Dag og år:

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Blad nr.

torsdag d. 26.1.1978
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Let meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg torsdag den 26.januar 1978
kl. o9,oo i udvalgslokale II med følgende
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Soimnerkøreplan 1978.
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HT fremsender sommerkøreplansforslag
for linierne 318,322,323 og 344*
Porslag m.v. er vedlagt nærværende dags
øb
orden.
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Matr.nr. 6 A og 6 B af Lyngerup.
c

I forbindelse med verserende sag
på matr.nr. 6 A meddeler
Hovedstadsrådet i skrivelse af 21. april 1976 en
forlængelse af nedrivningsfristen indtil den 1.
oktober 1977 » idet det forventes, at byrådet i
den mellemliggende periode vil kunne afslutte de
planmæssige overvejelser om fremtidige erhvervs
arealer i kommunen.

4.5.1976

*

TU/til efterretning
4.l o .1977: TU vedtager at anmode Hovedst
rådet om forlængelse til
1 »oktober 1978
27.lo.1977: Hovedstadsrådet godkender der
ansøgte forlængelse.
6.12,1977$ Teknisk udvalgs medlemmer fik
udleveret et eksemplar af for
slag til lokalplan.
Videre behandling af sagen
foretages på udvalgsmødet
26.1.1978.
Arkitekt Sv Allan Jensen er
her tilsagt til kl o93o

se TU: 2 . 3 . 1 9 7 8

3.
Lokalplan nr,

14

for en. 5el af Gerlev by.

Teknisk udvalg fremsender tre alternative skitser
om en påtænkt bebyggelse af de kommunen ejede are^
aler omkring den tidligere "Esrogård", idet udval
get indstiller alternativ G til byrådets godken
delse med henblik på udarbejdelse af egentlig lo
kalplan.
Til orientering for byrådets medlemmer kan oplyses
at planerne vil være ophængt i byrådssalen,
BYRÅDET 15.11.TT: Man godkender plan C, og over
sender den til T.U. til nærmere udarbejdelse.

Teknisk udvalg optager sagen til videre
bearbejdelse*
Arkitekt Sv Allan Jensen er tilsagt til
kl 14oo*
6,12*1977: På grundlag af de førte drøf
telser udarbejder Sv Allan Jen
sen et forslag til lokalplan
og som forelægges på udvalgs
mødet den 26.1,1978

4.
Byplanvedtægt nr, 9«
SDS anmoder som ejer af matr.nr. 7 BG og 12 G af
^sder Ira by at få tilvejebragt en lokalplan for
området.

Teknisk udvalg indstiller, at der udarbej
des lokalplan, og at kommunen afholder de
dermed forbundne udgifter*
ØKONOMIUDVAI/5ET 12.12.77: T.U. indst, anbefales.

BYRlBET 2o.12.77: T.U, indstilling godkendes.
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torsdag d. 26.1.1978
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Matr.nr. 2 A af Dalby.
Økonomiudvalget har efter forhandling den 25 . nov.
1977 vedtaget at lade udarbejde lokalplan for det
her omhandlede område med henblik på opførelse af
en børnehave.
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Teknisk udvalg har på grundlag af ovenstå
ende indledt forhandlinger med arkitekt
Sv Allan Jensen, og indstiller på grundla
heraf sagen til byrådets vedtagelse, og
hvorefter forslag til lokalplan senere
vil blive forelagt byrådet.
BYRÅDET 2o.12.77: T.U. indstilling godkendes.

Videre behandling af sagen på Teknisk ud
valgs møde den 26.1.1978.
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Lrivmiddeldepot, Jægersprislejren.
Østre Bygningsadiainistration fremsender rapport
fra Geoteknisk Institut vedr. forurening af jord
bunden omkring depotet.
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6 . 1 2 . 7 7 : GRÅ in d k a ld e s t i ] møde to rsd a g den 2 6 .
jan. 1978 kl. 13 .00.
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7.
Kloak/Etageboliger.
Der ønskes udvalgets stillingtagen til en forhand
ling med stiftelsen omkring erhvervelse af et ca.
15oo m2 stort areal af matr.nr. 1 AA af Jægerspris
Hovedgård, jfr. Landvæsenskommissionens kendelse
af 3* marts 1976 .
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6.12.77: Teknisk udvalg vedtog at udsætte spj^gsmålet til udvalgsmødet den 3*1.1978» idet
man ville afvente et egentligt projekt
fra fa. Lines Jørgensen & Co.

