 778.5) Andragende fra arbejdsmand Chr. V. Larsen om tilladelse til
at nedlægge en ledig eet værelses lejlighed under sig egen 2 værelses lej
lighed i ejendommen Blødvej 11. - Bevilges.
105b. (j. nr. 778.5) Andragende fra å /S Arel B. Lange om tilladelse til at inddra
ge en lejlighed i ejendommen østergade 32 til kontorer. - Bevilges.
106.

(j. nr. 778 .532 .l(-4) 2. behandling af andragende om garanti for statslån til
parcelbyggeri på matr. nr. 3t, arkitekt Carl Aksel Bentsen og léø Udesundby
i ormer Martin Nielsen. - Anbefales, idet kommunen påtager sig den forudsatte
garanti.

107.

(J. nr. 84.077.7) Beretning for socialkontoret 1952/53* - Til efterretning.

108.

(J.

nr. 84.073.526) Socialregnskaberne for 1952/53* - Godkendes.

- 91C9 •
110.

(j. nr. 074) Berigtigelse af folketingsvalglisterne. - N.N. optages.
(j„ nr. 773.532 .l(-4) Endeligt andragende om statslån på 981000 kr. til
"Ealkenborgkus", - Anbefales, idet kommunen påtager sig den forudsatte garan
ti ,

in.

(.7. n r . 852) Sag vedrørende opførelse af et Willumssn museum.
Efter de hidtil førte forhandlinger har undervisningsministeren

til

budt at gå ind for at staten betaler 2/3 af opførelsesomkostningerne og l/2
af driftsudgifterne.
Opførelsesudgifterne er anslået til oa. 600.000 - 700.000 kr.- Drifts
udgifterne kan ikke opgøres men vil antagelig blive ca. 30.000 kr. - Borg
mesteren meddelte, at fabrikant Neckelmann havde meddelt, at han vilde give
1.000

112

.

kr. om året som driftstilskud. Det vedtoges eenstemmigt at modtage ga

ven under forudsætning af, at staten bidrager som anført
(j. nr. 778.5) Andragende fra slagtermester Larsen om godkendelse af at en
lejlighed over hans butik

113.

benyttes som tjenestebolig.-Bevilges.

(j. nr. 86) Indvielse af hjemmeværnsgård. - Der foreligger indbydelse til ind
vielsen. Byrådet vedtog at yde 3*000 kr. til køb af materiale til nyt gulv i
gården.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. oktober 1953 -

114.

(J. nr- 713.13) Meddelelse om anvisning af rest på motorafgift for 1952/53,
36.109 kr. - Til efterretning,

115-

(j. nr. 073.526) Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regnskab for
2951/52. - Til efterretning.

116.

(J. nr. 778,532-l(-4) Meddelel se om forhåndstilsagn om statslån til Rosen
vænget II afd. - Til efterretning.

117.
118.

(■7. nr. 8l3.12.073"526) Havnens regnskab for 1952/53* - Godkendes.
(j, nr. 792) Indstilling om efterbevilling af 2.500 kr. vedrørende opfyldning
ved Omkørselsvejen. - Indstillingen vedtoges.

119-

120

.

(j. nr. 85I . H . O 83 .5 ) Indstilling fra skolekommissionen vedrørende "reduk
tionstimer" for lærerpersonalet, - Udsættes.
(,T* nr. 073*5) fag vedrørende eventuel optagelse af lån. - Sagens overgang til

2 . behandling vedtoges.
121. (J. nr. CS) Andragende fra driftsbestyrer

om afsked, da han er ansat

rem elvarksbestyrer i Slagelse. - Bevilges.
* n- • 85i.llc.52 ) Skolekommissionen indstiller, at de nuværende timelærer~r_uer ved skolen, fru Helen Tommsrup Jensen og fru Inger Mølvig ansættes som
aspiranter 1 2 faste lærerindeembeder fra 1. november d.a. - Indstillingen
vedtoges.

10 123.

(J. nr. 713.029.4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling af
skat for skatteårene 1935/36 -

1945/46 for
kr. 1 .184,84

kommuneskat

"

56,64

bødetillæg

"

959,72

renter

"

414.24

menighedsbidrag

kr. 2.615,44
- Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 778.5) Andragende fra chauffør Henning Rasmussen om tilladelse til

124-

at inddrage en taglejlighed i sin ejendom på Klintevej i sin egen lejlighed.
- Bevilges fra det tidspunkt, hvor lejeren har skaffet sig en anden lejlig
hed.

125-

(J. nr. 778.5) Andragende fra Henry Jørgensen, Roskildevej 13, om tilladelse
til at inddrage en lille lejlighed i gården i sin ejendom til toiletter. - Be
vilges ■

126

.

