SLANGERUP KOMMUNE
SEKRETARIATET
Økonomiudvalget indkaldes herved til møde, tirsdag
den 14. marts 1978 kl. o9,oo på borgmesterens kon
tor, med følgende dagsorden:

Fraværende: su***™j

1.

Orientering og efterretning.

2.

Ændringer til vedtægten for styrelsen af de
kommunale anliggender i Slangerup kommune.
2. behandling.

3.

Vedr, kompetencefordelingsplan for Siangerup
kommune.

4.

Kommunernes Revisionsafdelings
a) beretning om revisionen af Slangerup kommunes
boligsikringsregnskab for perioden 1. april til
31. december 1976.
b) beretning om revisionen af Slangerup kommunes
sociale regnskaber for perioden 1. april til 31.
december 1976.
Endvidere fremsendes ekstraktudskrift af beret-
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ningens punkt 2.2.lo.
c) beretning om kasseeftersyn af den 23. august

c.

1977-

5.

Lokalplan 11.
Der er ikke på baggrund af byrådets vedtagelse på
januar mødet, om at lade vejstrækning C - D udgå,
indkommet indsigelser imod vejens nedlæggelse, men
fra personale, bestyrelse og bruger af børnehaven
er protesten imod P-pladsen fremført påny.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at forslag
til lokalplan 11 endelig vedtages i medfør af kom
muneplanlovens § 27, uden medtaget af vejstrækning
C - D.
Man har ikke taget stilling til, om område I og V
skal udlægges som vist i forslaget eller på mind
retalsindstillingen, hvilket overlades til udvalg
ets stillingtagen.

6.

Lokalplan 12.
* 2

Efter offentlig fremlæggelse af det godkendte for
slag til lokalplan med detailløsninger B, A.l og

<o

-Q -

-c^

A.2 indstiller byplan- og bygningsudvalget, at for'
slag til lokalplan 12 med detailløsning A.2 ende
lig vedtages i medfør af kommuneplanlovens § 27løvrigt henvises til indsigelserne imod forslaget,
der alene har tilfølge, at der indføjes en fodnote
om tinglyst fredningsdeklaration.
Slangerup menighedsråd meddeler at de går ind for
detailplan A.2 vedtages.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal-
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plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
P-Sk.
Fredningsstyrelsen har ingen indsigelser imod pla
nen, men henstiller at en tinglyst deklaration af
7. juni 195o omtales i lokalplanen.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at der som
fodnote i lokalplanen indføjes den af frednings
styrelsen foreslåede oplysning om tinglyst dekla
ration.
Arkitekt, Jens Kirkeby Hansen retter indsigelse imod bebyggelsesprocent på 25 i område XI og øns
ker denne ændret til 4o%.
Endvidere indstilles at nuværende vejforløb bibe3 .0

holdes, men ændres til gågade og at matr.nr. 8—
udlægges til parkering.

Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal
plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
Herved fastholdes en bebyggelsesprocent på 25.
16 beboere i Kannikestræde,Timianstræde indstiller
at forslag 12.A gennemføres, med lågeforbindelse
mellem de to veje.
Med hensyn til materialevalg til ringmur finder
halvdelen at denne bør opføres i træ.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal
plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
Ønsket fra halvdelen af beboerne om ændring i ma
terialevalg er dermed afvist.
______________ foreslår at farvevalg på husene
overlades til husejerne i området.
Øvrige forhold i skrivelsen berører ikke lokal
planforslaget.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal
plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
________________________ ønsker tydeligere marke
ret i forslaget at parkering ikke må finde sted
udfor deres ejendoms garage matr.nr. 77.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal
plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
Udvalget har tilskrevet menighedsrådet med anmod
ning om, at rådet optager forhandlinger med
, om opsætning af skilt med parkering forbudt.
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_ ___________ finder forslag A.l fremragende (mu
re uden lågeparti).
Forslag A.2 mener

