JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG
Torsdag, den 7. februar 1985, kl. 13.30i
i udvalgslokale II med følgende
D A G S O R D E N

:

TEKNISKE SAGER

©

Kiqnæs Mole«

Naturfredningsnævnet fremsender afgørelse i sagen
omkring ulovlig opfyldning på molearealet.
Afgørelsen berører også i et vist omfang det af
kommunen udarbejdede forslag til lokalplan 23.
Kopi af afgørelsen er vedlagt dagsorden0
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31.1.1985:
Teknisk udvalg vedtager, at sagen optages til vi
dere drøftelse med bådelauget, som i øvrigt i skri
velse af 23,1.1985 har ønsket et møde i sagen.
1.2.1985*
Tilsagt bådelauget til mødet den 7.2.1985 kl,133o
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Kloak syd - pumpelaverance«
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Fa.Qines Jørgensen og co. fremsender redegørelse
vedr. udbudsform for levering af maskiniel udrust £>'2/2
ning til pumpestationer.
Sagen har i øvrigt tidligere (11.3.1977) været fors t t ø y y t j y
lagt udvalget, hvor man vedtog, at udsætte sagen.
De nærmere overvejelser omkring valget af udbuds
form fremgår af redegørelsen, som i øvrigt er ved
sV a i /a /æ
lagt dagsorden.
30.3.1984;
t'lan tilslutter sig pkt.8 i nævnte redegørelse, hvor
efter udbud foretages med
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9.1.1985:
Meddelt Dines Jørgensen og co, at licitation afhol
des 7,2.1985 kl 15ao.

~7(7

S-/>Sz-2-

y s y-.

JL&

'
yS-y

--- -- ^
&/' jz_s

“

ySs

27.

’ **1/'c /<?-

©

7

t-y^^
J

Lokalplan 15.
Kignæs Bakkens Vejlaug anmoder i skrivelse af 23*9
1984 om et møde med Teknisk udvalg, hvor man med
deltagelse af repræsentanter fra andelsboligforeni
gen og Boligfonden SDS ønsker at gennemdrøfte den
fremtidige struktur for den i lakalplan 15 -§8stk.2* nævnte beplantning vest for vejlaugets om
råde.
1.11.1984:
Teknisk udvalg berammer det ønskede møde til
torsdag den 6.12,1984 kl.l6oo.
21.1.1985:
Kignæs Bakkens l/ejlaug bekræfter, at mødet med ud
valget afholdes
7.2.1985 kl.16oo
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Oag og år:

Torsdag, 7. februar 1985

Blad nr.

13
Formandens

Buskørsel.
Hi frsmsenaer notat om spørgsskemaunaers øgeisen,
som blev gennemført i Bagerspris kommune i marts

1982.
Notat er vedlagt dagsoroan.
Notatet indanolder noveoresultaterna fra undersø
gelsen. HT's pianlagningskontor foreslår, at tek
nisk udvalg behandler notatet med henblik på en
fastlæggelse af det videre planlægningsarbejdes
indhold og målsætning.
Når ovenstående spørgsmål er afklaret, foreslås
det, at kommunen indkalder HT til et tekniksrmøaa.

29.11.1984:
Det overlades i første omgang til HT og Teknisk
forvaltning til at forberede et møde med Teknisk
udvalg og dan i sin tid nedsatte trafikgruppe med
henblik på en gennemgang af den ner udarbejdede
rapport,
HT og trafikudvalget indkaldt til møde med TU
torsdag den 7« marts 1985» kl. 17«oo i byrådssa
len.

P.u.v.

Carl Korvéll
formand

Mødet hævet kl
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