Dag og å r:

SLANGERUP KOMMUNE
BORGMESTERKONTORET,

DEN 13.3.1986

ØKONOMIUDVALGET indkaldes herved til mø
de på kommunaldirektørens kontor tirsdag
den 18. marts 1986, kl. 8.00 til behand
ling af følgende dagsorden:

Fraværende:

1.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.
a) Diverse love, cirkulærer,
gørelser m. v.

bekendt

b) Bruttoregnskabsrapport pr. 28.2.1986.
c) Anlægsrapport pr. 28.2.1986.
d> Politimesteren i Hillerød har ved
skrivelse af 28.2.1986 fremsendt ori
entering om at Slangerup Bodega ved
Jørgen Holm indtil 31.5.1986 har fået
tilladelse til at holde åben til kl.

.

.

2 00

e) Arbejdsformidlingen har fremsendt di 
verse tabeller over arbejdsløsheden i
januar og april kvartaler 1985.
f) KTAS har fremsendt stemmesedler for
alle kommunale telefonnumre til valg
af repræsentanter til abonnentrepræ
sentantskabet.
Kommunen har ikke udnyttet sin stemme
ret.
g) Kommunernes Landsforening har frem
sendt cirkulære nr. 25 om delegeret
møde torsdag den 10. og fredag den 11.
april 1986 i Aalborg.
h) Pantefogeden har i skrivelser af 11/3
1986 meddelt at en skyldig tilbagebe
talingspligtig hjælp samt en skyldig
boligsikringsgæld efter gældssanering
er nedsat med 10,15% .
./.

i) NÆVNSVALG.
Liste over valgte medlemmer til skole
nævnet ved Ejegodskolen medsendes
dagsordenen.

j ) Lindegårdskolen har ved skrivelse af
4.3.1986 meddelt at der natten mellem
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

18. marts 1986

Blad nr.
Formandens
initialer:

31

den 3.3 og 4.3 har været indbrud på
skolen.
k) Samarbejdudvalget for vejvæsenet har
fremsendt referat fra mede afholdt den
3. 3. 1986.
l) Samarbejdsudvalget for det administra
tive personale har fremsendt referat
fra møde afholdt den 5.3.1986.
m) Der er indsendt ansøgninger fra lærere
om optagelse på Danmarks lærerhøjsko
le i skoleåret 1986/87.
n) MODTAGESTATIONEN FOR OLIE/KEMIKALIEAFFALD,
Etablering af depot for olieforurenet
jord i Helsinge kommune.
Byrådet vedtog d. 22.6.1983, at der
etableredes et depot for olieforurenet
jord i Helsinge på vilkår, at udgiften
blev afholdt indenfor Slangerup kommu
nes tilgodehavende i fællesskabet.
På møde i bestyrelsen for modtagesta
tionen 25.november 1985 blev det b e 
sluttet, at en konstateret overskri
delse skulle fordeles på kommunerne
efter parter i anlægget.
Hillerød kommune har opgjort anlægsud
giften til kr. 800.839, og at der
mangler finaneieringsdækning for
244.512 kr. hvoraf Slangerup kommunes
andel udgør kr. 7.888,-.
Udgiften indstilles afholdt over konto
064001250 (4-9) "Bortskaffelse af olie
og kemikalieaffald", men der gøres op 
mærksom på at kontoen formentlig ikke
kan holde i 1986, og at der senere vil
blive fremsendt ansøgning om tillægs
bevilling til denne konto.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ.

5.3.86;

Fremsendes til økonomiudvalgets orien
tering.
Beløbet godkendes på den anførte kon
to.
09.03A04

F 3094

o) Tandklinikken vil først kunne fungere
normalt fra 1. april 1986, idet der må
foretages forsegling af loft og ekstra
rengøring.