er lovstridig og forslag

B en dårlig løsning.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal
plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
Frederikssund provstiudvalg har i skrivelse, mod
taget den 14. februar, meddelt, at detailløsning
A.2 ikke vil stride imod lovbestemmelser om kirke
gårdes vedligeholdelse m.v.
retter
indsigelse imod at planen ikke medtager Kongensga
de med henblik på opnåelse af en trafiksanering af
denne.
Indstiller at Kannikestræde ikke afbrydes med ring
mure (går ind for forslag B).
At ringmure iøvrigt erstattes med mindre markant
afgrænsning såsom beplantning.
At Slangerup Gæstgivergårds anvendelse begrænses
til hotel- og restaurationsvirksomhed.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal
plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
Indsigelser imod lokalplanen afvises, men indsig
elsen imod anvendelse af Slangerup Gæstgivergård
til andet formål kan fremføres påny, når der frem
lægges en lokalplan for bevaringsværdige bygninger Historisk forening fremsender ændringsforslag og
ideer til lokalplanen, hvoraf de væsentligste æn
dringer er:
at planen i større udstrækning skal tilgodese et
harmonisk bymiljø.
at der bevares en sluttet bebyggelse omkring kir
ken.
at Gæstgivergården farveholdes i hvidt,
at Kannikestræde ikke afbrydes (detailplan B fore
trækkes ).
at P-plads påmatr.nr. 48— nedlægges og at der i
cLC
stedet anlægges P-plads på matr.nr. 8— .
at taghældninger ændres til 45° - 47°.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal-
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plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
Indsigelserne afvises, men spørgsmålet om Gæst
givergårdens farve optages i forbindelse med ud
arbejdelse af lokalplan for bevaringsværdige byg
ninger.
.______________ retter indsigelse imod bestemmel
serne om kroens fremtidige anvendelsesmuligheder,
samt at kroen optages i en bevaringsplan.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at lokal
plan 12 med detailløsning A.2 godkendes.
Indsigelsen er rettet imod en fodnote i lokalpla
nen om udarbejdelse af bevaringsplan (jvf. side 7
nederst). Indsigelsen må være lokalplanen uved
kommende, og må fremføres når byrådet fremlægger
lokalplan for bevaringsværdige bygninger.
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7.

Lokalplan 13.
Forslag til lokalplan for del af Slangerupgårds

7 +

%

jorder omfattende arealet mellem de to landeveje
til Frederikssund fra Slangerupgårdsvej og M.P.
Jensensvej.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at forslag

/4*

y' '

/ 3 Qr-t7r

til lokalplan 13 vedtages til offentliggørelse i
medfør af kommuneplanlovens § 21.
Der anmodes samtidig om stillingtagen til, om der
skal afholdes borgermøde, (jvf. pkt. 6 i instruks
j.nr. ol.o2P3o).
./. Bilag vedlægges.
(Byplan- og bygningsudvalget har modtaget bilag)

8.

Lokalplan 14.
Forslag til lokalplan for idræts og boligområde i
Uvelse, ved Kornvænget.
Byplan- og bygningsudvalget indstiller, at forslag
til lokalplan 14 vedtages til offentligggørelse i
medfør af kommuneplanlovens § 21.
Der anmodes samtidig om stillingtagen til om der
skal afholdes borgermøde,

(jvf. pkt. 6 i instruks

j.nr. ol.o2P3o).
./. Bilag vedlægges.
(Byplan- og bygningsudvalget har modtaget bilag)

9.

Naturgasplanlægningsselskab.
Hovedstadsregionens Naturgasorganisationsudvalg

9

forespørger om, kommunen vil deltage i dannelse af
selskab, der har til opgave at undersøge forholde
ne vedrørende fordeling og distribution af naturgas i hovedstadsregionen.
Teknisk udvalg samt byplan- og bygningsudvalget
indstiller, at kommunen deltager.
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lo. Lystrupvej.
/O.

Erhvervelse af jord fra ejendommen matr.nr. 7~

f i A .

Slangerup, for stiindføring i Lystrup skov.
Teknisk udvalg anmoder om tilladelse til, med hjem
mel i vejbestyrelsesloven, ;.at ,ekspropriere ca. 5o 2
t
m fra ejendommen matr.nr. 7— Slangerup by og sogn

3

11. Salg af matr.nr. 23— , Slangerup by - Lærkensten.
Ejeren af matr.nr. 2^-, Slangerup by søger om, at
pantebrev på oprindelig kr. lo5.o63,- med pant i
ovennævnte matr.nr. efter endt bebyggelse ikke
skal indfries, men nedbringes til ca. kr. 75.ooo,og derefter bliver indestående med respekt af op
tagne lån i almindelig og særlig realkredit.
Det bemærkes at ejeren ellers ikke p.t. har mulig
hed for at gennemføre byggesagen.

