FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 14. januar 1992 kl. 10.00

i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: kl. 10.00
Mødet hævet: kl.

/^

Teknisk udvalgs møde den 14. januar 1992 kl. 10.00
Indholdsfortegnelse
SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER

Sag nr. 1 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1313
Jernbanegade - gågade
Forelæggelse af skitseprojekt

Sag nr. 2 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1316
Jernbanegade - gågade
Gågaderegulativ

Sag nr. 3 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/1313
Jernbanegade - gågade
Udsmykningsudvalg

Sag nr. 4 - LBS/mh - J.nr. 05.01.01.G01
Marbækvejs forlængelse
Ændring af vejnavn
SAGER OM REGNSKAB

Sag nr. 5 - LBS/mh
Anlægsregnskaber
ALMENE SAGER

Sag nr. 6
Eventuelt

Mødet fortsættes på Renseanlægget kl. 11.00
SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER

Sag nr. 7 - LBS/mh - J.nr. 06.03.04.G01
Renseanlægget - fosforfjernelse
Forelæggelse af forsøgsresultat

Mødet fortsættes på teknisk forvaltning kl. 13.30.

Sag nr. 8 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01
Jernbanegade - gågade

FREDERIKSSUND KOMMUNE
UDSKRIFT AF BESLUTNINGSPROTOKOLLEN FOR TEKNISK UDVALG
Sag nr. 1
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 1

Jernbanegade - gågade
Forelæggelse af skitseproiekt
J.nr. 05.01.G01/1313
Der forelægges skitseprojekt m.v. for udførelse af ny belægning i Jern
banegade .
Samtidig forelægges oversigt over de ledningsarbejder, som skal udfø
res .
Forvaltningens indstilling vil foreligge til mødet.
TU *s be slutning:
Det vedtoges at indstille til byrådets godkendelse,
at
at
at
at

skitseforslaget godkendes til offentlig fremlæggelse,
der arrangeres en udstilling af forslaget,
der udføres en prøvebelægning i gågaden,
forslag til regulativ fremlægges sammen med skitseforslag med be
mærkning om, at det overvejes at cykling i gågaden eventuelt kan
tillades fra kl. 05.00 til kl. 10.00.

Sag nr. 2
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 2

Jernbanegade - gågade
Gågaderegulativ
J.nr. 05.01.G01/1316
Der forelægges forslag til regulativ for gågaden.
Det indstilles, at regulativet fremlægges som bilag til skitseprojektet
for gågaden.
Bilag: Udkast til gågaderegulativ.
TU *s be slutning:

Sag nr. 3
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 3

Jernbanegade - gågade
TJdsmvkningsudvalg
J.nr. 05.01.G01/1313
Handelsstandsforeningen anmoder ved brev af 6. december 1991 teknisk
udvalg om at nedsætte et udvalg, der i samarbejde med et udvalg fra
Handelsstandsforeningen kan foretage udvælgelsen af forslag til udsmyk
ning i gågaden.
Det indstilles, at teknisk udvalg udpeger et medlem, og at plan- og
miljøudvalget og udvalget for undervisning og kultur anmodes om at lade
sig repræsentere i udvalget.
TD-S beslutning:

« 4 ^ * •

Sag nr. 4
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 4

Marbækvejs forlængelse
Ændring af vejnavn.
J.nr. 05.01.01.G01
Efter ændring af Marbækvej ved dennes forlængelse til A.C.Hansensvej
foreslås,
at

den del af Marbækvej som er beliggende mellem Roskildevej og de
"gamle Marbækbroer" benævnes "Gammel Marbækvej",

at

Marbækvej herefter begynder ved den nye bro over Sillebro Å,

at

A.C.Hansensvej herefter slutter samme sted.

Ændringerne medfører ingen ændring af husnumre.
Det indstilles, at forslaget tiltrædes og oversendes til byrådets god
kendelse.
T U ’s be slutning:

Sag nr. 5
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 5

Anlægsregnskaber
Der forelægges oversigt over anlægsregnskaber for afsluttede anlægsar
bejder .
Oversigten forventes fremlagt på mødet.
T U ’s beslutning:

Sag nr. 6
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh
Eventuelt

Sag nr. 6

Sag nr. 7
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 7

Renseanlægget - fosforfiernelse
Forelæggelse af forsøgsresultat
J.nr. 06.03.04.G01
På teknisk udvalgs møde den 10. december 1991 blev vedtaget at afholde
møde på renseanlægget den 14. januar 1992 kl. 11.00 for gennemgang af
resultat af forsøg med biologisk fjernelse af fosfor i spildevandet.
Overingeniør
T U ’s beslutning:

KrUger A/S vil deltage i mødet.
.
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Sag nr. 8
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 8

Jernbanegade - gågade
Fælles møde med plan- og miljøudvalget

J.nr. 05.01.G01
Forelæggelse af udarbejdet skitseprojekt for udførelse af ny belægning,
byudstyr m.v. i Jernbanegade, samt forslag til vejledning for skilte og
facaders udformning.
Indstilling vil foreligge på mødet.
Bilag: Teknisk udvalgs dispositionsprogram af 15. september 1991 revi
deret 29. oktober 1991.
T U ’s beslutning:
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FREDERIKSSUND KOMMUNE
UDSKRIFT AF BESLUTNINGSPROTOKOLLEN FOR TEKNISK UDVALG
Sag nr. 8
TU-møde den 14. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 8

Jernbaneaade - gågade
Fælles møde med plan- og miljøudvalget

J.nr. 05.01.G01
Forelæggelse af udarbejdet skitseprojekt for udførelse af ny belægning,
byudstyr m.v. i Jernbanegade, samt forslag til vejledning for skilte og
facaders udformning.
Indstilling vil foreligge på mødet.
Bilag: Teknisk udvalgs dispositionsprogram af 15. september 1991 revi
deret 29. oktober 1991.
T U ’s beslutning:

Fraværende var Kurt Jensen og Morten Andersen.
Plan- og miljøudvalget tiltrådte teknisk udvalgs beslutning under pkt.
1, således at det indstilles til byrådets godkendelse:
at
skitseforslaget godkendes til offentlig fremlæggelse,
at der arrangeres en udstilling af forslaget,
at der udføres en prøvebelægning i gågaden,
at forslag til regulativ fremlægges sammen med skitseforslaget med
bemærkning om, at det overvejes at cykling i gågaden eventuelt kan
tillades fra kl. 05.00 til kl. 10.00.
Forvaltningen gennemgik forslag til vejledning for udformning af skilte
og facader. Teknisk udvalg tilsluttede sig plan- og miljøudvalgets be
slutning om at forslaget udsendes til offentlig høring med henblik på
senere at give retningslinierne retsvirkning ved en lokalplan.