127-

(j. nr. 756) Andragende fra

om indfødsret. - Anbefales.

(j. nr. 073.51 (073.513,l) Skrivelse fra landsretssagfører Troels Barfoed om
en nedsættelse af forpagtningsafgiften på S t . Marienlyst. - Det vedtoges at
pågældende skal betale ls'te års afgift inden sagen kan optages til ny behand

128

.

ling.
(j. nr. 76l) Andragende fra fru Ingholt om fornyelse af beværterbevilling ved
rørende Jernbanehotellet. - Anbefales.

129.

(j. nr. 778.532) Andragende fra arbejdsmand Ludvig Henriksen om at måtte kom
me i betragtning ved leje af et af de "socialfilantropiske" huse. - Bevilges.

130.

(J. nr. 073.5l(073"511.l) Tilbud fra Olaf Christensens bo på ejendommen matr.
nr. 191 og 192 for en pris af 30.000 kr. - Kasse- og regnskabsudvalget bemyn
diges til at afslutte handel.

131-

(j. nr. 073.51 (073.511.2) Sag vedrørende afhændelse af en grund ved A/C Han2
sensvej til snedker
for en pris af 6 kr. pr. m mod at kommunen

2

betaler piloteringen for et beboelseshus på indtil .100 m . - Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges.

Mødet hæve+ .

Byrådsmødet den 9- november 1953 •

132

.

133-

(j. nr. 824 .5 ) Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.
(j. nr. 772.077.1) Indstilling om ændring af sundhedsvedtsgtsbestemmolserne
vedrørende mælk og fløde. - Indstillingen tiltrædes.

134-

(j. nr. 811.111.5) Indstilling om etablering af bedre belysning på torvet.
Udgiften anslås til oa. 10.000 kr. - Indstillingen vedtoges.

11 -

135 -

(j. nr. 754.2) Politimesteren foreslår, at der forsøgsvis etableres droskeholdeplads i Østergades nordlige side udfor Torvet. Vejudvalget anbefaler*
- Forslaget vedtoges som en rent midlertidig ordning, idet man ønsker en sam
let plan vedrørende droskeholdepladser.

13 6 .

(j. nr. 071.5) Indstilling om nye vejnavne:
Sidevej til Fasanvej

Harevej

Mariendalsvejs forlængelse

Agervej

Sidevej mod øst til Byvej

Bytoften.

- Indstillingen vedtoges.
137

(j. nr. 811.113) Ansøgning om tilladelse til indsætning af ny rutebil på
strækningen Roskilde - Frederikssund - Hillerød. - Anbefales.

138 .

(j. nr. 073.537) Andragende fra N. J . Lundsteen, Ganløse, om tilladelse til
kørsel med overvægtig lastvogn.
Vejudvalget anbefaler på betingelse af, at tilladelsen kan tilbagekal
des, såfremt der opstår skader på vejene. - Bevilges på de af vejudvalget an
førte betingelser.

139

(j. nr. 811.122.3) Andragende fra Bengt Larsen om tilladelse til overtagelse
af Lynge Christensens droske. - Bevilges.

140.

(j. nr. 073.526) Kommunens regnskab for 1952/53• - Godkendes, idet udgifts
overskridelserne til ialt 151.093 kr. 61 øre efterbevilges,

141.

(j. nr. 073"5l(073.511.2) 2. behandling af indstilling om salg af grund af
2
matr. nr. 28æ m. f1. ved A.C. Hansensvej, stor 1600 m til snedkermester Ej
vind Larsen for 9-600 kr., således at kommunen påtager sig pilotering ved opførelse af et beboelseshus på indtil 100 m

2

grundflade. - Indstillingen ved

toges .
142.
143.

(j. nr. 7.’8*51l) Tegning til værkstedsbygning på fornævnte grund. - Godkendes.
(j. nr. 073.511.1) 2. behandling af sag vedrørende erhvervelse af ejendommen
matr. nr. 191 °g 192 . - Det vedtoges at byde 28.000 kr. for ejendommen.

144

(j. nr. 811.111.9) Valg af formand for hegnsynsmændene. - Politifuldmægtig
Heiberg valgtes.

145

(j. nr, 075 .15) Valg af landvssenskommissærer. Landinspektørerne Jelvad og
Steenbrandt afgår. - De afgåede genvalgtes.

146 . (J. nr. 073*5) 2. behandling af sag vedrjrende optagelse af lån.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at et ti}bud fra kommunekredit
foreningen på

230.000 kr. 4 /1, 9- serie og 320.000 kr. 4 /» 8, serie, d:r sam

let afdrages i lobst af 27b år med 20.000 kr. årlig modtages. Lånet skal an
vendes således:
Udvidelse af k.'rkegaard

55 .000 kr.

