jour.nr. 27-2/tek.
Centerareal, Jæqerspris.
Øk.udvalget har ved skrivelse af 11.9.86 meddelt
"Købmændenes Financierings Institut" følgende:
"I henhold til Deres skrivelse af 16. april 1986
vedr. ovennævnte sag, skal man herved meddele, at
sagen har været behandlet på økonomiudvalgsmøder
den 12. maj 1986 og 8. september 1986.
Teknisk udvalg og økonomiudvalg har igennem længe
re tid været i forhandling til anden side vedr.
køb af det resterende areal, og disse forhandlin
ger skal være afsluttet inden 31. december 1986.
Såfremt dette ikke er sket, vil man tage sagen op
påny i økonomiudvalget1:"
lslo,1986:
Udvalget tog ØK-udvalgets beslutning til efter
retning,
FDB-udviklingsafdeling orienteres om den af ØKudvalget trufne beslutning.
15.1o,1986:
FDB's arkitektkontor fremsender skitsemæssigt
forslag til disponering af den resterende del af
centerarealet,
I øvrigt tilkendegiver man, at NPL-Byg i den nær
meste fremtid vil fremsende et forslag til hen
sigtserklæring for i et passende tidsrum at kun
ne arbejde med og bearbejde etableringer og ditto-interessenter,
17.lo.1986:
NPL fremsender udkast til ramme for hensigtser- .
klæring.
29.lo.1986:
Teknisk udvalg tog foreløbig den udarbejdede pla
til efterretning.
Udvalget gennemgik omhandlede hensigtserklæring,
men fandt denne overvejende at være af økonomisk
karakter, hvorfor denne videresendes til viderebearbejdelse i ØKONOMIUDVALGET,
Teknisk udvalg indstiller i øvrigt, at den af ØK
udvalget trufne vedtagelse af 8,sept,1986 om af
slutning af forhandlinger inden 1.1.1987 stilles
i bero.

Økonomiudvalget 1D.11.1986: Kontrakt skal gennem- gås af adv. Leif Erlandsen.
Sekretariatet, den, 5. oktober 1987.
Jægerspris kommune har modtaget kopi af
skrivelse af 26/8-87 fra Leif Erlandsen,
sendt til adv. Villy Lauridsen, hvor han
anmodes om inden 14 dg. at tilkendegive
om NPL Byg A/S nye bestyrelse stadig har
interesse i at erhverve en køberetsaf
tale til centerarealet.

forts..

fortsat
Efter ikke at have hørt fra adv. Villy
Lauridsen, må det formodes, at denne
interesse ikke foreligger.

jour. nr.

17-1
5

E v t . salg af større ejendom
Dansk Karate Forbund retter ved
skrivelse af 14.9.87 henvendelse til
kommunen om evt. køb af nedlagt skole
eller lig. .
Forbundet ønsker ejendommen til kurser
lejre m.v.
Økonomiudvalget d. 21. sept. 1987.
Der rettes henvendelse til forbundet
med henblik på evt. salg af Kulhus
gården

CL

jour. nr.

Sekretariatet,

.‘U ’/s

d. 5. oktober 1987

Amtrådets Undervisnings- og kulturud
valg,
meddeler ved skrivelse af 21.
august
1987,
at der er bevilget ca.
kr.
60.000 årligt til rosariet
"Gerlevparken" fra 1.1.1987.
Under forudsætning af, at Jægerspris
Kommune overtager driften , og afhol
der udgifter som oplyst og, at Hoved
stadsrådet
dækker
den
resterende
driftsudgift.
Beslutningen foreløbig gældende for en
5-årig periode.

|
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jour.nr. o525l3o222 PH.
opg.n. gerlev-vikar