2.
MØDEKALENDER.
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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Byrådets møde i oktober er flyttet til
onsdag den 29. Økonomiudvalgets møde
foreslås derfor flyttet tilsvarende.
Mødedagen vil da være tirsdag den 21.
oktober 1986.
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3.
REGNSKABSGODKENDELSE - MQRELHAVEN.
Danske Funktionærers Boligselskab har den
30.1.1986 fremsendt regnskab og budget
for Morelhaven.
Regnskabet for 1984/85 er godkendt af
D.F.Bs bestyrelse og Afdelingsbesty
relsen.
Efter lov om boligbyggeri § 7, stk. 5,
kan byrådet påbyde forhøjelser eller
nedsættelser af lejen i almennyttigt
boligbyggeri, så den til enhver tid er
"fastsat således, at den giver afdelingen
mulighed for af sine indtægter at afholde
de udgifter, der er forbundet med drif
ten, herunder til foreskrevne bidrag og
henlæggelser".
Det fremgår af regnskabet, at der ikke
henlægges til hovedistandsættelse i 1984/
85, at der ikke foretages afskrivning på
afdelingsunderskudssaldo (348.000 k r . ) i
1984/85, at m2 -lejen fra 1/8 1985 har væ
ret 483,71 kr. og at afskrivningerne og
henlæggelserne sker fra 1985/86.
Selvom underskud bør afvikles på 5 år og
skal afvikles inden 10 år, så er huslejen
så høj, at det indstilles
at

regnskabet godkendes og

at

det godkendes, at underskuddet
afvikles med 49,000 kr. pr. år.

03.02.00G01

4.
INDDRIVELSE AF BOLIGINDSKUDSLÅN.
I henhold til lov om boligindskudslån
kautionerede kommunen i 1984 for et
beboerindskudslån på 11.800 kr.
Kommunen har som kautionist indtil videre
måttet indfri 2.769,80 kr. af lånet.
Restancen er forgæves søgt afkrævet af
debitor, der er flyttet.
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Økonomiudvalget bedes godkende at til
godehavendet søges inddrevet af kommunens
advokat.
16.23.01G01 B00018

5.
BEROSTILLELSE AF GÆLD.
Den 25.6.1982 udøvede en klient hærværk i
bistandsafdelingen, hvor han ødelagde for
2.013 kr. Klienten er pålagt erstatning
ved dom den 7.9.1982.
Økonomiudvalget vedtog på mødet den 14.6.
1983 pkt. 4 at lade sagen indkassere ved
advokat.
Advokaten har nu meddelt, at sagen må be
tragtes som uerholdelig, idet debitor i
Fogedretten har afgivet insolvenserklæ
ring.
Økonomiudvalget bedes godkende at sagen
sættes i bero i 3 år.
26.01G01

6.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALG.
Økonomiudvalget anbefalede på møde den
6.1.1986 en af beskæftigelseskonsulenten
foreslået sammensætning af beskæftigel
sesudvalget.
Byrådet vedtog på mødet den 26. februar
punkt 5 sammensætningen af udvalget. Dog
foreslog Allan Madsen, at SID skal re
præsenteres i udvalget.
Allan Madsen har suppleret sit forslag
med begrundelse i skrivelse af 8.3.1986.
Det fremgår heraf at Allan Madsen finder
at SID også skal repræsenteres i Beskæf
tigelsesudvalget, når Slangerup Handelsog håndværkerforening er det.
Derved op
nås repræsentation af både den største
lokale arbejdsgiver- og arbejdstagerorga
nisation i Slangerup.
Forvaltningen har noteret sig, at økono
miudvalget i møde den 6.1.1986 var enigt
om, at deltagelse i Erhvervs- og beskæf
tigelseudvalgets møder ikke er diætgiven
de.
15.00G01
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7.
UDLEVERING AF BYRÅDSMEDLEMMERS NAVN OG
ADRESSE.
Allan Madsen har 1 skrivelse af 8.3.1986
spurgt, hvem der udleverer hans navn og
private adresse til private adressebu
reauer, og med hvilken hjemmel dette fo 
regår.
Kommunen meddeler oplysning herom til
Slangerup Vejviser, til Kommunalhåndbogen
og lignende, samt ved telefoniske henven
delser.
Disse kan enten have videresolgt oplys
ninger eller adressebureauerne kan selv
have slået byrådsmedlemmernes navn og
adresse op.
OO.OlGOl

8

.

KORTARKIV - TEKNISK FORVALTNING.
Teknisk forvaltning anmoder om tilladelse
til at indgå aftale med HNG I/S, Geoplan
A/S og LLO om elektronisk udtegning af
kort.
Udgiften vil være 4.000 kr. + moms i 1986
og 34.200 kr. + moms i 1987.
85.02.02G01

F4042

9.
SALG AF INDUSTRIJORD I INDUSTRIOMRÅDE
ØST.
Matr.nr.

17 dp Slangerup,

6.000 m2 .
'i

Byrådet har på mødet den 28.8.1985 pkt.
10 vedtaget, at de 6.000 m2 søges solgt
for 160 kr. pr. m2 .

