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Sag nr.

279

Omhandlende:

Navngivnign af boligområder i
Græse Bakkeby
J.nr. 05.01.01P16
På udvalgets møde den 19.11.1980
forelå forslag til navngivning af
boligområder i Græse Bakkeby.
Det blev på nævnte møde vedtaget
at bemyndige formandsskabet at
foretage indstilling til byrådet
efter forhandling med postvæsen
m.v.
Sagen forelægges påny med ind
stilling om
at

fem boligområder benævnes
Byhøjen, Bybakken, Fjord
skrænten, Åskrænten og
Dalskrænten,

at

yderligere navngivning af bo
ligområder afventer skitser
til bebyggelsesplaner,

at

centerområdet og skolen benæv
nes Højvangcentret og Højvang-

1980
skolen, og endelig,
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at

vejen Højvang omfatter ad
gangsvej og sideveje som
optages som offentlige når
disse er anlagt.
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Sag nr.
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Omhandlende:

Vejanlæg Grase Bakkeby (Vej C-D)
J.nr. 13.06.00G01
Frederikssund byråd godkendte
skitseprojekt for del af Græse
Bakkebyområdet den 12.8.1980.
Endvidere har byrådet i sit møde
den 11.11.1980 godkendt lokal
plan nr. 15, detailprojekt, kon
traktforslag I og II samt over
sigt over kommunens udgifter, af
sat rådighedsbeløb og meddelte
anlægsbevilling.
Der foreligger fra Viemose og
Spile detailprojekt for den sidste
del af 1. etape (vej C-D) og det
indstilles at prpjektet godkendes.
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Sag nr.
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Omhandlende:

Frederikssund Renseanlæg
J.nr. 06.01.06000
På teknisk udvalgs møde den 23.1.1980
blev tiltrådt forslag fra Revisions
afdelingen til skrivelse til
angående tre punkter som
drøftet på møde den 24.9.1979 angående
honorar for teknisk rådgivning.

1980
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Nævnte 3 punkter omfatter:
1.

Honorar for skitseprojekt
(91.000 kr.)

2.

Honorarberegning med flere
nulpunkter (17.000 kr.)

3.

Honorar for hovedlednings
bidrag.

Svarskrivelse fra
blev forelagt teknisk udvalg på
møde den 19.3.1980, og det blev
vedtaget at anmode revisionsaf
delingen om en udtalelse herom
bl.a. om forslag til indbringelse
af sagen for DIF’s responsumud
valg.
Revisionsafdelingens udtalelse
foreligger ved skrivelse af 12.
november 1980.
Bilag:
Skrivelse af 28.1.1980 til
Skrivelse af 14.2.1980 fra
Skrivelse af 25.3.1980 til
Revisionsafdelingen
Skrivelse af 12.11.1980 fra
Revisionsafdelingen
Teknisk forvaltnings bemærkninger
af 20.11.1980.

282

Taxa-ordn ing en
J.nr. 22.11G01
Taxa har d.d. henvendt sig til for
valtningen og anmodet om, at den ledi
ge bevilling efter
, stilles i bero ind
til videre.
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Sag nr.

Omhandlende:
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Vejvæsen, materiel
J.nr. 81.02G01
På udvalgets møde den 19.11.1980
blev vedtaget at indkøbe en lad
vogn til erstatning for gammel
kabinevogn.
Da nævnte køretøj skal indgå i
vejvæsnets materiel for bl.a.
vintervedligeholdelsesberedskabet
indstilles at der til nævnte lad
vogn samt til vejvæsnets last
vogn indkøbes og monteres radio
som udvidelse af vejvæsnets sam
taleanlæg.
Udgift til anlæggene andrager kr.
19.500 og det antages at beløbet
kan afholdes indenfor driftbud
get 1980.
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Mødeplan for 1981
J.nr. 00.01A14
Forslag til mødeplan for 1981 ved
lægges.
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Sag nr.
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Omhandlende:

Holdepladser, kommuneveje, Havnegade
J.nr. 05.05.04G01
Frederikssund Taxa har ved formanden
den 10.11.1980 anmodet om, at der etab
leres 2 stk. taxiholdepladser på den
offentlige vej Havnegade ved diskotek
Concorde for betjening af diskotekets
kunder.
Pladserne skal kun benyttes uden for
forretningernes åbningstid.
Frederikssund politi har godkendt

1980
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det ansøgte.
Justitsministeriet har god
kendt den nødvendige skilt
ning .
Den nødvendige skiltning kan
etableres for ca. kr. 2.500.
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Evt. og sager til efterretning.
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