Ansøgning fra Gerlev børnehave om tillæggsbevilling til vikarkontoen.
Gerlev børnehave ansøger i skr. af 8.
9.87 om en tillægsbevilling på 9.2oo
kr. til vikarkontoen, som følge af ekstravikarhjælp ved reparation af gulv
i børnehaven.
Institutionen har senest i april måned
ansøgt socialudvalget om de 9.2oo kr.,
hvor det blev besluttet, at udgiften
foreløbig skulle afholdes af vikarkon
toen, og at der ikke på daværende
tidspunkt søges en bevilling. Børne
haven har således tolket udvalgets be
slutning, at tillægsbevillingen på et
senere tidspunkt vil være en formsag.
S S F . den 17.9.87: Socialforv. har
p.g.a. den aktuelle situation (med
stop for tillægsbev. for resten af
1987) foretaget en vurdering af insti
tutionens forbrug kontra budget.
Børnehaven har p.t. 5.6oo kr. tilbage
på vikarkontoen samtidig med, at løn
til rengøringspersonale udviser en
besparelse på 5.ooo k r .Børnehaven har
på forespørgsel oplyst, at behovet for
vikarmidler vil for resten af året be
løbe sig til ca. lo.ooo kr.
Forvaltningen skal på denne baggrund
anbefale en omplacering med 5.ooo kr.
fra rengøringsløn til vikarkontoen.
Soc.udv.møde den 22.sept.1987.
Det indstilles til økonomiudvalget, at
der foretages en omplacering af kr.
5.000,- fra løn til
rengøringspersonale til vikarkontoen.

—

jour.nr.
opg.n. bakkeg.vikar

Vedr, vikarkontoen i Bakkegårdens bh.
Børnehaven gør i skrivelse af lo.9.87
udvalget opmærksom på, at vikarkontoen
p.g.a. uforholdsmæssig meget sygedomsfravær i året 1987 er opbrugt.
Institutionen er samtidigt kommet i
den uheldige situation, at en medar
bejder er langtidssygemeldt i 6 uger
som følge af en arbejdsskade.
Endvidere nævnes det, at den våde og
kolde tid man går i møde gør, at man
ikke kan undvære en medarbejder i læn
gere tid.
SSF. den 18.9.87: Institutionen har
oplyst, at den nødvendige vikardækning
de sidste 4 mdr. vil beløbe sig til
12 - 15.ooo kr.
Soc.udv.møde den 22.sept.l987
Det indstilles til økonomiudvalget at
der sker en omkontering af 15.000,-kr.
fra konto for sommerudflugt til
pensionister til vikarkontoen.
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jour.nr. 50-14
b

Opsigelse af fællesskabsoverenskomst.
Skibby Byråd fremsender den 14.sep.
1987 oplysning om, at man ønsker at
opsige overenskomsten vedrørende fæl
les konsulentvirksomhed for uddannel
ses- og erhvervsorientering fra 1.
jan. 1987 idet man henviser til over
enskomstens § 13.
Begrundelsen for opsigelsen er, at
skole- og ungdomsvejledningen i Skibby
kkan varetage de opgaver, som konsu
lenten for erhvervs- og uddannelseso
rientering tidligere har varetaget.
Såfremt Jægerspris Byråd er enig i op
hævelsen af aftalen, vil Skibby Byråd
på begge kommuners vegne, jævnfør af
talens § 13, ansøge Tilsynsrådet om
tilladelse til at ophæve aftalen.
Afslutningsvist takker Skibby Byråd
for det mangeårige samarbejde.
forts....

L I.
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fortsat
Skoleforvaltningen den 22.09.87.
Fremsendes til Jægerspris Byråd med
anbefaling af, at overenskomsten ophæ
ves.
Konsekvensen for Jægerspris kommune
vil på kort sigt være, at Poul Her
skind vil få mere tid til at varetage
opgaverne i Jægerspris kommune, idet
der ikke kan ændres på det timetal,
der er tilrådighed for konsulenten
(minimum 5 timer ugentligt).
På længere sigt vil stillingen ud fra
de gældende normeringsregler ikke kun
ne genbesættes ved ledighed,
ved ledighed.
Kulturelt Udvalg, d. 05.10.87.
Anbefales til opsigelse pr. 01.01.88.
Skoleforvaltningen, d.07.10.87.
Skolekommissionens udtalelse vil fore
ligge til økonomiudvalgsmødet.

jour.nr.
Ansøgning om støtte til
efterskoleophold.

56-13-1 1987.