Køb af areal i "Bløden"

4 5 .000

Opførelse af nyt vandværk

300.000

"
"

Fyringsanlæg i og ombygning af

rådhus

66.000
466.000

kr.

12 466.000
Kurstab c." indskud

34--000

kr.
''_

550.CIO kr.
IVt vedtoges at optage linet på de -'ifør-sr betingelser.
I/.7 ,

(j. nr. 811.111(311.111.8} Indstilling vedrørende istandsættelse af Rosenvo 1 og overtagelse s o m offentlig vaj. Udgiften anslås til 1 7 .OOO kr., hvor
af "Rosenvænget" betaler 1 5 .COO kr- og de øvrige grundejere hver 400 kr.Indstillingsn vedtoges.

1'8.

(l. nr. 784 .I) Indstilling om, at skorstensfejertaksterne fra 1. oktober
1952 forhøjes til 1 kr. for første etage + 0,60 kr. for hver af de følgen
de etager, alt pr. skorsten pr. fejning. - Indstillingen vedtoges.

149.

(J. nr. 773-511) Andragende fra revisor Krebs-Lange om godkendelse af op
førelse af en butiksbygning på gartner Rasmus Jørgensens grund ved Rosen
vænget. - Da det er i strid med byplanen, kan andragendet ikke imødekommes.

150.

(J. nr. 073.51(073»513•?) Andragende fra "de blå pigespejdere" om at måtte
leje en grund af kommunen til opførelse af en tropshytte. - Anvises en
plads bag stenpladsen på Kocksvej.

151.

(j, nr. 778 .2 ) Andragende fra mælkehandler P. Jacobsen om tilladelse til
at køre bestilt mælk ud med bil i stedet for med motorcykel. - Intet at
erindre.

152.

(j. nr. 778.532 .l(-4) Andragende fra

blikkenslager

om stats

lån i et parcelhus på matr. nr. ]89b bygrundene. - Sagens overgang til 2.
behandling vedtoges.
153-

(j. nr. 35l '1 Valg af et medlem til initiativrådet i stedet for landsretsorør Barfoed. — Genvælges.

Mødet hævet-

Byrådsmødet den 14, december 1953.

154 ,

(j. n r . 773 .532.1(—4) KedcLclelee on bevilget statslån til "Falkenborghus",
- Vil efterretning.

155.

(J. nr. 073-5) Indenrigsministeriets godkendelse af optagelse af lån i kommure’;reditf orenir.gen, ialt 550-000 kr., id-V o,fdragstiden or fastsat til
.. ••••il efterretning.

1

■■ a rr> 5/ 7 .8 ) Skrivelse fra. b.£„L', vedrørende spørgsmålet om oprettelse af
urrlom.-pkal^r, -- Udsættes til undersøgelse af hvilke muligheder der fore-

(J, nr. 77?‘077-l) korslag ti.! ny sundhedsvedtægt. - Godkendes.

- 13 (j. nr. 777-7) Indstilling fra kloakudvalget vedrørende kloakering af Fær
geve jskvarteret m.v., idet man foreslår, at kravet om separatsystem tages
til efterretning. - Indstillingen vedtoges eenstemmigt.
(j. nr. 852 .ll) Skrivelse fra biblioteksudvalget om, at det nu er tvingen
de nødvendigt at skaffe en plads til bibliotekets bøger. - Spørgsmålet
vedrørende eventuel opførelse af nye lokaler udsættes og det henstilles
til bi'blioteksudvalget selv at skaffe sig et midlertidigt lagerrum.
(j. nr. 811.113) Andragende fra vognmand

om tilladelse til

fragtmandskørsel Frederikssund-København.- Anbefales.
(j. nr. 712.2) Andragende fra H. Larsen, Jægerspris, om autorisation som
elektroteknisk installatør. - Udvalget indstiller, at udvalget bemyndiges
til at give autorisation for hvert enkelt byggeforetagende. - Udvalgets
indstilling tiltrædes.
(j. nr. 778-5) Andragende fra Sv. Christensen, Kastaniealle 7, om tilladel
se til nedlægning af en lejlighed. - Bevilges.
(J. nr. 073.51(778.532) Arkitekt

fremsender forslag til be

byggelse af Frederiksværkvej. - 10 lejligheder og 3 butikker. - Udsættes.
p
(j. nr. 073.51(073.513.2) Indstilling om at et areal, stort ca. 6.000 m
ved A..C .Hansensve j udlejes til A/S Frederikssund betonvarefabrik for 1500
kr. årlig. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073.5l(073.511.2) 2. behandling af indstilling vedrørende afhaendel2
til

se af areal ved A.C.Hansensvej - matr. nr. 28æ m. fl., stor 1.600 m

snedkermester Ejvind Larsen for 9*600 kr., således at kommunen påtager sig
2
grundflade

pilotering ved opførelse af et beboelseshus på indtil 100 m
Indstillingen vedtoges.

