Blad nr.

Dag og år:

4 6 1 .
Form andens

Mandag den 2.. juni initialer:
oo
1977 klokken 9
Teknisk forvaltning.

Teknisk udvalgsmøde.

1. Efterretningssager:
a

Stadsdyrlægen fremsender bassinanalyse

A

vedr. "Hellas" af 17/5 77 og 16/6 77.

4: ;

Stadsdyrlægen fremsender badevandsana
lyser af 16/5, 24/5, 31/5, 7/6 og 14/6
1977.

c. Stadsdyrlægen fremsender vandanalyser
fra følgende vandværk:
Saltsøskoven
Rendebæk
Bopladsen
Vellerup sommerby
Elmegården
Manderup
''Ot’fotétoiui, /i/a+ié/'Vt&zÅ
Okseholmene
Vejleby samt
Bonderup (stort set uændrede bakterieo
logiske resultater).
d! Stadsdyrlægen fremsender kopi af skri
velse til
hvori meddeles godkendelse
af "Slikboden" i henhold til § 34 i
lov nr. 31o af 6. juni 1973 om levneds
midler m.m.
e . Stadsdyrlægen fremsender kopi af skri
velse til
hvori anmodes
om navn og adresse på evt. ny ansvarli
leder af Skibby idrætsklubs køkken.
Desuden påbydes, at der omgående blivei'
draget omsorg for en grundig oprydning
og rengøring af køkkenet, der ved til
syn den 9/6 d.m. havde et højst rodet
og snavset præg.
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1. fortsat:
f» Miljøministeriet, Statens Levnedsmiddel
institut fremsender "Cirkulæreskrivelse
om gennemførelse af kontrollen med over
holdelse af bekendtgørelse nr. 173 af
29. april 1977 om plastvarer af Polyvi
nylchlorid til anvendelse i forbindelse
med levnedsmidler".
g

it'i t

-f

Overlandvæsenskommissionen fremsender
kopi af skrivelse til A/S Ingeniørgrup
pen, hvori man anerkender modtagelsen
7 / .¿/¿I
af den foretagne anke af den af landvæ
senskommissionen den 6. april 1977 afsa
te kendelse om afholdelse af grundejer
foreningen Hammervangs udgifter.

'*t4±±f

h„ Teknisk forvaltning, Frederiksborg amts
råd fremsender referat af 22-mandsudval
gets møde den 26. maj 1977 om etablerin
af fælles modtagecentral for olie- og
kemikalieaffald.
i.

7

har
fået tilladelse til at få foretaget en
ny boring på ejendommen, da den eks.

J j

5
7

markvandingsboring var brudt sammen.

2.

7 7
/Mcaifø U< d t
ansøger om
Zo o o s h L ¿ a
tilladelse til vandindvinding af 2ooo m 3
f 7
vand årligt til husdyrhold og hushold 6
vi>Ut‘
■
1/ /iajJJcaA,
. .
7
•
ning.
'4 Ö ,-a-i/ i'tnÅU h.4 l1
-?)if

t

3. Stadsdyrlægen meddeler, at man ved sid
ste eftersyn i Skibby Hallen erfarede,
dil ¿.Jdji'l-U.Ji
at der fandtes en kiosk, som forhandled|e
detailpakket konsumis, konfekturevarer,
øl og vand samt saftdrik fra en automat
Ler forefindes ingen vandinstallationer
så der kan ikke gives tilladelse til at
forhandle levnedsmidler,der kræver til
virkning.
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4. Veterinærdirektoratet fremsender kopi
af skrivelse til 0. H. Bærentzens fri
tidshjem foranlediget af skrivelse fra
Skibby kommune af 5-11-1976, hvor man
anmodede direktoratet om at træffe en
afgørelse angående diverse krav man i
henhold til Miljøministeriets bekendt
gørelse nr. 369 af 27. juni 1974 stille
de for godkendelse af køkkenlokalerne
på feriekolonien "Rendebækhus".

i

åL

t

Stadsdyrlægen fremsender notat fra mø
det den 23. maj 1977 afholdt af levneds
middelkontrolenhedens budget- & regn

T

skabsudvalg vedr. overenskomst om Den
fælleskommunale levnedsmiddelkontrolen
hed i Frederikssund.

tb

Det indstilles, at Byrådet tiltræder ud
formningen af overenskomsten, som ved
lægges sagen sammen med forhandlingspro
tokollen.