Dag og år:

B lad nr.

Mand. 12.10.87

9.

Ansøgning
hold.

jour.nr

1872

5&<
56-13-1 1987.

om støtte til efterskoleop-

©•

J.nr.

24-6
$ek.
Vedr. helårsbeboelse i sommerhus.

Fremtidig behandling af sager vedrørende
helårsbeboelse i sommerhuse.
—

Den 3.9.1987 referat af møde mellem ejen
domsudvalget og formanden for socialudva
get vedlægges dagsorden.
E j e n d o m s u d v a lg e t , den 30.9.87:
E j e n d o m s u d v a lg e t f r e m s e n d e r sa g e n t i l b y r å d e t , id e t
m a n in d le d n in g s v is m å p o in t e r e , at m a n i f o r b i n d e ls e me<
u d a r b e jd e ls e a f e f t e r f ø l g e n d e in d s t i l l i n g har t a g e t ud
g a n g sp u n k t i b y r å d s b e s lu t n in g a f 18.12.1984, h v o r e f t e r
a d m in is t r a t io n e n a f s o m m e r h u s s a g e r h e lt og h o ld e n t
o v e rg ik til fo lk e re g is te re t.
D a a n s ø g n in g e rn e t i l h e lå r s b e b o e ls e o v e r v e j e n d e m å be
te g n e s som s o c i a l t b e to n e d e og a d s k i l l i g e end da s t æ r k t
s o c i a l t b e la s te d e , m å e je n d o m s u d v a lg e t d e r f o r nu in d 
s t i l l e t i l b y r å d e t , at g e n n e m d e b a t e r e r den s a m le d e p r o 
b l e m a t i k og d e r ig e n n e m få en h o ld n in g t i l d isse s a g e r 
s å v e l d e re s s u b s ta n s so m den u d v a lg s - og a d m i n i s t r a t i v e
b e h a n d lin g a f s a m m e
E j e n d o m s u d v a lg e t læ gger op t i l at de r n e d s æ tte s e t h u r t ig a r b e j d e n d e u d v a lg .

T7/
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J.nr.

69-20

Teknisk udvalg
På udvalgets møde den 6.aug. d.å. ytrede
udvalgets, medlemmer ønske om, at måtte
blive udstyret med en nøgle til Rådhuset
Formanden fandt dette ønske så relevant,
at dette skulle optages på nærværende
dagsorden.
26.3,1987:
Tsknisk udvalg fremssndsr sagen til GK-udvalget
til videre foranstaltning.

Økonomiudvalget den 31/8-87:
Sagen undersøges med henblik på en løs
ning .

Sekretariatet den 1. oktober ,1987.
Løsningsforslag:
Skab med 6 sektioner opstilles i udv.værelse II, 1 sektion til hvert stående
udvalg, Byrådsmedlemmerne får udleveret
nøgle til kantinedør, og til de rele
vante sektioner.
Tilbud er indhentet på skab
Kr. 11.462,00
incl. en udskiftning af cylinder i
yderdør ved kantine.

I li

jour. nr.

052-
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<7

c n

jour.nr.

77-4

$&k .

Udsmykning v/Brugsen
Kvinder for Fred i Jægerspris beder
ved brev af 4.10.87 om, at kommunen
opsætter et juletræ ved Brugsen.
Hensigten er, at efterkomme borgernes
ønske om et juletræ, som de selv kan
udsmykke.

Kommunernes revisionsafdeling fremsender oeret—
ning om revision af regnskab for året 1586.
Beretning fremsendes med besvarelse til byrådets
godkendelse.

1---1

jour.nr. 51-2
JB

Styringsgruppen for udarb.af kommunale
læseplaner.
Fælleslærerrådet meddelser i skrivelse
af l.okt. 1987, at man på sit møde den
30.09.87
som erstatning for overlærer
Frank Jørgensen har valgt lærer Peter
Lindrup som sin repræsentant til Sty
ringsgruppen .
Kulturelt Udvalg, den 05.10.87.
Efterretning.

Q3

jour.nr.