(j. nr. 778.532 .l(-4) 2. behandling af andragende fra blikkenslager Harry
Stenskov Pedersen om statslån til parcelhus på matr. nr. 189L bygrundene.
- Anbefales, idet kommunen påtager sig den forudsatte garanti.
(J. nr. 08(082.3) Ansøgninger til stillingen som driftsbestyrer. - Udval
get indsxiller, at ingeniør V. Kirt Hansen, Fredericia, ansættes. - Det
vedtoges at ansætte pågældende. - Der forudsættes konstitution i eet år.
(J. nr. 851.112.52(851.11.082.3) Skolekommissionen indstiller, at Birgit
Sandner ansættes som timelærerinde fra 1. januar 1954- - Det vedtoges at
ansætte pågældende.
(j. nr. 84o.43l) Indstilling om bevilling af aldersrente til ikke 65 årig:
■ Indstillingen vedtoges.

J.

nr. 778 .532 ) Indstilling om lejere til 2 socialfilantropiske huse. - Det

cdtoges at godkende Erik Helmer Christensen og Vilhelm Petersen.
(j. nr. 851.381) Skrivelse fra undervisningsministeriet om, at ministeriet
regner med, at Jonstrup seminarium flyttes til Lyngby. - Til efterretning.

- 14 1*70

(j. nr. 073.5l(073*511•!) Sag vedrørende eventuel erhvervelse af baghuset
mod Færgevej af ejendommen matr. nr. 45 bygrundene. - Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til at forhandle med den nye ejer.

I73<

(j. nr. 073.5l(073.511*2) Sag vedrørende eventuel afhændelse af ejendommen
Jernbanegade 33* — Udsættes.

174.

(j.. nr.

8ll.Hl) Arkitekterne Mangor og Nagel Larsen fremsender projekt
19 m. f1. bygrundene, og forespørger

vedrørende bebyggelse på matr. nr.

om kommunen vil foretage det fornødne med hensyn til anlæg af vejen fra
Torvet til Bløden i tilfælde af byggeriets realisering. - Det vedtoges
at meddele pågældende, at man ikke kan regne med, at kommunen foreløbig
vil anlægge gaden.
175

(ji nr.

778 .532 .l(-4) Arkitekt K. A. Sørensen fremsender projekt til op

førelse af 12 rækkehuse ved Markleddet og forespørger, om kommunen vil yde
garanti for statslån. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
176

(J. nr.

778 .532.1(—4) Andragende om at fru

overtager

det i ejendommen matr. nr. 15y markjorderne indestående statslån. - Anbe
fales.
177

(j. nr. 778 .532 .l(-4) Andragende fra snedkermester

om stats

lån i et beboelseshus ved A. C. Hansensvej . - Sagens overgang til 2. be
handling vedtoges.
178

(j. nr. 778-532 .l(-4) Andragende fra tømrersvend

om statslån

i et beboelseshus ved Markleddet. - Sagens overgang til 2. behandling ved
toges.
179

(j. nr. 777.81) Boligministeriet tilbagesender med godkendelse det indsendte
forslag til byplan ved Kooksvej, idet bestemmelsen vedrørende parkerings
areal må udgå.. - Til efterretning.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 18. januar 1954180

(J. nr. 074) Valg af valgbestyrelse til byrådsvalg den 2. marts 1954. Hele byrådet valgtes.

181

(j. nr. 811.111) Landsretssagfører Ammsndrup for Kocksvejens vejlag fore
spørger, hvad 'byrådet agter at foretage sig for at holde husejerne skades
løse for det forøgede slid på vejen i anledning af den forøgede færdsel. Sagen

oversendes til kasse- og regnskabsudvalget og vejudvalget til ind

stilling.
182

(J. nr. 073.5l(778.51l) Andragende fra gartner

om tilladelse til

a.t tække sin nve forretning ved Frederiksværkvej med eternitplader. - Andra
gendetkan ikke bevilggg,

- 15 183.

(J- nr. 778*5) Andragende fra

om tilladelse til at ned

lægge lejligheden, Solvej 26'*'. - Andragendet kan ikke bevilges.
184 .

(J. nr. 848 .431 ) Andragende fra

der ikke er fyldt 65 år, om alders

rente. - Bevilges eenstemmigt.

185 .

