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1. Arrangement på Marbækskolen den 29/1 1985

2. Ansættelse ved forbrændingsanstalten
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1985
kl. 19.00

B Y R Å D S M Ø D E
i byrådssalen.

1. Forbrændingsudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 9. januar
1985 fremsendes i fotokopi til byrådets
efterretning.

2 . Teknisk udvalg
Udskrift af udvalgets møde den 14. janu
ar 1985 fremsendes i fotokopi til byrå
dets efterretning.

3 . Økonomiudvalget
Udskrift af udvalgets møde den 15. j anu
ar 1985 fremsendes i fotokopi til byrå
dets efterretning.
a. p k t . 2
Overdragelse af bygherrefunktion for an
delsboligbyggeri ved Rosenvænget

'

Rosenvænget Andelsboligforening af 1984

'

anmoder i skrivelse af 10/1 1985 om god- .
kendelse a f , at bygherrefunktionen over
går fra: "Skibby andelsboligstøttefore
ning" til: "Rosenvænget andelsboligfore
ning af 1984 " .

.

Der er tidligere givet tilsagn til Skibby
andelsboligstøtteforening.
Indstillingsbilag vedlagt.

"

Teknisk forvaltning indstiller til byrå- det, at man godkender overdragelsen af
bygherrefunktionen fra:

"Skibby andels

boligstøtteforening" t i l : "Rosenvænget
fortsættes

...

Form andens
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Økonomiudvalget fortsat

kl. 19.00

a. p k t . 2 fortsat
andelsboligforening af 1984". Godkendel
sen gives under forudsætning af, at bo
ligstyrelsen ikke har bemærkninger til
overdragelsen.
Økonomiudvalget fremsender til byrådet
med anbefaling.

b . pkt. 3
Andelsboligbyggeri ved Rosenvænget.
Ansøgning om godkendelse af skema I I .
RBA

83 Byggeadministration A p s . fremsen

der skema II om godkendelse af anskaffel
sessummen før byggeriets påbegyndelse for
Skibby andelsboligforening af 1984.
Det fremsendte skema II vedrører 22 boli
ger med en samlet anskaffelsessum på k r .
12.859.842,-.
Skema II respekterer de gældende rammebe
løb pr. 1/2 1985.
Der

er tidligere meddelt forhåndstilsagn

til opførelse af 25 boliger. Byrådet har
godkendt , at antallet af boliger reduce
res til 22 boliger.
Indstillingsbilag vedlagt.
Teknisk forvaltnings indstilling:
Skema II, benævnt: "Revideret skema II om
godkendelse af anskaffelsessum før bygge
riets

påbegyndelse",

vedrørende

22

an

delsboliger ved Rosenvænget, fremsendes
til byrådet med anbefaling.
økonomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.
Boligstyrelsen

har

udsættelse

den

fra

meddelt
24/11

84,

2

måneders

d.v.s.

til

den 24/1 85, hvorfor ansøgning om godken
delse af endelige byggeudgifter skal være
indsendt inden den 24/1 85 , da forhånds
tilsagn ellers vil bortfalde.

i byrådssalen.
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Økonomiudvalget fortsat
i byrådssalen.
c . pkt. 4
Affaldsforbrænding
Rapport fra Miljøstyrelsen vedr. dannelse
og spredning af dioxiner, især i forbin
delse med affaldsforbrænding.
Forbrændingsudvalget: Rapporten blev gen
nemgået. Der anmodes om, at teknikerne
gennemfører overvejelser for at forbedre
forbrændingsanlæggets indvirkning på mil
jøet hurtigst muligt til brug ved for
handling i miljøstyrelsen.
Teknisk udvalg betragter miljøstyrelsens
rapport "Dannelse og spredning af dioxi
ner især i forbindelse med affaldsfor
brænding" med megen alvor.
Teknisk udvalg indstiller til byrådet, at
affaldsforbrændingsanlægget ved Hanghøj
gård lukkes med baggrund i ovennævnte
rapport og hovedstadsrådets administrati
ons orientering til kommunen af 20/3 1984
om at indstille til miljøbeskyttelsesud
valget at lukke anlægget med 6 måneders
varsel.
Teknisk udvalg anbefaler, at kommunen al
ligevel deltager i mødet i miljøstyrelsen
den 21/1 1985.
Inden byrådsmødet den 16/1 1985 oriente
res Bramsnæs kommune om dette.
Til byrådsmødet ønskes følgende belyst:
De kontraktlige forpligtelser for samarbej det.
Hvorledes bortskaffes affaldet midlerti
digt ?
Hvad vil den midlertidige omlægning ko
ste ?
Økonomiudvalget fremsender til byrådet med
anbefaling.

7

'

4

. Røg- og lugtgener fra forbrændingsanlæg
Teknisk udvalg har taget kommuneingeniø
rens redegørelse til efterretning.
Redegørelsen forelægges byrådet skrift
ligt .
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