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Fjernvarmeprojekt - 24, 82.
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Nyt forslag til kloakering af Mågevejskvarteret - 235Mageskifte mellem banken og kommunen om arealer ved Jernbanegade og Tværstræde-.242

Garantiforpligtelser (se

l)statslån og 2)kasse- og regnskabsvæsen).

Havnen.

Ny

lystbådehavn - 17-
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Andragende om indfødsret - 195> 215.
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Kød-og mælkekontrol.
Opbevaring og udstilling samt handel med kød - 2o., 80.
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Lønninger.
Brandmandslønninger - 18.
Lønoverenskomst med Dansk Arbejdsmands Forbund - 119Nye lønrammer - 178.

Museer.
Sten på Willumsens grav - 98.
Tilskud til Frederikssund museumsforening - 158.

- 6 Mselkekontrol (se kød- og mælkekontrol)

Næringsvæsen?
Opbevaring og udstilling samt handel med kødvarer - 2o, 80.
Handel med bananer, tomater og agurker - 2o.
Tilladelse til musik og dans m.v. på restaurationer - 21., 45, 81, 112, 114, 117•
Overtagelse af mælkeruter - 55*
Omnibus- og fragtmandskørsel - lol, 164 .
Overdragelse af taxavogne - 134*
Beværterbevillinger - 135, 137, 232.
Vand- og gasmesterprøve - 155Overtagelse af pølsevogn - 157*
Autorisation som el-installatør - 173Lukketider for restaurationer - 183•
Fastsættelse af div. afgifter ih . t. beværterloven - 184.

Pensioner.

Priser.
Detailpriser - 7, 75, 13&, 2oo.
Rutebilstationens ekspeditionstakster - 13Kokspriser - 7o.
Skorstensfejertakster - 179*

Rådhuset.

Renholdelse (den offentlige)

Regnskabsvæsen (se kasse- og regnskabsvæsen)

Rets- og politivæsen.

Skatter og afgifter.
Efterbetaling - 53*
Ejendomsskatternes forfaldstid - 143*
Beregningsgrundlag for vandafgifter - 185«
Hundeafgift - 196 , 213, 228.
Promiller for grundskyld og ejendomsskyld - 2o8.

Skolevæsen.
Undersøgelse af skoleforhold i købstaden og oplandet - 12o.

- 7 Opførelse af nye skolebygninger - 14 , 83, 97» 221.
Tilskud for elever på tekniske skoler og husholdningsskoler - 19, 38.
Lærer Jørg. Bechmann Jensen - 33.
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Hagbarth Bluhme - 34, 129.
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Axel Aage - 94-
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Asger Jacobsen - 94«

"
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Kurt F. Pedersen - 15 1 .

Lærerinde Gerda Nielsen - 34, 214•
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Lise Jønsson - 34-
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Carla Christensen - 34*

"

Dora Hougaard - 34*

"

I. Rydahl Larsen - 94*

"

Helga Løgstrup - 94«

"

Anna Thyssen - 94.

"

Hjørdis Olsen - 151.

"

Betty Hansen - 214.

Oprettelse af et nyt lærerembede og et nyt lærerindeembede - 233*
Konsulent for særundervisning - 59, 77, lo3.
Skoletandklinik og overenskomster med omegnskommuner - l6l, 2o5«
Ny Frederiksborg statsskole - 138.
Ændring af skolens ferieplan - 2o3«
Forhøjet timetal for særundervisning - 2o4.
Ændring af undervisningsplanen for 6 . klasserne - 233 *

Skorstensfej ning.
Skorstensfejertakster - 179.
Social forsorg.
Nyt alderdomshjem - 15, 74, 99> 148, 14o.
Folkepension - 54, 131, 152, 153*
Hjemmesygepleje - I06.
Socialfilantropiske huse - 95*
Folkepensionistboliger - 145» 199*
Folkepensionistfester - 176 .
Tilsyn med børn over 2 år - 223.
Eftergivelse af kommunehjælp - 229.

Stadion.

- 8 Statslån.
- matr. nr. 3q - 128;
Arbejdernes Andelsboligforening, afd. 5 ~ 145*
- matr. nr. 4ai - 156 .
- matr. nr. 4.0 - 212a.
- ipatr. nr. 3k " 212b.
Støberiarbejder

- matr. nr. 254de - 227.