(J. nr.- 778 =532.1 \.--4) 2= behandling af andragende fra tømrersvend Carl Sø
rensen om statslån til opførelse af et parcelhus på parcel af matr. nr. 4b.
- Andragendet anbefales og det vedtoges at påtage sig den forudsatte garan
ti .

186.

(J. nr. 778 .532 .l(-4) Andragende fra landsretssagfører Sv. E. Overbeck for
et håndværkerkonsortium om statslån i 12 rækkehuse ved Markleddet. - Udgif
ten andrager 40.374 kr. pr. hus og årlig udgift exelusiv afdrag ca. 1400
k r , Der forudsættes lån indtil 95 %• - Andragendet anbefales og det vedto
ges at påtage sig garanti op til 9*570 kr.

187.

(J. nr. 811.111(073.511.1) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man
?
erhverver 75 m af ejendommen matr. nr. 45 bygrundene for en pris af 7*500
kr.- Det på ejendommen værende baghus nedrives og materialerne beholder
sælgeren, murermester Th. Sørensen. - Indstillingen vedtoges.

188.

(j. nr. 713<lll) Andragende om approbation på udstykning af matr. nr. 147b
m. f1. bygrundene, tilhørende A/S Gry og Co's eftf.- Indsendes med bemærk
ning, at udstykningsplanen er uheldig.

189 .

(J. nr. 811.113) Andragende fra vognmand Bengt Laisen om tilladelse til at
drive bybuskørsel. - Intet at erindre.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 8. februar 1954190.

(j. nr. 8 2 4 ’5) Oversigt over dexailpriser. - Til efterretning.

191.

(J . nr. 073 .926 .27 .075 *7) Skrivelse om, at tilskudet fra udligningsfonden
i 1954/55 udgør 289*994 kr. - Til efterretning.

192.

(j. nr. 073-526) Kommunens regnskab for 1952/53 til decision. Revisionen
har ikke gjort antegnelser. - Decision afgaves.

193-

(J. nr.

848-431>073 *545) Socialministeriet meddeler godkendelse af udkast

til reglement for udlejning af 12 boliger for aldersrentemodtagere i "Falkenborghus". - Godkendes.
194.

(j. nr. 777-83 (078.5 1 ) Andragende fra

a /S

Kalvøen om forhøjelse af tilsku

det til ca. 13-000 k r . for 1954/55- - Bevilges, idet en del af beløbet må
betragtes son løn, herom forhandles nærmere.
195.

J. nr.

778 .532*l(-4; Andragende fra Arbejdernes Andelsboligforening om,
9*500 k r . i anledning af

at statslånet til 'Falkenborghus" forhøjes mod

foranstaltninger til vinterbyggeri. - Kasse- og regnskabsudvalget indstil
ler, at andragendet anbefales. - Anbefales.

- 16 196.

(J. nr. 778*511) Arkitekt K. A. Sarensen fremsender for en eventuel køber
et skitseudkast til ombygning af hotel Dannebrog. I forhuset ønskes indret
tet butikker’ og tandlægeklinik med eventuel tilhørende lejlighed i henholds
vis stuen og 1, etage. Tagetagen ændres til manzardetage, hvori indrettes
2 lejligheder.
I forbindelsesbygningen indrettes 2 lejligheder og salsbygningen om
bygges til klublejligheder. Bygningskommissionen har intet at erindre mod
forhusets nyindretning, hvorimod beboelse i bagbygningen, hvor der mangler
lys og luft ikke findes heldig. - Bygningskommissionens udtalelse tiltrædes.
- Byplanudvalget skal også udtale sig.

197*

(J. nr. 778.511) Andragende fra Frederikssund Andels Svineslagteri om tilla
delse til at nedrive ejendommen, Roskildevej 10 med 2 lejligheder i anled
ning af udvidelse af krea+urslagteriet. - Anbefales.

198.

(J. nr. 778.532) Valg af medlem i stedet for afdøde malermester Werliin
til boligselskabet "Rosenvænget"s bestyrelse. - Følgende genvalgtes:
Henry Jørgensen, P. A. Jensen og Sv. Olsen. - I stedet for Werliin udbedes
indstilling fra lejerne.

199*

(J. nr. 824 .li2 .62 ) Skrivelser fra "Det lille Norgesudvalg" og fra indenrigs
ministeriet vedrørende optagelse af et fælleslån til overtagelse af andel
i Isefjordsværket. Frederikssund kommunes andel udgør 665 .000 kr.
Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at lånet accepteres. - Det
vedtoges at acceptere.

200.

(J. nr. 778*5) Andragende fra Auto-Compagniet om godkendelse af at 2 lej
ligheder i Kirkegade 8 anerkendes som tjenesteboliger. - Der haves ikke
hjemmel til at bevilge det ansøgte.

201.

