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T eknisk udvalgsmøde onsdag den 28. august
1974 klokken 13.3o i teknisk forvaltning.

1 . WS-installatør Ib Thyge Johansen, Ve¿0$

dersøvej 22, 261 o Rødovre ansøger om
tillægsautorisation som kloakmester i

.

Skibby kommune.

2 Murermester Åge Andersen, Langagervej 26,
V

32oo Helsinge ansøger om tillægssutorisation som kloakmester i Skibby kommune.

3 . Ministeriet for forureningsbekæmpelse

•< & £ ¿ '/ 7 'C
/

har fremsendt orientering om den nye

^^

'

miljølovgivning. Orienteringen vedlægges.
fe

4. Ministeriet for offentlige arbejder har
den 28.2.1973 fremsendt cirkulære om lov
om private fællesveje og cirkulære om
lov om grundejerbidrag til offentlige
veje.

5. Sekret8.ria.tet anmoder teknisk udvalg om
en udtalelse i anledning af en anmodning
-¿¿sex'ej

fra skolenævnet ved Skibby skole om eta
blering af en fodgængerovergang (zebra

Asy

/

?

’ / T7

v1?'
V ‘"

striber evt. blinklys) over Hovedgaden
i byens nordlige ende, f.eks. ud for
Hovedgaden nr. 17.
Skolenævnet mener udsynet på det sted er
tilstrækkeligt til, at en fodgængerover
gang kan placeres der.
Sekretariatet anmoder teknisk udvalg om

ßftc£c-

at undersøge muligheden for indførelse af
/

parkeringsforbud på hjørnet af Hovedgaden
- Selsøvej (ved Sparekassen og arbejdsfor
midlingen) .

7
7.

klager over fårekyllinger

e& it :ucét< ¿¿& g

nå lossenladsen i Onsved..
l
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8. Drøftelse af forholdene ved den nye vej
syd for børnehaven i Skuldelevs indmundin
t

r

i Østbyvejen.

\

Formanden foreslår, at der enten oprettes
helleanlæg eller laves forskudt ind
mund ing.
J
9. Drøftelse af eventuel asfaltering af
fortov på Selsøvej ved Doktorens have.
7/
1o. Drøftelse af etablering af en nye losse
plads for forbrændingsanstalten i Skib
by.
Formanden foreslår, at der indrettes
losseplads nå arealet syd for viadukten
ved Hanghøjgård og øst for den gamle
jernbanedæmning.

ß j'f-t 1

u; 4v<^-v -¿c

iy£-t

1tV Grundejerforeningen Sønderby har i skri
%

velse af 2.8.1974, indgået hertil 23.8.

cry-C^

1974, anmodet om, at Skibby kommune pr.
1.9.1974 overtager den nu færdiggjorte
Egernvej i Sønderby med tilhørende vej
belysning, kloakpumpe, samt vedligehol
delse af ovennævnte.
12. I skrivelse af 17.8.1974 har vognmændene
\ t n*

fa-¿4
ansøgt om forhøjelse af taksterne for h y 
revogne i Skibby kommune til:
Startpenge: kr. 4 ,00

fa<n^c

/CKr-

¿¥¿7

Kilometerpenge: kr. 2,7o
Ventepenge: uforandret kr. 3 2 ,oo/time.
3. Der vil fra bogholderiet foreligge en
13.
økonimisk oversigt over forbruget på de
konti, der sorterer under teknisk udvalg,

N r.
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14. Drøftelse af opsætning af renovations

Formandens
initialer:

stativer på. den offentlige parkerings
plads i Vel lernn sommerby.

-. f
15. ansøgning om redskabsskur på Skuldelev ft u
ts„
~ r -------- — ----------havn
var med på mødet den 24.

juli 1974,hvor
-

.

man vedtog at indhente udtalelse hos
Skuldelev bådelaug,

denne udtalelse er

nu vedlagt sagen

16. økonomiudvalget har indstillet diverse
besparelsesforslag for budgetforslaget
for 1975/76

iTe- cs-w -iq , -—

'bz-'l-l-

samtidig anmoder økonomiudvalget om tet

-

“J ) i 75 . Otsr-i3. ~

nisk udvalg vil indkalde til ekstraor
dinært møde for udarbejdelse af yderli Ib 2 - ^ - 1
gere spareforslag

"

^‘“Z yio-tiT s,

4 2 -ir- / -

i~0“U~D, ~~

§2. ~{"~-6 ~ 2. -

Z c’oxxc>.

17. landsnævnet for omnibuskørsel meddeler
tilladelse til udførelse af turistkør
sel over hele Danmark indtil 3o. sept.
1976 til A/S Alex Jensen, Hovedgaden 5o
4o5o

/

Skibby

18. hovedst^dsområdets trafikselskab frem
sender til orientering "2. delrapport ira
arbejdsgruppen vedrørende rutenet og ti afikbetjening for hovedstadsområdets tre
fikselskab11

Nf.
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