Købmand

- matr. nr. 2o9a, 37g - 241.

Sygehus- og sundhedsvæsen.
Sygehusregnskaber - 9, 41*
Regnskab for ambulancerne - 58.
Regulativ til sundhedsvedtægt. - 2o.
Hjemmesygepleje - lo6.

Sygekasser.

Tilskud og understøttelser.
Tilskud for elever på tekniske skoler og husholdningsskoler - 19, 38.
Huslejetilskud til familier med børn - 85.
Tilskud til Frederikssund museumsforening - 158.
"

"

turistforeningen - 166 .

Tjenestemænd m.fl.
Bibliotekar Inger Persson - 32.
Ansættelse af ny kommuneassistent - 144*
"

"

" overassistent - 168 , 181.

Nye lønrammer - 178.

Trafik og færdselsforhold.
Omnibus- og fragtmandskørsel - lol, 164 .
Benzintankstationer - 47, 87, 2ol.
Kørsel med tankbiler - lo2, 111.
Færdselsforanstaltninger i krydset ved Omkørselsvejen - 222.

Turistvæsen.

Udstillinger.
Udstilling og sommerfest på torvet - 7 4 .

-

9

-

Udstykninger og matrikulsvæsen.
Udstykningsplan vedr. areal af matr. nr. la, markj. - 22.
Udstykning af matr. nr. 67a og 162 bygr. - 72.

Valg, herunder valg af kommissioner og ombud.
Valg af borgmester - 1.
"

" viceborgmestre - 2.

"

"

"

" delegerede til købstadmøde - 5«

"

" medlemmer til ungdomsnævnet - 16 .

"

" maskinsynsmand og stedfortræder - 28.

"

" repræsentanter og suppleanter for disse tilkommunekreditforeningen - 76.

"

" formand for landvæsensretten for område

"

"

"

" medlem til initiativrådet - 154 «

"

" medlemmer til børneværnsudvalget - I65.

medlemmer til byrådsudvalg og kommissioner - 3«

18 - 78«

medlemmer til ligningskommissionen - 147 *

Indkaldelse af suppleant for ligningskommissionsmedlem under sygdom - 216.
Berigtigelse af folketingsvalglister - 219.

Værker, de kommunale.
Optagelse af lån til I. P. V. - 6.
Fjernvarmeprojekt - 24, 82.
Nyt vandværk - 62, 66, 86.
Nyt vandtårn - 162.
Nyt elkabel fra elværket

til tjærefabriken - 84.

Gasinstallation i nybyggeri - I0 4 .
Installation af elkøkken i nyt alderdomshjem - 1 4 0 .
Kokspriser - 7o.
Finansiering af etablering af elkabel til Linderupgaard - llo, 13o.
Vand - og gasmesterprøve - 155«
Autorisation som el- installatør - 175«
Beregningsgrundlag for vandafgifter - 185*

- 1 Den 31. marts 1958 holdt det den 4« marts 1958
valgt byråd, der består af nedennævnte, møde
Købmand Carl Bruun
Typograf Jørgen Christiansen
Købmand H. Dahl Madsen
Folketingsmand E. Retoft
Inspektør Aage Olsen
Uddeler C hr. Jørgensen
Murermester Kaj.Sørensen
Fru Helga Larsen
Landsretssagfører Tr. Barfoed
Forvalter Sv. 0. Olsen
Redaktør ff. Th. Jørgensen
Som det først valgte medlem bød borgmesteren velkommen og overlod folketingsmand
E. Retoft, som havde størst anciennitet ledelsen af valg af
1.

Borgmester. - Aage Olsen foreslog Carl Bruun. Der var ikke andre forslag,

2.

Valg af viceborgmestre-.. - Barf oed foreslog Aage Olsen.- Der var ikke andre
forslag.- Sv. Olsen foreslog Retoft.- Der var ikke andre forslag.

3.

Valg af medlemmer til udvalg og kommissioner. - Jfr. byrådsbogen 1957/58.

4.

Fastsættelse af tid for byrådets møder. - Afholdes den 2. mandag i hver måned
kl. 19.

5*

Valg af delegerede til købstadmøde.-

Borgmesteren, Aage Olsen og Retoft valgtes

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 12. maj 1958.
6.