50-12-12

S
Forslag om nedlæggelse af
ringsudvalget .

koordine

Ved særforsorgens udlægning i 1980
nedsatte Byrådet et tværsektorielt ud
valg mellem skolevæsen og socialfor
valtning til
at følge udlægningen i
Jægerspris kommune.
I skrivelse af 01.10.87 foreslår sko
ledirektør Bjørn Godt-Hansen og so
cialinspektør Jørgen Nielsen, at koor
dineringsudvalget nedlægges og, at der
istedet for oprettes et kontaktudvalg
mellem skoleforvaltning og socialfor
valtning .
Baggrunden for forslaget er, at koor
dineringsudvalget
i de sidste år har
holdt meget få møder, og at flere og
flere områder i forvaltningerne griber
ind i og er afhængige af en bredere
kontakt mellem forvaltningerne end ko
ordineringsudvalget giver
mulighed
fo r.
På udvalgets sidste møde blev man eni
ge om at fremsætte ovenfor nævnte for
slag.
Kulturelt Udvalg, d.05.10.87.
Det anbefales, at koordinationsudval
get nedlægges.
Kulturelt Udvalg godkender,
at der
etableres et kontaktudvalg.
Skoleforvaltningen rep. af skoledirek
tøren og ledende skolepsykolog.

©
Vedr, frigørelsesattester.
På møde d. 6/6-80 vedtog økonomiudvalget, at ud
stedelse af frigørelsesattester ikke kunne finde
sted for skolerengøringspersonalets vedkommende.
Kopi vedlagt.
På et møde d. 12/11-84 giver økonomiudvalget til
ladelse til at underskrive en frigørelsesattest
på baggrund af en ændring i pågl.'s forsikringsfor
hold.- Kopi vedlagt.
Idet løn-og personalekontoret d.d. har modtaget en
anmodning fra reng.ass. v/ Sogneskolen, Else Marie
Vorré om underskrivning af en frigørelsesattest,
skal man anmode om generelle retningslinier frem
over, eftersom det anses for nødvendigt at sikre
en ensartet behandling af personalet.
Ligeledes vil en hurtig sagsbehandling være at fo
retrække i samarbejdet med institutionerne.
Løn- øg personalekontoret d. 21.sept. 1987

------------- 77^------- ------ 1
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jour.n r .060201
besk.funk.
Ansøgning om funktionstillæg.

l*tP .

har i brev af 21.8.1987
anmodet om funktionstillæg, da hun si
den 21.4.1987 har varetaget
beskæftigelseskonsulentens arbejde.
Socialinspektøren 01.09.87.
Der blev søgt en vikar inden beskæfti
gelseskonsulentens barselsorlov og der
blev også antaget en vikar. Denne
sagde imidlertid fra lige inden bar
selsorlovens start. Det blev herefter
aftalt med
, at hun skulle
varetage beskæftigelseskonsulentens
funktioner under barselsorloven med
støtte fra en skolevejler i vejled
ningsopgaven .
har således fungeret i
beskæftigelseskonsulentens opgaver,
herunder også i enkelte vejlednings
opgaver fra barselsorlovens start
21.04.87 og indtil 25.10.87.
Jeg kan anbefale, at
t får
tillagt funktionstillæg, såfremt dette
er muligt efter de gældende regler.
Løn-og personalekontoret 04.09.87.
I.h.t. overenskomstens § 1 1 ydes betaling under
midlertidig tjeneste i højere stilling efter
samme regler, som gælder for tjenestemænd.

Økonomiudvalget d. 21. -sept. 1987.

Der anbefales et engangsbeløb fra kom
munepuljen .
Komm.dir. d. 24.9.1987.
Den tidl. information vedr. omfang af beskæftigelse
og ansvar er nu ændret derhen, at der er tale om
egentlig konstituering i perioden fra 21.4.87,.
Da dette er tilfældet træder overenskomstens reg
ler automatisk i kraft.
Der bliver herefter tale om efterbetaling på kr.
pr. måned.

jour.n r .
jour.nr.
Vedr. nybesættelse af souschefstilling
i soc.forv.