S fJ2t?

'%xz>. Q & O

Slangerup Erhvervscenter Aps anmoder om
at få reduktion i prisen på grund af at
grunden ikke kan udnyttes effektivt.
Teknisk forvaltning oplyser:
Som lokalplan nr. 19 angiver udlægges et
bælte på 25 m mod nord og 10 m mod øst,
der skal friholdes for bebyggelse. Herved
begrænses byggemulighederne væsentligt.
Slangerup Erhvervscenter har nok den
bedste mulighed for at udnytte grunden
effektivt ved at foretage matrikulær
sammenlægning af matr.nr. 17 du og 17 dp,
men fuld udnyttelse af tilladelig bebyg
gelsesprocent
vil kræve en speciel form
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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der vil fordyre dette-

Kommuneingeniøren indstiller, at der op
tages drøftelse med Erhvervscenteret om
salg af arealet til reduceret pris, evt.
med medslag af matr.nr. 17 dr, hvis dette
er muligt. Vi må være interesseret i salg
af arealet, inden vi kommer med udlæg af
jord til salg i "industriområde vest",
også selvom kommunen skal slå lidt af på
prisen.
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Forvaltningen oplyser:
Slangerup Erhvervscenter har netop bedt
om skøde på matr.nr. 17 dr til den af by
rådet fastsatte pris.
13.06.02G01

10

.

KØB AF JORD.
Til realisation af lokalplanen om Indu
striområde vest (dagsordenens næste p k t )
foreslås det, at borgmesteren bemyndiges
til at forhandle med grundejeren. Menig
hedsrådet, om køb af det nødvendige are
al.
13.06.01G01

.

11
FORSLAG TIL LOKALPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE
VEST.

Forslaget omhandler udlæg af ca. 5 ha.
industrijord incl. renseanlæg som en 1.
etape.
Bygnings- og planlægningsudvalget den
19.2.1986:

.

a)
/. Fremsendes byrådet med indstilling, at
vedlagte forslag til lokalplan godkendes
til offentliggørelse i medfør af kommune
planens § 21.
b)
Der anmodes om byrådets stillingtagen
til, om der skal afholdes borgermøde.
01. 02. 05P16

12

.

OBSERVATIONSKLASSE.
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Skolekomissionen besluttede på sit made
den 24/2-86 at indstille, at der oprettes
en observationsklasse for elever i 1.
til 6. klasse på Slangerup skole og fra
dennes nedlæggelse på Lindegårdskolen, og
at der tildeles klassen 24 ugentlige
skematimer, hvilket betyder, at der til
lægges 4 skematimer i forhold til nuvæ
rende ordning.
Sagen fremsendes til kulturelt udvalg med
forvaltningens bemærkning om, at ordnin
gen vil udløse 27 løntimer ugentlig, sva
rende til ca. kr. 160.000 årligt.
Den
nuværende obs-undervisning på Slangerup
skole på 2o skematimer ugentlig finan
sieres over lærerlønskontoen, hvilket den
eventuelle observationsklasse også skøn
nes at kunne i 1986.
Kulturelt udvalg,

4/3-86:

Oprettelse af observationsklasse anbefa
les.
Finansiering sker over lærerløns
kontoen.
Løn- og personalekontoret:
Ingen bemærkninger.
17.12.00P21

13.
FORSLAG OM SAMMENLÆGNING AF NUVÆRENDE
6. KLASSE PÅ UVELSE SKOLE MED 6. A PÅ
LINDEGÅRDSKOLEN VED OVERGANG TIL OVER
BYGNINGSSKOLE.
Skolekommissionen, den 24/2-86:
Forslaget godkendes under forudsætning
af, at der ydes 5 ugentlige timer ekstra
til den sammenlagte 6. klasse fra Uvelse
skole og 6. a fra Lindegårdskolen.
Fremsendes til kulturelt udvalg, idet
forvaltningen kan oplyse, at udgiften til
5 ekstratimer vil andrage ca. kr. 32.000
årligt.
Beløbet kan i 1986 finansieres over læ
rerlønskontoen ved nedlæggelse af een
klasse.
Kulturelt udvalg,

4/3-86:

Det indstilles, at der i skoleåret 1986/
87 ydes 5 ugentlige timer til den sammen
lagte klasse.
Udgiften finansieres over lærerlønskon
toen
Løn- og personalekontoret:
Ingen bemærkninger.
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14.
ANSÆTTELSE AF FOLKESKOLELÆRERE I MU
SIKSKOLEN.