(j. nr. 824.112.62)

Indstilling fra udvalget for de

man tiltræder,at der til I.F.V. optages et lån på
p. a., der afdrages over 12 år. Provision ty2
7*
8.

(J. nr. 824.5)

Oversigt over detailpriser. -

(j. nr. 073.526.5)

f 0.

kommunale værker om at

3o.millioner kroner til 6

fo

- Tiltrådtesved cirkulation.

Til efterretning.

Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efterret

ning.
9.

(J. nr. 842.11.073.526)

Meddelelse om andel i Frederikssund sygehus' driftsun

derskud for 1957/58, 332.051 kr, 65 øre. - Til efterretning.

- 2 10.

(j. nr. 778.532)

11.

(J. nr. 777 .7 )

Regnskab for boligselskabet "Rosenvænget". - Goåktndes.
Indstilling fra kloakudvalget om omlægning af kloakledning i

Kocksvej, Udgiften anslås til 12.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
12.

(J. nr. 777.7)

Indstilling fra kloakudvalget om etablering af kloakledninger i

Skyllebakkegade. Udgiften anlås til 36.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
13.

(J. nr. 811.113)

Andragende om tilladelse til forhøjelse af rutebilstationens

ekspeditionstakster til samme beløb som i Hillerød. - Bevilges.

14 .

(J. nr. 851.162)

Kontrakter med murermester H. Jacobsen og tømrermester V.

Hilansen vedr. opførelse af ny skolebygning.
Murerarbejdet
Tømrerarbejdet
15.

(j. nr. 842.6 1 )

115.300 kr.
18 .269 kr.

-

Godkendes.

Tilbud på opførelse af alderdomshjem. De samlede håndværker

udgifter andrager 1.328.000 kr. - Socialudvalget bemyndiges til at udfærdige
kontrakter med de håndværkere, der har givet billigste tilbud.
16.

(J. nr. 851 .915 .3 ) Valg af medlemmer til ungdomsnævnet. Der foreligger følgen
de indstillingers
Arb. oplysningsforbunds

Jens Jørgensen

Fællesorganisationens

Poul Tange

H. K.'s Ungdomsgruppe s

Poul Larsen

Fr.sund arb.giverfor.s

C. Andreasen

Arb.samariter forbunds

Kjeld Larsen

P. S. U. s

Bendt Jørgensen

K. F. U. M. spejderne;

C. Lolck Nielsen

Fr.sund husmoderfor»s

Fru Erlandsen

Lærerrådets

Ida Schmitt

De indstillede valgtes med undtagelse af repræsentanten for H. K.’s ungdoms
gruppe.
17.

(J. nr. 813 .12 )

Frederikssund Sejlklub foreslår anlæg af ny lystbådehavn ved

Slåenbakken, -oversendes til havneudvalget,
18.

(j. nr. 784*08)

Indstilling om forhøjelse af brandmændenes vederlag således;

Timelønnen for udrykning; 9 kr. for 1. time og 7 kr. for de følgende.
Timelønnen for teatervagts lo kr. for de første 2 timer og 5 kr. i timen for
længere vagter. - Indstillingen tiltrædes.
19*

(J. nr. 851 .362)

Andragende fra teknisk skole i Hillerød om tilskud. Kasse-

os' reanskabsudvaleet indstiller, at der kun betales Ae 6 S kr. for de elever.

- 3 hvis forældre er bosiddende i Frederikssund kommune. - Udvalgets indstilling
vedtoges.
(j. nr. 773.2)

Indstilling fra sundhedskommissionen om, at der ikke sker nogen

lempelse af regulativbestemmelserne vedr. opbevaring og udstilling af kødvarer
og at handel med bananer, rå tomater og agurker ikke kan tillade#, medmindre
disse forhandles i tilsmeltede plasticposer. - Indstillingeh vedtoges.
(j. nr. 761 )

Andragende om tilladelse til musik og dans på Kalvøpavillonen med

lukketid om lørdagen kl. 1. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragen
det bevilges mod en afgift på loo kr. - Udvalgets indstilling ^vedtoges.
(j. nr. 713-111)

Landinspektør Søliner Pedersen fremsehder udstykningsplan vedr.

areal af matr* nr. la markj. ved Ventevej.
Sundhedskommissionen indstiller, at man tillader, at spildevandet fra bebyggel
sen føres til den gamle ledning i Taarnvej med afløb til åen. Ejerne må forpligte
sig til at tilslutte sig den kommende kloakledning i den projekterede Ny Aagade.
- Planen godkendes på de anførte betingelser.
(j. nr. 073*51)