----- / -------- ------- ;— “—
/

I forbindelse med Bente Dall's udnæv
nelse til socialinsp. er souchefstillingen ledig og skal besættes.
I relation til gældende overenskomst
er der følgende muligheder:
\
1. Stillingen opslås og besættes med
en person som kan varetage funktio
nen som leder af bistandsafdelingen
(samme funktion som har været gæld
ende de seneste år)
2. Stillingen tildeles nuværende leder
af sikringsafdelingen enten
a. som midlertidig funktionstillæg
eller
b. som permanent opnormering.
Enhver af de valgte løsninger under
pkt. 2 kræver en forhandling med HK om
genoprettelse
af
fuldmægtigstilling
som leder af bistandsafdelingen.
Komm.dir. d. 5.10.87.
Da der i chefgruppen er ønske om en
organisatorisk snak med henblik på
evt strukturændringer indstilles
at ØKu godkender pkt. 2.a. og genoptager problematikken evt. 1988.
Souschefen den 7/10-87.
Det indstilles,
2 b.

at ØKu godkender pkt.

Til belysning af denne indstilling
vedlægges bilag. Det fremgår heraf, at
kommunaldirektørens
indstilling
kan
have de fordele, at man organisations
mæssigt er friere stillet.
Ulemperne
ved en midlertidig besættelse af sous
chefstillingen er beskrevet. Disse ulemper anses for større end den orga
nisationsmæssige fordel.

[/
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jour.nr. 52-1-3

£Kt>f,.

Ansøgning om afsked.
Timelærer
SOG, opsi
ger i skrivelse af 23/9 1987 sin
stilling som timelærer pr. 1. okt.
1987 med fra træden pr. 15. okt. 1987,
idet hun oplyser, at hun har fået
mulighed for at vende tilbage til sin
gamle skole Sogneskolen 23.09.87.
Viceskoleinspektør Freddie Nielsen op
lyser, at det er med stor beklagelse,
at man har modtaget opsigelsen.

Skoleforvaltningen den 23.09.87.
Anbefales afskediget pr. 15.okt. 1987
jvf. tjenestemandlovens § 33 jvf.
cirkulære af 1. marts 1984 om timelæ
rere, vakancevikarer og vikarer i
folkeskolen § 4, hvoraf det fremgår,
at timelærere, der har været ansat
mindre end 6 måneder kan forlange sig
afskediget med 14 dages varsel fra den
1. i en måned.
Afsked foretages efter indstilling fra
skolekommissionen.
Istedet for
må skolen
ansætte en månedslønnet vikar for pe
rioden 15.okt. 1987 - til starten af
sommerferien 1988.
Løn- og personalekontoret er underret
tet ved kopi.
Skolekomm.fmd. den 23.09.87.
Anbefaler afsked.
Kulturelt Udvalg, d.05.10.87.
Anbefales.

cm .

jour.nr.

50-20/50-21-3.

s
Ansøgning om orlov - nævn/kommission.
Skolenævns- og skolekommissionsmedlem
Birgitte West MØL anmoder i skrivelse
af 10.09.87 om orlov fra sine hverv
som medlem af skolenævnet på Mølle
gårdskolen og som medlem af skolekom
missionen i perioden 01.10.87 til
01. 08. 88.
Som begrundelse angives ændrede ar
bejdsmæssige forhold i forb. med le
delsen af den nyetablerede dsaginstitution ved Egeparken.
Skoleforvaltningen den 10.09.87
Det kan oplyses, at suppleant i skole
nævnet er Flemming Heide,
og at suppleant i
skolekommissionen er Sv. Anker Jensin,
Skolekomm.form, og -næstfmd.10.09.87
Orlov anbefales.
Kulturelt Udvalg, d. 05.10.87.
Fremsendes med anbefaling.
Udvalget gør opmærksom på det uheldige
i orlovsansøgningen til nævn og kom
mission,
idet det giver uheldige bi
virkninger for kontinuiteten i arbej
det .

I 2i

jour.nr.

140642

.