A -
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Slangerup musikskole anseger om, at der
ansættes folkeskolelærere i musikskolen
som kombinationsbeskæftigelse til vare
tagelse af den forberedende legestue- og
rytmeundervisning af elever fra BH., 1.
og 2. klasse på egen skole.
Skolekommissionen den 24/2-86:
Anbefales under forudsætning af, at
skolernes behov for kvalificerede mu
siklærere tilgodeses inden oprettelse af
kombinationsstillinger.
Kulturelt udvalg,

4/3-86:

Skolekommissionens indstilling anbefales.
17.13.OOP21

15.
NEDLÆGGELSE AF STILLING.

7$7

Nedlæggelse af stilling for skoleinspek
tør Esben Andersen i forbindelse med
Slangerup skoles lukning pr. 1.8.1986.

£

P

^

T'
S '

\ / yt,/*.
. S

\sJ

./. Len- og personalekontorets notat af
17.8.1984 vedlægges.

44 L

81.36G01
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16.
FORELØBIGT REGNSKAB 1985.
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18.
FORSLAG TIL ØKONOMIRAPPORTERING.

Xo?Té
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./. Opgørelse af 13/3 1986 vedlægges.

-
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./. Opgørelse af 12/3 1986 vedlægges.

17.
REVISION AF BUDGET 1986.
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19.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBE
VILLING.
Uvelse skole - reparation af tag________
03
22
01
3

Undervisning og kultur
Folkeskolevæsen
Folkeskoler
Anlæg____ ______________ _________ _______

Ans. om frigiv, af anlægsbev.
Tidligere frigivet anlægsbev.
Anlægsbevilling udgør

/ty-__
4.:p j j .
_____fpÅ- i l - W f G a c

153.000 kr.
____ 0

hereft.153.000 kr.

Projektet er opført i investeringsover
sigten således:

'isj? Crj

1986
1987
153. 000 kr._____________ 102.000 kr.______
Starttidspunkt:

Sluttidspunkt:

__juni 1986_____________

august 1986_____

økonomisk forvaltning,

z

b h % L ( - j u -'Zve d d '■

2G^f/Yd

6-vu. v
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W

l
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■ & f LJH \Zlå7 2 ^ ^ ,- c 7>
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den 11.3.1986:

Efter vor opfattelse bør der på nuværende
tidspunkt alene meddeles anlægsbevilling
vedr. honorar til projektering. Når der
foreligger forslag til projekt m/overslag
vil der kunne tages stilling til yder
ligere anlægsbevilling.
00.01005

.

INDEKLIMA - SLANGERUP BIBLIOTEK.
Teknisk forvaltning har fremsendt tilbud
fra et firma på 3 løsningsmuligheder for
Nr. 1851 A/S D AF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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den 4.3.1986:

Der ansøges om frigivelse af 153.000 kr.
til forslag til projektering og renove
ring af tagkonstruktion m.m. på Uvelse
skole.

20

/ é w U h(é)

åhul
</

Uvelse skole oplyser, at taget på den
sidstbyggede pavillon er utæt, og anmoder
om, at teknisk forvaltning besigtiger
skaderne, og at taget repareres hurtigst
muligt.
______ __ ____ ________________

kjp

i7 ¥ ,

Begrundelse for ansøgningen:

Kulturelt udvalg,

.

dJ
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Kulturel forvaltning oplyser, at der i
anlægsbudgettet for 1986 er afsat kr.
106.000.
Kulturelt udvalg,

4/3-86:

Løsning nr. 1 til kr. 108.000 godkendt.
Der ansøges om frigivelse af anlægsbe
villing på kr.106.000 og tillægsbevilling
på kr. 2.000.
Økonomisk forvaltning den 11.3.1986:
Ingen bemærkninger, bortset fra at an
lægsbevillingen skal forhøjes med 20% til
130.000 kr.
82.00:21.00G01
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21
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGS
BEVILLING TIL ETABLERING AF 2 FOD
BOLDBANER.

