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Budget, driftsoversigt
j.nr. 00.01002

./.

Forvaltningen fremlægger den
månedlige driftsoversigt pr.
30. april 1980 til udvalgets
orientering.

106

Vejplaner, § 40-foranstaltninger
j.nr. 05.00P17
På udvalgets møde den 19. marts
1980 blev det under sag 64 beslut
tet at pålægge forvaltningen at
udarbejde et forslag til trafik
sanering af Stagetornskvarteret
inden for budgettets rammer
(kr. 150.000).
Forvaltningen orienterer om projektets stade. På baggrund af stadige
henvendelser fra grundejerforeninger
om §40-foranstaltninger ønskes en
generel drøftelse med henblik
på en politisk afklaring herom.
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Kommunale veje. Klinten
j.nr. 05.01G01
Udvalget vedtog på mødet den 23.
januar 1980 under sag 2 at pålæg
ge forvaltningen at fremkomme med
forslag til afstemning blandt in
teresserede lodsejere om hr. B.
Mortensens forslag til trafiksik
ring ved Klinten og spørgsmålet
om snerydning og saltning.
Formandsskabet godkendte på mødet
den 29. januar 1980 forvaltningens
udkast til beboerforespørgsel om
lukning af Klinten ved Frejasvej
og spørgsmålet om snerydning og
saltning.
Resultatet af undersøgelsen blev
fremsendt til udvalgets medlemmer
i forbindelse med april-mødet.
Sagen blev udsat på mødet den 23.
april 1980 under sag 91.
Det tidligere fremsendte materiale
bedes medbragt.

Sag nr.

1

Omhandlende:

1980
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Private fællesveje, Thorøgelgårdsvej
j.nr. 05.01G01
Med skrivelse af 8. april 1980
har
forespurgt kommunen om al
mindelig færdsel på Thorøgelgårdsvej er forbudt.
Baggrunden har været, at hr
ved fredelige spadsereture ad
Thorøgelgårdsvej et par gange er
blevet forulempet af beboere fra
en bestemt husstand, der i brøsige
vendinger gjorde opmærksom på, at
hans nærværelse var meget strengt
forbudt, idet han færdedes på pri
vat vej.
Forvaltningen har kontaktet mini
steriet for offentlige arbejder
(kontorchef

) om sagen.
oplyser, idet det drejer

sig om en privat fællesvej på landet,
at de færdselsberettigede på Thorøgelgårdsvej kan forbyde uønsket færd
sel på vejen.
Spørgsmålet om hævd vil afhænge af,
om vejen i "alderstid" har været åben
for almindelig færdsel, og er iøvrigt
et spørgsmål, som kun domstolene kan
afgøre.
Forvaltriingen fremlægger spørgsmålet
om overtagelse af private fællesveje
i området som offentlige, for derved
at give beboerne i udstykningsområdet
en rimelig mulighed for at bevæge sig
i de skønne områder.
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Østre Servicegade
j.nr. 05.01.02
Advokat

har ved skri

velse af 15. april 1980 fremsendt
A/S Københavns Ejendomsselskab's
skrivelse af 17. marts 1980
(Privatbanken).
Advokaten beder kommunen besvare 2
spørgsmål stillet af Privatbanken i
forbindelse med vilkårene for at
deltage i anlægsudgifterne til Østre
Servicegades etablering.
I den anledning har forvaltningen
haft en samtale med Privatbankens
repræsentant den 19. maj 1980.
Forvaltningen orienterer om dette
møde.
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Kommunale veje, Vænget
j.nr. 05.01.02
Forvaltningen fremlægger fevideret
projektforslag til Vængets istandsæt
telse. Byrådet har tidligere bevliget
400.000 kr. til etablering af fortov
i østsiden samt 182.000 kr. til nyt
belysningsanlæg.
Det reviderede projekt omfatter en
nødvendig vejafvanding af dette me
get flade areal, men åbner også mu
lighed for at bevare den eksisterende
vejbelysning.
Projektet fremlægges.
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Råstofindvinding på matr.nr.
v
10- Sigerslevvester, Havelse
Mølle 25
j.nr. 01.09G01
Sagen blev behandlet på udvalgets
møde den 23. april 1980 under sag
84.
I overensstemmelse med udvalgets
beslutning har formandsskabet af
holdt et møde med de berørte par
ter: maskinforhandler
og ejendomsmægler
samt 2 repræsentanter fra grundejer
foreningen Strandvænget.
Referat fra mødet, der blev afholdt

./.

den 29. april 1980 på stedet, frem
sendes vedlagt.
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Særafgift i henhold til kloakvedtægten, Mejeriet
j.nr. 06.01.01G01 / 09.02G01
Miljøudvalget har fremsendt kopi af
skrivelse til

I skrivelsen gøres opmærksom på de
konstaterede ekstreme temperatur- og
ph-forhold, der meget vel kan have
sat sine spor i det kommunale kloak
ledningssystem.
På baggrund af målte BI5-værdier på
1400 mg/1 opstår spørgsmålet, om der
bør udløses et særbidrag i henhold
til betalingsvedtægten.
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har oplyst, at

(fort- man allerede har vished for, at
sat)