Drøftelse af forventninger i relation
til komm.dir/politikere.
Som nævnt i forbindelse med ansættel
sessamtale til stilling som komm.dir.
blev der fremsat ønske om en drøftelse
af gensidige forventninger.
Formålet er et forsøg på at lægge nog
le overordnede rammer/ målsætninger
for stillingen.
Økonomiudvalget d. 31/8-87: Udsættes.
Økonomiudvalget d. 21. sept. 1987.
Udsættes.

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DEN 7.oktober 1987.

&
Vedrørende souschef funktion i-3t»clalforval tningeru
Indstilling:
Bente Dall tiltræder som socialchef pr. 1.november
1987. Det indstilles, at fuldmægtig, Peer Hunicke
ansættes som souschef pr. 1. november 1987. Herud
over indstilles det, at der normeres en stilling
som fuldmægtig for bistandsafdelingen.
Fuldmægtig, Peer Hunickes arbejdsopgaver bes.tåri på
nuværende tidspunkt af en række sekretariatsopgaver
samt budget- og regnskabsmæssige opgaver. Arbejds
opgaverne fremgår af vedlagte timefordelingsplan.
Arbejdsmæssigt har souscheffunktionen været vareta
get sammen med ledelsen af bistandsafdelingen og
pensionsafdelingen. Begrundelsen for denne placering
af souscheffunktionen var oprindelig et personspørgs
mål og ikke en arbejdsmæssig betragtning. Souschef
funktionen kan ikke bestrides sammen med-de arbejds
mæssige opgaver som leder af bistandsafdelingen.
Med hensyn til pensionsafdelingen skal Laila Anderse
fremover varetage ledelsesopgaverne i denne afdeling
Bistandsafdelingen skal arbejde videre med den nu
værende normering, da de foreslåede memormeringer
af økonomiske grunde ikke kunne indeholdes i budget
1988. Det ér derfor væsentligt at fremhæve, at f u n k 
tionen som leder af bistandsafdelingen er et 39 ti
mers arbejde. Lederen af bistandsafdelingen skal
udover de planlægningsmæssige opgaver indgå sammen
med sagsbehandlerne i det direkte klientarbejde.
Arbejdsopgaverne i denne afdeling kan således ikke
hensigtsmæssigt kædes sammen med en funktion som
souschef.
Det indstilles, at souscheffunktionen besættes ende
ligt og ikke midlertidigt. Begrundelsen herfor er,
at der i en forvaltning af socialforvaltningens stør
relse skal være en stedfortræder. Herudover kan det
fremhæves, at denne stedfortræderfunktion rationelt
bør lægges hos en person, der er centralt placeret
i forvaltningen. Dette vil mest naturligt være fuld
mægtigen i sekretariatet.
Der er en række opgaver, der skal styrkes i social
forvaltningen. Det er planmæssige opgaver på insti
tutionsområdet, ny e tiltag på b ø m e - og ungdomsområ
samt ældreområdet. Der er således behov for en sous
chef, der kan indgå i disse opgaver.
-fort-

7*
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-satEndelig kan nævnes, at der personalemæssigt har
været alt for meget uro i forvaltningen. Det vil
derfor skabe størst arbejdsro, såfremt stillingen
som souschef besættes endeligt nu. En konstitu
tion kan have de fordele at man organisationsmæs
sigt er friere stillet. Med de nævnte begrundelse
anses ulemperne for at være større end fordelene.

jour.nr.

66-6

.

Følgende foreninger ansøger om
tilskud.
a) Landsforeningen evnesvages vel
( d. 13/01-86 kr. 300,00)
b) Landsforeningen til bekæmpelse af
dissemineret sclerose.
( d. 12.1.87 kr. 300)
c) Foreningen Grønlandske børn
( d. 11.11.85 kr. 500,00)

MØDE SLUT KL.