00

Byudvikling, bolig og miljø
foranstaltninger
32 Fritidsfaciliteter
31 Stadion og idrætsanlæg
025 Idrætsanlæg ved Slanqerupqård_______
Ans. om frigiv, af anlægsbev. 590.000 kr.
Tidl.frigiv.anl.bev. 24/4 85 728.000 A S

Anlæqsbevil.

udgør hereft:

l_

1.318.000 kr.

sj
^

Projektet er opført i investeringsover
sigten således:
starttidspunkt
Sluttidspunkt
1. april 1986__________ foråret _198_7_

I

^ ,

■

/ V ;

•

/

I

k

M

Begrundelse for ansøgningen:
Anlæg af 2 fodboldbaner således:
Entreprenør Frede Asmussen
Honorar til Hedeselskabet
Hegn, stenrivn.
og ekstra
jordflytning
Beplantning
Nål
5% uforudsete udgifter
Ialt

170.800 160.000 20.000

. //%3-a

(

-

71.300 1.497.487 kr.

Frigivet 24/4 1985 728.000 kr.
Frigives i 1986
590.000 - ________- 1987
180. 000 Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79
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831.387 kr.
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Dag og år:

Kulturelt udvalg,

Økonomisk forvaltning den 11.3.1986:
Efter vor opfattelse bør der på baggrund
af ovenstående meddeles anlægsbevilling
på 1.008.000 kr. , jfr. opstilling.
Overslag:
Afholdt: 1985
1986
1987

)

122.000
1.195.000
180.000
1. 497. 000

kr.
kr.

239.000 kr.

+ 2 0 * /.

1.736.000 kr.
f tidl.medd.
anlægsbev.

728.000 kr.
1.008.000 kr.

04.04P16

22

.

ANLÆGSREGNSKAB.
Regnskab for anlægsbevilling vedr. ud
skiftning af thermoruder, tagrender samt
overdækning og nyt dørparti på Jørlunde
forsamlingshus.
Bevilling af 26/6-85
Rådighedsbeløb
Forbrug

kr. 44.ooo
51.ooo
65.598

Merforbrug

kr. 12. 862

ff

If

Årsagen til merforbruget skyldes dels
merudgift ved fjernelse af udvendigt ud
gangsrepos af beton og dels, at det var
nødvendigt at udbedre utætheder i eksi
sterende tag i forsamlingshuset over fle
re gange.
Kulturelt udvalg,

4/3-86:

Anbefales.
Økonomisk forvaltning den 11.3.1986:
Regnskabet er overensstemmende med bog
holderiets noteringer.
00.01008
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23.
ANLÆGSREGNSKAB.
Regnskab for anlægsbevilling vedr.
om
lægning af kloak ved sydgavl, opretning
af fliser ved hovedindgang samt udbedring
af afvanding ved hovedindgang, Ejegodskolen.
Bevilling af 22/5-85
Forbrugt

kr.
IT

16. 000, 00
28. 092, 85

Merforbrug

kr.

12. 092, 85

Merforbrug skyldes et arbejde på sætning
af gennemløbsbrand, retablering af fliser
og agodræn ved Kingoskolen, hvilket ar
bejde blev udført i sammenhæng med arbej
det ved Ejegodskolen, idet dette var mest
rentabelt.
Kulturelt udvalg,

4/3-86:

Anbefalet
Økonomisk forvaltning den 11.3.1986:
Regnskabet er overensstemmende med bog
holderiets noteringer.
00.01008

24.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING^
02 Vejvæsen
28 Kommunale veje
03 Anlæg
Offentlig gang- og cvkeIsti.
Ansøgning om bevilling
Tidl.meddelt bevilling

317.000 kr.
0 kr.

I alt bevilling

317.000 kr.

