D ag og å r:

UDVALGET FOR TEKNISK OG MILJØ

18.8.1982

B la d n r.

59
F o rm a n d e n s
in it ia le r :

Herved indkaldes til ekstraordinært møde i udvalget
for teknik og miljø, onsdag den 18. august 1982,
kl. 14,00, på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

P# {/!tf£ 4f7

Fraværende:

Meldt afbud:

Betit Nielsen

DAGSORDEN:
1.

Varmeplanlægning.
Der er ikke indkommet indsigelser over forslag
til delplan for naturgasforsyningen efter ind
sigelsesfristens udløb, 3.8.1982.

2.

Besigtigelse af teknisk anlæg m . v .
a.

Renseanlæg

b.

Planteskolen Ny Øvej.

c.

Materielgården.

Sagsbehandling:
Formændene vil være til stede.

3.

N r. 5 8 7

Vejsyn.
Private og offentlige veje og stier.
a.

Grundejerforeningen Solhøj har anmodet om
besigtigelse af diverse forhold.

b.

S. Risvang, Slangerup Brugs, anmoder om
at der på den offentlige sti, Elmestien,
opsættes ekstra bom.

c.

Lindevej 10,
Jørlunde, klager over, at der sker parke
ring på vendepladsen udfor deres ejendom,
til gene for adgangen.

d.

Roskildevej 15, anmoder om syn
på vejadgang til ejendommen.

A/S DAFOLO •FREDERIKSHAVN

e.
Månevej 7, og
vej 21, anmoder om vejsyn.

Kosakgården,
Måne

Sagsbehandling:
ad a: Manglerne er afhjulper på nær udfor
Skrænten 13.

ad b: Forholdene er besigtiget den 12.8.82
med politiet og Brugsen. Politiet
anbefaler, at der opsættes bom.

ad c: Sagen drøftet med landbetjenten, som
tidligere har set på forholdene.
Vognen holder ikke til gene for
trafikken.

ad d:

er anmodet om at være til
stede på Månevej kl. 16,45.
Landinspektør Børge Hansen er anmodet
om at undersøge udlægsbredde, ad
komst for vejstrækningen udfor Måne
vej 9, 11 og 13 til Slangerup Over
drev.

Beplantning.
a. Plantning af vejtræer i græsrabat på
Banegraven, Industrivej.
b.

5.
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Kampagne,plant et træ.

Eventuelt.
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Meddelelser til pressen.

Mødet hævet k l .
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