6. Ingeniør Preben Moldow fremsender nærme
re redegørelse angående tilslutningsaf
¿U
giften til Vejleby vandværk i forbindel
se med tilslutning af matr. nr. 3 £ Vej AWzÅ.
leby by Perslev sogn til vandværket.

ih-.¿dm

-

A'dcivvuui.i-'.y' ./iHsUc&k-

4
7. Civilingeniør H. Leth Hansen har for
ejeren af matr. nr. 3 m og 3 £ Vejleby U o!Å nb
by Ferslev sogn, beliggende Blakke Møl
syut '1-niL \(
levej 15 og 17, søgt om tilladelse til
¿i.ilyii'iÆ
at opføre et sommerhus på hver ejendom.
I den forbindelse søges Teknisk udvalg
om tilladelse til etablering af udkør
JtJÅ'l &JJa Å
sler til Blakke Møllevej samt om til
slutning af kloakanlæggene til kloakken
i Kløvertoften.
Ansøgningen er tillige forelagt Ejen
domsudvalget vedr. det byplanmæssige.
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8. Frederiksborg amtsråds trafikudvalg an (Åm £> '¡'UHA.
moder om en udtalelse vedr.
/¿Cf
ansøgning til Vejtrans
7
portrådet om tilladelse til at udføre
fragtmandskørsel på en nærmere angivet
rute mellem Fredericia og Helsingør,

(j

9.
fremsender klage over støvgener fra Harebakkevej i Sønderby.
f
.
dtA du
mener, at en løsning på

/

/
/otLyC^j

problemet vil være, at kommunen påbyder
grundejerforeningen at asfaltere Harebakkevej på det første korte stykke op
til Mågevej ud for de parceller, hvor
der er helårsbebyggelse.

lo.

formand for grundejerfor
eningen Marbæk-Parken fremsender skri
velse vedrørende følgende problemer :
1. Byggepladskørsel på Marbækvej.
2. Færdiggørelse af Marbækvej.
¿1 ¿U/u
3. Spærrebomme på stiarealerne.

jr.

.

mat).’
<£¿¿1 4

ansøger endnu en gang om opsætning af
et vejspejl ud for gården, da oversigte^
er meget dårlig, og trafikken jo er ste Q>W V&4/é*Uqj
get væsentligt i de senere år.

(*
12. Drøftelse af det kontraktlige forhold
med
Stengårdens losse
plads, Hvalsø, idet ejeren oplyser, at
man ikke mere agter at holde pladsen
åben lørdag formiddag.

'■j/ii -itwiAzu-'.i
J x jlo i

ndkJfez 4jku/Å^ ■

¿guj&ieaét

A/i DAFO LO -FR ED E R IK S HAVN

-

Qler/ ¿Pui-’d cUx.-', s i l / O ^ -
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■vUi A'p/Yta£> ''■diÅrtf/- y
/dPld'llÅi /ä-ilU'YLnbJtélc').
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13. Teknisk forvaltning fremkommer med et
skitseforslag til parkeringslommer på
Hovedgaden i Skibby.

14.

) .S)Jca//!/&!£

"

fremsender projekt vedr
udløbsledning fra rensningsanlæg for
sommerhusområdet Hyllingeriis.

%sl ¿vudUctlcb tyf &
lS.X'Sagen vedr. udførelse af udløbsledning
AQ-hCti
J
fra Vestre rensningsanlæg forelægges
¿-¿-77
udvalget endnu en gang, idet 0. K.s af
—
*
o
gørelse af 6/6 77 behandles.

¥-

.citydut,

sOjc.

,—

/Jvivlsityp^7*-iCj

c

t y

^_7. ¿C,

ty

Jtyå

¿0 / ¿ u d o i 90&S-1

16. Tillidsmanden
forespørger,
fiCc/l
■ jjd lil’l'i
om kommunen vil levere arbejdstøj til
kommunens faste arbejdere ved vejvæse
PlflMéiitU. V .07ctir:-/ W ?
7
net o. 1.
Skal være ansat mindst et år, før ord
ningen træder i kraft.
Der kan max. leveres 2 sæt tøj pr. år
pr. mand - udgift ca. 4ooo - 5ooo kr.

J
17. Valg af suppleant for Bent Olsen til
ctyjø/¿‘
uiééhlt'lliA d-C/
q
Levnedsmiddelkontrolenhedens budget- &
6 Aarvts AU,,
regnskabsudvalg.
Budgetforslag fra Levnedsmiddelkontrol!^
for året 1978 forelægges udvalget til
'tyhtLlili ^dJavL.U ¿u
7!
godkendelse.
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18.' Forelæggelse og godkendelse af budget
oplæg for 1978 - 1981.

J 3 ~ 7 ~ ,/y 97. JbdÅzAtfølw. snt&c/
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