Projektet er opført i investerings
oversigten således:
1986
317

1987

1988

1989

Projektet omfatter befæstelse af sti
langs Græse å mellem Mosevej og stien til
Lindegårdskolen, færdiggørelse af sti
langs Roskildevej samt ekspropriation af
areal til sti langs Græse å mellem GI.
Københavnsvej og Uggeløee skov.
Udvalget for teknik og miljø,
8.1.1986:

den

Fremsendes byrådet med indstilling,
Nr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

at

Dag og år:

bevillingen kr. 317.000 frigives.
Økonomisk forvaltning den 20.1.1986:
Anlægsudgiften er omfattet af regelen om
20% afgift til staten, hvorfor bevilling
en bør forhøjes til 380.400 kr.
Økonomiudvalget udsatte den 18.2.1986 be 
handling af sagen til martsmødet.
00.01005

25.
ANSØGNING OM FRIGIVELSE AF ANLÆGSBEVILLING.
02 Vejvæsen
32 Kommunale gader og veje
03 Anlæg
Udbygning af eksisterende veje og regule
ring ved "Trekanten".
(Københavnsvej-Slagslundevej-Roskildevej)
Ansøgning om anlægsbevilling 80.000 kr.
Tidl. meddelt bevilling
0 kr.
Bevillinq i alt

80.000 kr.

Projektet er opført i investeringsover
sigten således:
1986
528

1987
211

1988
317

1989

Projektet omfatter udarbejdelse af for
projekt, skitseprojekt og beplantnings
plan for området ved "Trekanten".
Udvalqet for teknik oq millø,
8.1.1986:

den

Fremsendes byrådet med indstilling at be
villingen kr. 80.000 frigives til antag
else af Vejdirektoratet til udarbejdelse
af skitse- og forprojekt.
Økonomisk forvaltning den 20.1.1986:
Anlægsudgiften er omfattet af regelen om
20% afgift til staten, hvorfor bevillin
gen bør forhøjes til 96.000 kr.
Økonomiudvalget udsatte i den 18.2.1986
behandling af sagen til marts-mødet.
00.01005

26.
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la >

m a rts

1986

Blad nr.
Formandens
initialer:
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Dag og å r:

18. marts 1986

STIANLÆG.

Formandens
initialer-

anmoder om at få anlagt
sti langs Græse å, fra GI.
Kebenhavnsvej
til Uggeløse skov, samt at der etableres
offentlig sti fra GI.
Københavnsvej ad
Slangerup Ås til Jørlunde Overdrev.
Udvalget for teknik og millø,
5. 2. 1986:

den

Fremsendes byrådet med indstilling at
stien langs Græse å erhverves ved ekspro
priation, og at der erhverves til sti fra
Slangerup Ås til denne sti enten over
matr.nr. 42 d eller matr.nr. 67 a.
Økonomiudvalget udsatte den 18.2.1986
behandling af sagen til marts-mødet.
05.04.06P20

Blad nr.

F 3763

27.
ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforan
staltninger
28 Fritidsområder
3 Anlæg
Udlæg af 78 nyttehaver ved Hauge Mølle
260.000
gård______________________
Ansøgning om anlægsbevilling kr. 260.000
Tidl. meddelt bevillin | ____kr.
0
Bevilling i alt_______________ kr. 260. 000
Opført i investeringsoversigten således
(1000 k r . )
Før 1986
1986
1987
0
332
110
Bevillingen skal dække udgifterne ved ud
førelse af parkeringsanlæg, stier, be 
plantning.
Udvalget for teknik og miljø,
5. 2. 1986:

den

Fremsendes byrådet med indstilling at an
lægsbevillingen på kr. 260.000 frigives.
Økonomisk forvaltning den 10.2.1986:
Udgiften er omfattet af regelen om 20%
afgift i 1986, hvorfor anlægsbevillingen
bør forhøjes til 312.000 kr.
Økonomiudvalget udsatte den 18.2.1986
behandling af punktet til marts-mødet.
00.01005 F4050
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28.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Slagslundevej,

II etape. Stianlæg.

Bevilling 27.06.1984: 428.,000, 00 kr.
It
"
24.10.1985: 100. 000, 00
tt
"
27.03.1985: 154. 000. 00
Bevilling ialt

682. 000. 00 kr.

Forbrug 1984:
"
1985:

427. 580, 48 kr.
254. 061j_ 57 kr.

Forbrug ialt

681. 642, 05 kr.

Mindreforbrug

357, 95 kr.

Udqiftsfordelina:
Jordentreprenør
Asfaltentreprenør
Beplantning
Landinspektør

528. 699,
139. 476,
6. 500,
6. 966.

Samlede udgifter

681. 642, 05 kr.