JL

JÆGERSPRIS KOMMUNE
ØKONOMIUDVALGET
TILLÆ G SD A G SO R D EN

b
j .n r . 62-1

CYkelsti - Kyndby.
Til orientering for udvalget skal det
herved meddeles, at der afholdes licita
tion
tirsdag, den 6. oktober 1987, kl. 11.00

vedr. etapen fra Solbakkeskolen til Kynd
by.
Der indkom følgende tilbud vedr. oven
nævnte :
1. Herbert Pedesen
Skærødvej 50, 3200

Helsinge

2. Vagn Sommer,
Byvej 10, 3310 Ølsted
3. Brolæggeren
Holmensvej 21, 3600

Fr.sund

4. Bent V. Nielsen
Thorsmosev, Annisse,Helsinge
5. Jurs & Madsen,
Dalbyvej 10, 4140 Borup
6. H.E. Reinholm Jensen
Elverdamsv. 3300 Frederiksværk
7. Børge Jensen ApS
Vinkelvej 14, Frederikssund
8. Kaj Andersen,
Keldsvang 6, 3400 Hillerød
9. Nielsen & Kaptain
Industrivej 19, Frederiksværk
10. Druedalsvejens entr.firma,
Hyllestedvej 1, Jægerspris
11. Jægerspris entr.ApS,
Bakkegårdsvej, Jægerspris
12. Per Aarsleff
Roholmsvej 5, Albertslund

9.10.1987:
Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalg
og byråd, idet man indstiller entreprenør Ove
Johansen til den her omhandlede entrepsrise.

Ansøgning om køb af areal på Esrogård:
Ved skr. af 13.11.86 ansøger tømrermester Bjarne
Vestergård og murermester Ejner Bang Nielsen om
køb af areal.
Formålet er at bygge 25-20 andelsboliger eller private
boliger.
X
Økonomiudvalget 8.12.86:
drøftelse.

Parterne indkaldes til en

økonomisk Torv, , den 1 2 .3 .1 5'87
Vi jjwde pr. 15,1,37 blsv det aftalt, at der blev
fremsendt et skitseprojekt over påtankt byg
geri.
fenne skitse blev afleveret pr. lo.3 *8 7 «
■^et fremgår herefter, at der er interesse for
køb af ca. I 5.000 m2 i det S/V-lige hjørne af
Esrogårsudstykningen.
fer er forslag om opførelse af følgende"!
ANDELSBOLIGER:
J

22 boliger
2o
"
3
"

på 85 m 2
,r 63
"
" loo "

ialt 45 boliger med samlet bebyggelse 3*600 m 2
Kvis udvalget herefter kan anbefale projektet
skal der tages stilling til:
1. Finansiering
2. Byggemodning
3. Pris på jord/tilslutning

4. Tidspunkt for salg/bebyggelse
5. Skal der føres forhandling med socialt
boligselskab vedr. salg af resterende
areal.
Økonomiudvalget d. 13.4.87; M a n har interesse i be
byggelsesplanen der skal oversendes til planlæg
ningsudvalget til udarbejdelse i ny kommuneplan.

P L U , den 21. maj 1987:
Områderne B 7 og B 9 udlægges til boligbyggeri efter en principiel opdeling med
ca. 1/3 almennyttigt byggeri
1/3 andelsboliger
1/3 parcelhuse
PLU er positivt indstillet for ansøgning
om andelsboliger og almennyttigt byggeri
og man satser på at kunne besvare henven
delserne i sept. 1987 efter byrådets før
ste behandling.
vend

fortsat
Komm.dir. d. 9.10.87
Ejner Bang Nielsen og Bjarne Westergaard
var til forhandling, hvor begge stadig
var interesseret i køb af ca. 15.000 m2
til andelsboliger på følgende betingel=
se r :
Grundpris k r . 95 pr. m2
hertil tilslutningsbidrag til kloak
"
"
" rens.anl.
"
"
"
regnvand
" ev t . vejbidrag til ford.vej
Overtagelse ca. 1.7.88
Køber betaler advokat, stempel m.m.
Betingelse: hvis der sker ændring i eksi=
sterende tilskud til andels=
boliger ønskes mulighed for,
at kommunen tilbageskøder.
Det indstilles, at økonomiudvalget god=
kender:
Grundpris k r . 95,00 (excl. bidrag m . v . )
Overtagelse ca. 1.7.88
Tilbageskødning senest udgang af 1990 til
salgspris f f.eks 10%
At sagen oversendes teknisk forvaltning
med henblik på afklaring af tekniske og
planmæssige forhold.