160 m af ledningsstrækningen
langs Marbækvej simpelthen er
tæret væk. Yderligere undersø
gelser pågår for strækningen
langs stien til pumpestationen.
Man må således konkludere, at en
del af ledningsstrækningen må
lægges om.
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Opsætning af kalechemarkise
j.nr. B.S. 90/80
I forbindelse med evt. dispensation
for opsætning af ALUSOL kalechemarki
se på forretningsfacaden, Skotøjshuset,
Jernbanegade 27, har ejendomsudvalget
på byggemødet den 2. april 1980 under
sag 92, besluttet at forelægge sagen
for TU.
Frederikssund politi har ingen ind
vendinger imod det ansøgte.
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Opsætning af kalechemarkise
j.nr. B.S. 89/80
I forbindelse med evt. dispensa
tion for opsætning af ALUSOL kale
chemarkise på forretningsfacaden,
ADI-shop, Kirkegade 2, har ejendoms
udvalget på byggemødet den 2. april
1980 under sag 91 besluttet at fore
lægge sagen for TU.
Det kan oplyses, at Frederikssund po
liti ingen indvendinger har imod det
ansøgte.
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Papiraffald, genbrug
j.nr. 09.06G01
Udvalget behandlede på mødet den 23.
april 1980 under sag 94 forvaltnin
gens forslag om genbrug af den kom
munale administrations papiraffald.
Forvaltningen blev pålagt at frem
komme med forslag til den regnskabs
mæssige håndtering.
For så vidt angår budgettet for 1981
må der bevilges følgende beløb:
Udgifter:
Papirsække:
Adm.: 52 x 25 x 1,25 kr. =

1.625,00

Sko
ler:

45 xl50 x 1,25 kr. =

8.437,00
10.062,00

+ moms

20,25%

'Xi 12.000 kr.

2.037,00
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Vognmandsudgifter;

(fort- Adm.: 52 x 25 x 4,50
sat)

=

5.200,00

Sko
ler:

45 xl50 - 4,50

= 27.000,00
32.200,00

+ moms 20,25%

6.500,00

/~\_y 38.700 kr.

udgifter ialt/“W50.7Q0 kr.

Indtægter:
Salg af papir:
(45 x 150 + 52 x 25)x 15kg x 0,10kr.
^
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9.000 kr.

Vejvæsenets personale
j.nr. 81.15 : 05.08G01
SID, Frederikssund afdeling, har på
baggrund af overenskomst ihellem KL
og SID og efter drøftelse med tillids
mand

, at ialt 7 medarbej

dere på materielgården oprykkes til
skalatrin 10 fra skalatrin 8 og 9.
Vejassistenten har anbefalet forslaget.
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Kommunale veje, Bykarvej
j.nr. 05.01.02
På foranledning af udvalgsmedlem
foretages en besigti
gelse af Bykærvej for at konstate
re, om vejbredden svarer til den
udlagte.
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Oplagsplads for amtets saltlager
j.nr. 13.07G01
Med skrivelse af 20. marts 1980 ved
rørende etablering af materialeplads
og opførelse af saltlade m.v. fore
spørger amtets tekniske forvaltning
Frederikssund kommune, om kommunen
kan anvise en egnet lade til opbeva
ring af ca. 1.200 t. vejsalt, subsi
diært om man kan leje en del af en
kommunal oplagsplads.
Sagen blev behandlet på udvalgets
sidste møde under pkt. 81.
Amtet har oplyst, at sagen ikke er
uaktuel, således som det fremgår
af protokoludskriften.
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Legepladser
j.nr. 04.03G01
Foranlediget af henvendelse fra
beslut
tede formandsskabet den 29. oktober
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1979 at godkende, at et ikke

(fort- benyttet areal på renseanlægsat)

get, som støder op til Englod
dens parceller, blev anvendt til
legeplads for børn, under forud
sætning af, at ejerne af de par
celler, der støder op til arealet
ikke havde indvendinger herimod.
Beslutningen blev meddelt
pr. telefon den 31.
oktober 1979.
har med skrivel- :
se af 11. april 1980 gjort opmærksom
på, at en lodsejer, der iøvrigt be
nytter arealet til at lufte sine
hunde, er imod legepladsen.
mener dog, at legepladsen
kan flyttes så langt væk, at det ik
ke kan genere vedkommende lodsejer,
og beder om, at man fra kommunens
side vil have sympati for, at lege
pladsen bibeholdes.
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Hyrevognsordningen
j.nr. 22.11.G01
Foranlediget af blandt andet den
indkomne klage over Taxa, hvor en
kunde ikke nåede toget, har TU ud
trykt ønske om at få en orientering
om Taxa's daglige drift.
Taxa’s bestyrelse er indbudt til en
uformel drøftelse med udvalget kl. 10^.
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Hyrevognsordningen
j.nr. 22.11.G01
Vognmand

har anmo

det om et møde med Taxa's besty
relse og teknisk udvalg.
er indbudt til
møde kl. 10

122

30

Taxaordningen
j.nr. 22.11
Den 12. februar 1980 tildelte by
rådet en ledig hyrevognsbevilling
til hr.
Vognmanden har ikke udnyttet bevil
lingen inden for 3 måneder, og be
villingen er derfor bortfaldet.
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AFAV I/S, anlægsregnskab
j.nr. 07.04.01000
AFAV I/S fremsender forslag til
udgiftsfordeling af restudgifter
for det samlede anlæg.
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Sager afgjort af formand og
næstformand
Se vedlagte liste

Eventuelt og sager til efter
retning

Sag nr.
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Kloakforsyningen, Afskærende
kloakledning fra flyvepladsen
til amtssygehuset
j.nr. 06.01.01
Forvaltningen giver en oriente
ring af situationen omkring en
treprisens afslutning.
Der fremsendes vedlagt kopi af
byggemødereferat nr. 25 af 12.
maj 1980, samt skrivelse af 16.
maj 1980 fra entreprenør
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