20 kr.
tt
65
n
00
H
20

Arbejdets omfang;
Arbejdet har omfattet anlæg af en 3 m
bred, asfalteret, dobbeltrettet cykel- og
gangsti langs Slagslundevej mellem Rappendamsvej og kommunegrænsen til Sten
løse.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ,

d. 5.3.1986

Fremsendes byrådet med indstilling,
regnskabet godkendes.

at

Økonomisk forvaltning den 11.3.1986:
Ovenstående er overensttemmende med bog
holderiets noteringer.
00.01008

F 4079

29.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Lystrupgård,
Hovedkloak.

matr.

nr. 8a, Uvelse.

Bevilling 28.08.1985:
"
23.10.1985:

135.000. 00 kr.
155.000. 00 "

Bevilling ialt

290.000. 00 kr.

Forbrug ialt

290.000. 00 kr.

Arbejdets omfang:

Nr. 1851 A /é D A F 0 L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79 "

Arbejdet har omfattet fremføring af
hovedledninger for regn- og spildevand
til matr. nr. 8a, Uvelse, i forbindelse
med opførelse af 40 andelsboliger.
Bevillingen er brugt til dækning af
entreprenørudgifter.
UDVALGET FOR _TEKNIK OG MILJØ,

d. 5. 3._1986

Fremsendes byrådet med indstilling,
regnskabet godkendes.

at

Økonomisk forvaltning den 11.3.1986:
Ovenstående er overensstemmende med bog
holderiets noteringer.
00.01008

F 4082

30.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Sti fra Hauge Møllevej til speedwaybanen
Bevilling 28.3.1984:

107. 000, 00 kr.

Forbrug 1984:
"
1985:

33. 831, 06 kr.
tt
33.426,25

Forbrug ialt

67.257.31 kr.

Mindreforbrug

39. 742. 69 kr.

Udqiftsfordelinq:
Materialer
Landinspektør
Diverse omkostninger

34.556,46 kr.
tf
27. 596, 40
t
t
5. 104. 45

Samlede udgifter

67. 257, 31 kr.

Arbe idets omfang:
Arbejdet har omfattet etablering af of 
fentlig sti fra Hauge Møllevej til amtets
sti langs omfartsvejen og anlæg af grus
befæstet sti fra amtets sti til speedway
banen.
Arbejdet er udført af kommunens vejafde
ling, hvorved udgiften til arbejdskraft
og maskiner er afholdt over driftsbudget
tet. Som følge heraf er bevillingen ikke
udnyttet fuldt ud.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ,

d. 5.3.1986

Fremsendes byrådet med indstilling,
regnskabet godkendes.

at

Økonomisk forvaltning den 11.3.1986:
Ovenstående er overenstemmende med bogNr. 1851 A/S DAF0L0 FREDERIKSHAVN Copyright 05-79

holderiets noteringer.
00.01008

F 4081

31.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.
Offentlige gang- og cykelstier.
Bevilling 28.3.1984:
"
27.3.1985:

160.000,00 kr.
331.000,00
■

Bevilling ialt
Regnskab aflagt
23.10.1985

491.000.00 kr.

Rest bevilling

431.000.OO kr.

60. 000^00 kr.

Forbrug 1984:
"
1985:

68. 628, 72 kr.
15. 351. 87 kr.

Forbrug ialt

83. 980. 59 kr.

Mindreforbrug

347.019.41 kr.

Udqiftsf ordel incj.
Materialer (grus)
Skilte og bomme
Landinspektør
Arealerstatning

41.154,11 kr.
ff
24.996,58
n
15. 030, 40
n
2. 799, 50

Samlede udgifter

83. 980. 59 kr.

Arbejdets omfanq.
Arbejdet har omfattet anlæg af en grus
befæstet sti mellem GI. Københavnsvej og
Ny Øvej samt en grusbefæstet sti mellem
Tornebakke og Kvinderupvej.
Bevillingen skulle også dække befæstelse
af sti fra Roskildevej til Hauge Møllevej
m.m. og befæstelse af sti fra Fredensgade
til Banegraven.
Disse arbejder blev omfattet af det an
lægsstop, som byrådet vedtog d.22.5.1985,
som følge heraf er bevillingen ikke ud
nyttet fuldt ud.
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ, d. 5.3.1986
Fremsendes byrådet med indstilling,
regnskabet godkendes.

at

Økonomisk forvaltning den 11.3.1986:
Ovenstående er overensstemmende med bog
holderiets noteringer.
00.01008

F 4084
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Dag og å r:
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EVENTUELT.
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