(J. nr. 713»13) Andragende fra

, Engbæk, om fritagelse for

hundeafgift. - ICan ikke bevilges.
202.

(J. nr. 754*2) Andragende fra

om tilladelse til at forhand

le polser fra vogn på havnepladsen. - Udsættes.
203.

(J. nr. 073.51(073*511*2) Indstilli ng cm afhændelse af en byggegrund: matr.
nr. 4av ved Markleddet, stor 770 m
tømrersvend

204.

2

for en pris af 3 kr. 75 øre pr. m

2

til

- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

(J. nr. 848*431) Andragende fra

der ikke. er fyldt 65 år, om alderB-

rente. - Bevilges eenstemmigt.
205.

(J. nr. 8l3’12.073*52l) Havnens overslag for 1954/55* ~ Godkendes.

20So

(J. nr. 073*511) Kommunens overslag for 1954/55’ - Overgang til 2. behand
ling vedtoges.
Mødet

hævet.

Byrådsmødet den 22. februar 1954*

207.

(J. nr- 852) Undervisningsministeriet fremsender udkast til overenskomst
mellem staten og kommunen vedrørende opførelse cg drift af et Willumsen
museum.
I overenskomsten fastslås at staten betaler 2/3 (højst 400.000 kr.)
og kommunen 1/3 af opførelsesudgifterne.
Staten betaler 50 $ af de samlede driftsudgifter dog højst 15*000 kr.
årlig. Bestyrelsen skal bestå

af 2 af byrådet og 2 af staten valgte med

lemmer.
En af kommunens repræsentanter skal være formand. - Overenskomsten
vedtoges eenstemmigt og borgmesteren bemyndiges til at underskrive.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 26. februar 1954*
208.

(J. nr. 8ll.Hl) Detailprojekt vedrørende gennembrudsgaden Østergade Hillerødvej på delstrækningen Tværstræde - Hillerødvej.
Udgiften anslås til 208.000 kr., hvoraf der påregnes opnået 85 5® i
tilskud fra vejfonden. - Godkendes.

209.

(J* nr. 811.111) Deklaration vedrørende byggelinier, facadeløshed m.v.
ved Omkørselsvejen. - Godkendes.

210.

(J* nr. 073.5l(073.511.l) Boligselskabet Hosenvænget tilbyder at overdrage
ca. 12.000 m

2

af matr. nr. 11a markjorderne til kommunen, mod at man forpligt

ter sig til at anlægge en vej til den del af arealet, som boligselskabet
ønsker at beholde. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
211.

(J. nr. 074) Berigtigelse af den kommunale valgliste. Følgende numre
slettes på grund af skatterestance (1952/53):
36/37, 2284, 140, 252, 253, 2494, 2495, 368, 369, 346, 347, 383, 384, 406,

386, 1526 , 1527 , 456, 459, 460, 473^ 475, 1524, 500, 501 , 523, 524, 775,
551 , 552 ,629, 630, 642, 643, 649, 650, 877 , 622, 623, 753, 782, 792, 793,
794,

795, 825, 826, 827, 828, 921 ,922, 379, 1470, 1471, 908, 909, 917,

875,

876, 928. 929, 967, 968, 981. 1014, 1057, 1126 , 978, 1183, 1184 , 1229,

1230,

1242, 1244, 1247, 1248,

1251. 1924, 1268,

1271 ,1272, 1279, 1332 , 1466

1467,

1479, 1480, 1491, 1495,

1713, 1714, 1730 ,

1731 ,1754, 1892, 1893,

1901

1902,

1922 .1923 , 2018, 2019,

2123, 21',3 , 2174,

2343, 2851, 2366, 2367, 2416

2417,

2432, 2433. 2443, 2444,

2454, 2455, 2457,

2458, 190, 214, 215, 2517 , x)

2553, 2554, 2555, 2562, 2565, 362 , 363, 1346 , 2658, 2686, 2694, 143 , 2734,

839, 2857, 2824, 2906, 2907, 1998, 2967, 2968, 3011 , 3012, 1133, 3046, 3047,
3074, 2075, 3095, 3096,

123, 3124, 2564,1245 , 1645 ,z474,x)25l8.

(1953/54).

40, 81, 376, 385, 724, 725, 1066, 1243, 2689, 1726, 1727 , 2744, 2745 .

Endvidere slottedes 57 personer på grund af manglende dokumentation for skat|

- 18 tebetaling i fraflytningskommunen.
Mødet

hævet.

Byrådsmødet den 15* marts 1954*
212.

(J. nr* 713-Hl) Meddelelse om andel i grundstigningsskylden for 1952/53
II .385 kr. - Til efterretning.

213.