5*1.1978:

TU fastsætter forhandling til
den 26.1.1978 kl 143o.
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JÆ GERSPRIS KOMM UNE
Tekrtlck udvalg
26.1.1978 - pkt.7
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1978 førtes mellem Kong Frederiks den '711® s Stiftelse

som ejer af matr.nr. 1 — *

Jægerspris Hovedgård og Jægerspris koromne for-

handling om arealafståelse jfr. kommunens 'brev af
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Ved forhandlingen fremlagdes ?

Jægerspris kommunes brev af

^

Landvæsenskomicd.ssionens kendelse af

1978*
^.marts

1976

1 sag LVK 11 46/1975

Heraf fremgår, at Jægerspris kommune ønsker at erhverve et ca. 15 2o ra fitoxi; areal.
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/%'tr.nr. 9 ex* Bakkegårde
T. forbindelse med verserende sag omkring vejbidra^
for ovennævnte grund, anmoder Lrs A. Karoli-Han
sen på grf. Bakkegårdens vegne om kommunen vil in«
kalde de implicerede parter i sagen til et møde
med henblik på opnåelse af forlig i sagen.

3.1,1977: TU berammer mødet til den
26.1.1978 kl 1515
5.1.1978:

tilsagt de implicerede parter
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27. 1,1978
28- 18-10

under j, nr.
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Kignæs Hole
Bådelauget anmoder om tilladelse til at
igangsætte det udarbejdede projekt.
Endvidere anmoder bådelauget om en for
handling med udvalget omkring etablering
af el og vand på molen.
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6.12.1977: Teknisk udvalg vedtager at incc
kalde bådelauget til en nærme
forhandling på udvalgsmødet
26,1.1978,
Pierre Hansen er tilsagt til
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15. 1,1978
71-7

lo.
Druedalsve jen,

I åstedsforretning den 15 .4.1977 aftalte man med
ejeren af matr.nr. 22 A af Over Dråby,
at spørgsmålet om at tillægge ejendom
men det aflagte vejareal på 1365 m2, blev udsat
til en senere behandling i byrådet.
'6.72.1977• Teknisk udvalg vedtog at indkalde
1 til en nærmere forhand
ling a. zo.i.iy78, dog således, at ud
valget på sit ordinære møde d. 3.1,78
havde truffet en principiel afgørelse
i sagen.*
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5.1.1978: Teknisk udvalg vedtager at afsté
vejarealet vederlagsfrit til
c

mod fornødne dekl ved
ledninger.
■.1,1978: tilsagt

til den
'Besvaret don:

26,1.1978 kl 17oo
■& > .

under' j. nr.
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GRUNDEJERFORENINGEN BAKK13HAVEN.
1) Ovennævnte grundejerforening1 fremsender refera
af stiftende generalforsamling afholdt søndag / r .
den 4. sept. 1977.
2) Forespørgsel om hvorvidt kommunen vil overtage
veje, stier samt fællesarealer.

6,12*1977:
2) Det overlades til Teknisk forvaltning
at fremkomme med en evt, mangelliste
omkring veje og stier, og som forelæg
ges udvalget på mødet den 3.1.1978.
Med hensyn til en overtagelse af de *
grønne områder må dette afvente en toti
udbygning af området,
l) Til efterretning
3.1.1978:

Teknisk udvalg vedtager at ind
kalde grundejerforeningen til
en nærmere drøftelse i nærv.

•

30.1.1978
’a ru i o © n ; ...

under j. nr.

77-4-7/53

sag den 26.1.1977
5.1.1978:

tilsagt grf. til den 26.1.1978
kl 173o

12. Erhversarealer.
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Foranlediget af Økonomiudvalgets vedta
gelse af 9.1.1978 om at tilbagesende
sagen til Teknisk udvalg forelægges
denne til fornyet overvejelse og stil
lingtagen.
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P.u.v.
Niels Bork Sørensen
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