12. Vedr, matr.nr. 75—
2

/l

Brobæksgade 4 - 6 - areal 2.5o5 incl. vej 7o3 m .
Arealet renholdes og dyrkes af

Formentlig mundtlig aftale om, at jorden kan dyr
kes vederlagsfrit.

13. Lokalesituationen - Kvinderup skole.

c£c^>

/-yg

Under hensyn til den usikkerhed der hersker om
kring lokalesituationen, indstiller skolekommis
sionen, at Kvinderup skole indtil videre bibehold
es med sin nuværende status under forudsætning af,
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at lærerembedet kan genbesættes med en kvalifice
ret lærer.
Dispensation fra folkeskolelovens § 23 stk. 1 er
fremsendt til Frederiksborg Amt.
Kulturelt udvalg anbefaler skolekommissionens ind
stilling.

14. Godkendelse af byggeregnskab.
Kulturelt udvalg fremsender byggeregnskab pr. 14.
februar 1978 vedrørende indretning af kælderloka
ler på Kingoskolen, til godkendelse.

Redegørelse fra arbejdsgruppen
der var nedsat til at undersøge skolevæsenets økonomiske forhold i relation til nogle andre kom
muner .
Redegørelsen er tilsendt samtlige byrådsmedlemmer.
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Byggeudvalget for Uvelse børnehave, indstiller
detail-projekt til godkendelse.

17• Vedr, børns fortsatte ophold i børnehave
- såfremt der oprettes børnehaveklasser.
-------------- -------------------------------------------------------------------------

18. Vedr, børns fortsatte ophold i dagpleje
- såfremt der oprettes børnehaveklasser.
______ __________________________________________

19. Ombygning af Jørlunde alderdomshjem.
Byggeudvalget indstiller, at det alternative skit
seprojekt for 15 værelser godkendes.

/?•

(/£1
w

Der ansøges om kapitalbevilling - kr. 545.ooo.
Økonomisk forvaltning bemærker følgende:
Projektet ses ikke medtaget i investeringsover
sigten hverken i 1978 eller efterfølgende år. Da
der ikke i 1978 er frie rådighedsbeløb indenfor
socialudvalgets forvaltningsområde, må det fore
slås økonomiudvalget at financieringen sker ved
1. nedskæringer i andre udvalgs rådighedsbeløb.
Såfremt dette ikke lader sig gennemføre, må
financiering ske ved
2. forøgelse af kommunens lånebehov.
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So-

P.A.

kommune fra 1. april 1978.

21. Idrætshallens arbejdsgruppe

2/.

ansøger om tilladelse til at antage teknikerassi
stance til udvidelse af idrætshallen.

. ______________________________

f.'c
V

2 p .crCrO -

_____

4

22. Økonomiudvalget anmoder kulturelt
udvalg om at finde frem til besparelser på lærer
lønskontoen, herunder ændring af undervisningspla
C
ir~>7

nen pr. 1/8-1978.

c/1 c*+tje»- -

23. Specialundervisningsrapport.
23

tfåufy&r&éf y C s Ø & G ^ ^ ,
' .

:/ i S ^

.

a^£s</
/s /

/^**w> s/^c—
<r^~
24. Kingoskolen søger om tilladelse til sam-

2 5
>

~

læsning i engelsk og tysk for lo. klasserne i sko
r^>

^ S3'^r.&C*—v

leåret 1978/79.
Skolekommissionen anbefaler ansøgningen.
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25. I forbindelse med sparebestræbelserne

t A

foreslår skolekommissionen maximering af overti
mer for folkeskolens lærere til 3 ugentlige timer.
Kulturelt udvalg godkender, at der kun må tilde

(2 S~

$ 0

les 3 timer ugentlig som overtimer. Dispensation
fra reglen skal søges hos ledende skoleinspektør.

26. Personalesager.

2C

a) HK-klubben anmoder om udnævelse af assistenter
til overassistentr efter 9 års ansættelse som
assistent.

27. Eventuelt.

ft
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