(J. nr. 073.512) Forslag til servitutdokument matr. nr. 7ap (Lundebjerggaard). - Godkendes.

214.

(J. nr. 842 .ll) Indstilling fra sygehuset om indretning af venteværelse
m.v. på sygehuset. Udgiften anslås til 26.000 kr. og afholdes i forbindel
se med de øvrige udgifter ved udvidelsen. - Tiltrædes.

215.

(J. nr. 842 .ll) Indstilling fra sygehuset om indretning åf laboratorium på
sygehuset. Udgiften anslås til 22.000 k r . og afholdes i forbindelse med de
øvrige udgifter ved udvidelsen. - Tiltrædes.

216.

(J. nr. 087*43) Forslag til ny pensionsvedtsgt. - Vedtoges.

217.

(J. nr. 083.5) Forslag til ferieregulativ. - Vedtoges.

218.

(J. nr. 811.111) Meddelelse om vejfondstilskud til anlæg af "gennembruds
gaden 85

af udgifterne, højest 176.800 kr. - Til efterretning, idet det

vedtoges at lade arbejdet udføre.
219-

(J* nr. 754.2) Andragende fra L. Ravn om tilladelse til forhandling af pøl
ser på havnen. - Bevilges.

220.

(J. nr. 073-521) Kommunens overslag for 1954/55* Kasse- og regnskabsudval
get indstiller at
l) iilskudet fra udligningsfonden forhøjes med 7*500 kr. som følge af æn
dringer i loven om tilskud til skoleudgifter.
2) udgiften til lærerlønninger nedsættes med 4*000 kr.- Der var påregnet
ansættelse af 2 nye lærere, dette har vist sig unødvendigt, idet der kun
bliver tale om nogle overtimer.
3) følgeride poster udgår:
Hensættelse til hovedistandsættelse af Roskildevej

10.000

Flisebelægning af fortove

17 .500

Udgift til materialeplads

1 0 .0 0 0
37.500

Skatteudskrivningen kan herefter nedsættes med ialt 49-000 kr. til
1.404.300 kr. og efter resultatet af skatteligningen vil ligningsprocenten
kunne ansættes til 8 /.
Som følge af forhøjelsen af kirkeskatten med 1.200 kr. stiger udskrivningen
af menighedsbidrag med disse 1200 k r . til 38.200 kr. - Overslaget vedtoges
eenstemmigt.

19
221.

(J. nr. 0 7 3 -5l(073>513*2) Forslag til lejekontrakt med A/S Frederikssund
Betonvarefabrik om et areal stort 6.000

af matr. nr. 30k ved

å /C

Kansens-

v e j . Lejen andrager 1,500 kr, årlig og der gives A/S købsret til en pris af
25.500 kr. - Godkendes, idet der dog tilføjes, at såfremt A/S vil sælge
grunden videre i ubebygget stand, skal kommunen være berettiget til at til
bagekøbe grunden til samme pris.
222 .

(j. nr. 851.112.52) Skolekommissio nen indstiller, at Agnete Sass Hansen an
sættes som timelærerinde fra 1. juni d.a. - Indstillingen vedtoges.

223.

(j. nr. 03) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der ydes kommuneassi
stent

et ekstra alderstillæg (kr. 300) fra 1. april d.a. - Ind

stillingen vedtoges.
224"

(J. nr. 08) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller,

at kontorassistent frk.

Agnes Jensen fra 1. april d.a. ansættes som kommuneassistent. - Indstillinger
vedtoges.
225.

(J. nr. 073.511.1) 2. behandling af sag vedrørende erhvervelse af areal af
"Rosenvænget". - Det vedtoges eenstemmigt at erhverve arealet på de anførte
vilkår.

226.

(j. nr. 778.532.l(-4) Andragende fra boligselskabet "Rosenvænget" om stats
lån på 1.055.000 kr. til opførelse af en ejendom med 40 lejligheder. - Anbe
fales, idet man påtager sig den forudsatte garanti.

227*

(J> nr. 778.532.1(-4) Andragende fra skibsfører

om statslån ti:

et parcelhus på matr. nr. 14bf. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
228.

(J. nr. 073.51(073>511-2) 2. behandling af indstilling vedrørende afhændelse
af en byggegrund matr. nr. 4av,

stor 770 m

2

til tømrersvend Carl Sørensen

2

for en pris af 3 kr. 75 sre pr. m , - Indstillingen vedtoges.
229.

(J. nr. 073.51(073.511 -2) 1. behandling af indstilling vedrørende afhændel-

2

se af en byggegrund matr. nr. dav, stor 775 .3 . til
2
for en pris af 3 k r . 75 0~e pr. m . - Sagens overgang til 2. behandling ved-|
toges.
230.

(J. nr.

