JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
Teknisk udvalg torsdag den Jl, aug. 1978
kl, 14#oo i udvalgslokale II med følgende
D A G S O R D E N :
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Elevrå-det for Kyndby-Krogstrup skole har ansøgt
skolemyndighederne om stribeafmærkning på skole
stien i Dalby,
Elevernes forslag går ud på, at der males en"streg1
på skolestien med henblik på opdeling af trafikan
terne i gående og cyklende.
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Sko3enævnet d. 11/4-78:
Under forudsætning af, at forslaget teknisk kan
gennemføres, anbefaler skolenævnet sagen til tek
nisk udvalg.
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I forbindelse med det årlige vejsyn besigtigede
TEKNISK UDVALG forholdene på stedet og fandt her,
at den foreslåede afstribning ikke var hensigts
mæssig, og man kunne således ikke gå ind for for
slaget.
Udvalget ville derimod undersøge mulighederne for
etablering af en fodgængerovergang ved Egelyvej.
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21,6.1978:
I samråd med Frederikssund politi (Knud Kristensen]
er forholdene ved Egelyvej besigtiget d.d.
Politiet kan acceptere en fodgængerovergang umidde]
bart syd for Egelyvejs udmunding på betingelse af:
1. Fodgængerovergangen skal sikres med "Toronto”
blinklys, pris ca. kr, 1 5 0 .0 0 0 .2, Nødvendig skiltning i loo meters afstand fra
begge sider,
5* Fortov på sydside af Egelyvej skal etableres,
så det fremtræder som et fortov (helt rundt i
svinget).
4* Der etableres asfalteret adgang over rabat mel
lem vej og skolesti i forlængelse af fodgænger
overgang.
Anslået pris for

pkt. 2 , 3 og 4

kr. 5 -I0 .0 0 0 .-.

lo8.1978: Teknisk udvalg veotager at indkalde
Knud Kristensen til nærmere forhandling,
15,8,1978: Tilsagt Knud Kristensen til den 31.8.78
kl 143o

Rosvaret
under i. nr.

1.9.1978 __
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Vejskilt - Landerslev.
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<L
, ansøger i skrivelse
af 29«juni 1978 om at få fjernet skilt for bag
grundsafmærkning anbragt ud for hans ejendom.
Påtaler iøvrigt færdselsmæssige forhold omkring de
tidligere gadekær i Landerslev.
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1.0.1978:
Teknisk udvalg vedtager, at udsætte sagen til mø
det den 31.8.1978, hvor sagen forelægges politiet.
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Hatr.nr« 6 A m,fl. af Tørslev«
I forbindelse med sommerhusarealet udstykket fra
ovennævnte ejendom anmoder adv. Leif Erlandsen
om et møde med udvalget med henblik på en drøf
telse af de nærmere principper vedr. detailudstyk
ning.
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l*Q.197é:
Teknisk udvalg vedtager at indkalde Leif Erlandsen
til forhandling den 31.8.1978
8.8.1978:
Tilsaot Leif Erlandsen til den 31.8.1978 kl 16oo

i sagen
Besvaret døn:

7 . 9.1978
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Vængetve,j.
Vejlauget for Vænget har i skrivelse af 23.6.1978
anmodet ora, at kommunen overtager vedligeholdelsen
af Vængetvej, d.v.s. strækningen fra Neder Dråby
til selve Vænget.
Bestyrelsen anmoder i den forbindelse om. at få
et møde med udvalget.
1.8.1978:
fEKk'ISK UDVALG vedtager et indkalde vejlauget
til forhandling den 31.8.1978
8.8.1978:
Tilsagt vejlauget til d.31.8.1978 kl 17oo

7 o9.1970
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5.
Etablering af fælleskommunal modtagestation for
olie- og kemikalieaffald**
I
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I forbindelse med oprettelse af ovennævnte med
deler Frederiksborg amtsråd, at der afholdes møde
tirsdag den 5*sept.d.å, kl 13oo
på "Solrødgård" i Nr,Herlev*
I henhold til §lo i den indgåede overenskomst skal
der nedsættes et fællesudvalg på 7 medlemmer*
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Bosvaroi d*rr.
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6.
Atomkraftværker*
Planstyrelsen meddeler i skrivelse af lo.8,1978 ,
at der afholdes møde herom i
Planstyrelsens mødesal
Holbergsgade 23 - 2*sal
København K
onsdag den 6.september d.å* kl 14oo
for Hovedstadsrådet samt de berørte kommuner^ :
inden for Hovedstadsområdet.

dan:
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7.
Druedalsvejens forlægning
z&u, c? ?
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Der ønskes udvalgets stillingtagen til udførelsen
af 3.etape af ovennævnte entreprise, som iflg.
tidsplan var påregnet igangsat 1979«
'EKNISK UDVALG indstiller til ØK-udvalget, at arlejdet igangsættes så hurtigt som muligt efter afloldt offentlig licitation.
Iverslag: 1,392.4oo.~

ØKONOMIUDVALGET 9.8.78:
fales fremmet i 1978.

Anbefales, arbejdet anbe

BYRÅDET 15.8.78: Lutzen foreslog off. licitation.
Socialdemokratiet foreslog, at man tager forhand
ling med entreprenør Arne Larsen, om han kan gå
ind for at lave arbejdet udfra samme priser som
for 2. etape + indextillæg.
T.U. har tilladelse til at sætte arbejdet igang.,
Sv.Å. Mortensen undlod at stemme, Lutzen stemte
imod, hvorefter soc.dem.forslag godkendtes.

TEKNISK UDVALG1s færdigbehandling af sagen på
grundlag af det af Arne Larsen afgivne tilbud
samt indstilling fra fa DINES DøRGENSEN OG CO,

{ Besvaret d«n:

1,9,1978

} ur>d«8f j. nr.
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LOKALPLAN NR 16 - DALBY
Arkitekt Sv Allan Densen fremsender forslag til
lokalplan for Dalby by«
TEKNISK UDVALG fremsender forslaget til udtalel
se hos byrådet omkring de enkelte områders på
tænkte anvendelse.
Såfremt byrådet kan tiltræde forslaget, som det
er udarbejdet, vil TEKNISK UDVALG færdiggøre
planforslaget, og senere forelægge dette til by
rådets endelige godkendelse, og hvorefter plan
forslaget vil blive fremlagt til offentlig gen
nemsyn i henhold til kommuneplanlovens bestem
melser herom.

BYRÅDET 15.8.78: T.U. indstilling godkendes.
Sagen forelægges herefter TEKNISK UDVALG påny
til en nærmere drøftelse omkring den videre
procedure i sagen herunder afholdelse af borger
møde.
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