824 .li2 .52 ) Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om at

der etableres et højsnæ: dingskabel fra kloakpumpestationen til slagteriet
og fra slagteriet til l^ærefabrikken. Udgiften anslås til ialt 53 .62f~ kr.
- Udvalgets indstilling vedtoges.
231.

(J. nr. 824.112.6) Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om, at
dei på grund af forbrugets stigning er nødvendigt a J- bygge en ny transfor
matorstation på slagteriet. - Udvalget bemyndiges til at lade arbejdet ud
føre .

232.

(J. nr. 8 l l . H l ) Vejudvalget fremsender "afleveringsforretning" vedrørende
den foretagne udvidelse og istandsættelse af Frederiksborgvej. - Udsættes.

233.

(J- nr. 311.111) Vejudvalget meddeler,

at amtets vejudvalg er indgået på at

afholde halvdelen af udgiften ved lapning og overtjæring af vejstrækningen

20 gennem det tidligere Udesundby.landdistrikt. - Udsættes.

234.

(j. nr. 073.511*^- (852) Tømmerhandler

_

meddeler, at man ikke

ønsker at sælge det areal ved Lundevej, der var tænkt anvendt til Willumsen-museum. - Til efterretning.
235 *

(j. nr. 836 .82) Indstilling fra det sociale udvalg om bevilling af ca.
2.200 kr. til ekstraordinær hjælp til arbejdsløse. - Tiltrædes.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 29. marts 1954«

236 . (j. nr. 8ll.Hl) Vejudvalget fremsender afleveringsforretning vedrørende
Hillerødvejen og meddeler, at amtets vejudvalg er indgået på at afholde
halvdelen af udgifterne ved en lapning med påfølgende overtjsring gennem
det tidligere landdistrikt. - Godkendes.
237«

(J. nr. 073.51 (073.511‘2) Indstilling om afhændelse af en byggegrund matr.
2
2
nr. 4ay ved Markleddet, stor 778 m for en pris af 3 kr. 75 øre pr. m til
murermester I

238.

- Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

(J. nr. 073.51 (073.511*2) 2. behandling af indstilling vedrørende afhændel2
2
se af matr. nr. 4ax markjorderne stor 775 m a' 3 kr. 75 øre pr. m til for
mer Johannes Larsen. - Indstillingen vedtoges.

239 «

(J. nr. 7 f8-532 .l(-4) 2. behandling af andragende fra skibsfører Bruno Mandrup om statslån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 14hf markj. Andragendet anbefales og man påtager sig den forudsatte garanti.

240.

(j. nr. 778.5) Andragende fra skibstømrer Knud Mathiesen om tilladelse til
at inddrage en 1. s. lejlighed i ejendommen Byvej 7* -.Bevilges, men først
fra det tidspunkt, da .lejligheden bliver ledig.

241.

(J* nr. 8ll.Hl) Indstilling vedrørende etablering af en 15 om

jernrørsled

ning under Hillerødvej,anbringelse af 2 brønde ved matr. nr. 3b og 3c. Ud

giften deles mellem ejendommens ejer og kommunen og andrager ca. 1*500 ler. Indstillingen vedtoges.
242.

(J. nr. 713.029.4) Indstilling fra ligningskommissionen om efterbetaling af
skat for N.N. for skatteårene 1941/48,-* 1952/53 inol.
Kommuneskat
Menighedsbidrag
§ 43 tillæg

2.133*00
78,77
552,94
2.764,71

Indstillingen vedtoges.
243*

(J* nr. 778.5) Andragende fra landsretssagfører P. A. Jensen på Frederiks
sund & Omengs Bank, købmand 0. Foght-Sørensen og arkitekterne Mangor og
liagel Larsens vegne om tilladelse fil at inddrage 3 beboelseslokaler af
lejligheden Jernbanegade 7 til arkitektkontorer. - Bevilges.

21
244«

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

om stats

lån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4aoc. - Sagens overgang til 2.
"behandling vedtoges.
245«

(J« nr. 778.532.1 (-4) Andragende f ra arbejdsmand

om stats

lån til opførelse af et parcelhus på matr. nr. 4ak . - Sagens overgang til 2.
behandling vedtoges.
246.

(J« nr. 848.431) Andragende fra

der ikke er fyldt 65 år om aldersrente.

- Bevilges eenstemmigt.

Borgmesteren rettede herefter en tak til de afgående byrådsmedlemmer,
Werdelin, Nørgaard og Flodin Larsen for det gode arbejde de har udført som byråds
medlemmer. - Sv. Olsen og Aage Olsen takkede specielt ’.Yerdelin.
Nørgaard og Flodin Larsen takkede også for godt samarbejde.
Mødet hævet.