Andragende fra den private realskole om evt. benyttelse af ung

domshuset til daglig undervisning. - Bevilges.
(j. nr. 824. H 3 .I)

Initiativrådet fremsender projekt til fjernvarme. - Oversen

des til vejudvalget og værksudval/* til nærmere undersøgelse.
(j. nr. 778.5li)

Andragende om godkendelse af parcelhus på matr. nr. 71>t, murer

Olaf Hansen. - Godkendes.
(j. nr. 778.511)

Andragende om godkendelse af parcelhus på matr. nr. 7ci, tøm

rer Ernst Hansen. - Godkendes.
(j. nr. 778.511)

Andragende om godkendelse af parcelhus på matr. nr. 8cn, ar

kitekt Johan Brusch. - Godkendes.
(j. nr. 824.I)

Valg af maskinsynsmand og stedfortræder for tiden l/7 1958 til

l/7 1982. - Snedkermester Sv. Olsen og karetmager Klein valgtes.
(j. nr. 073*51)

Andragende fra landsretssagfører Tr. Barfoed om godkendelse af,

at ejendomsmægler F. Arpe overtager byggegrunden matr. nr. 254cæ for 4-000 kr.
med byggepligt inden 2 år. - Godkendes.
(J. nr. 778*532.2(~4)

Andragende fra tlf.montør

om garanti for

sparekasselån i et parcelhus på parcel nr. 65 af matr. nr. 7ap.(Garantien over
ført til matr. nr.
vedtoges.

- se sag nr. 52 ) -

Sagens overgang til 2. behandling

~4 ~
31.

(J. nr. 778.532.2 (-4 )

Andragende fra maskin&rbeoder

om garan

ti for sparekasselån i et parcelhus på parcel nr. 64 af matr. nr. 7ap. (Garantisn
overført til matr. nr. 3v - se sag nr. 52)

Sagens overgang til 2. behandling

vedtoges.
32.

(J. nr. 852.11.08)

Andragende fra bibliotekar

om afsked fra

l/8 1958. - Bevilges.
33.

(J. nr. 851.112.4sl,

Indstilling oc, at der meddeles lærer Jørgen Bechmann Jensen

fast ansættelse som lærer fra7l/6 1958. - Indstillingen vedtoges*

34.

(J. nr. 851.11 (851.11.082.3 )

Indstilling om at de ledige embeder ved skolen

besættes således:
Fast lærerembede:
Hagbarth Bluhme, Gundsømagle
Fast lærerindeembede:
Gerda Nielsen, Fr.sund
Fast lærerindeembede:
Lise Jønsson, Vanløse
Timelærerinde-embede:
CarlaChristensen, Vordingborg.
Bet ved Gerda Nielsens ansættelse i fast embede ledigtblevhe timelærerindeembede:
Dora Haugaard, Odense. - De indstillede ansættes fra l/8 1958.
35.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra snedker W. Jensen om tilladelse til, at den i

butikken i ejendommen Lundevej 18 indrettede lejlighed atter ændres til butik. Bevilges.

36.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra fragtmand Georg Christensen om tilladelse til at

udleje eh lejlighed i Jernbanegade 25 til en ugift søn. Kasse-' og regnskabsud

valget indstiller, at da*gives tilladelse til, at et af værelserne af den 3 værel
ses lejlighed undtages fra lejemålet til sønnens benyttelse. - Udvalgets indstil
ling vedtoges.
37.

(J. nr. 778.5)

Fornyet andragende fra vognmand Børge Larsen om tilladelse til

at inddrage lejligheden på 1. sal i ejendommen Mågevej 14 tinder lejligheden i
stueetagen. - Bevilges.
38.

(j. nr. 851.47)

Spørgsmål om hjælp til 3 elever fra hjælpeklassen til ophold

på Ølstykke husholdningsskole. - Det er ved mundtlige aftaler vedtaget, at af
holde udgiften.

39-

(j. nr. 073*51 (073.511.2)
Falkenborgvej til

Sag vedr. eventuel afhændelse af 2 parceller ved
for 4 kr. 25 øre pr. nf . -

- 5 40.

(j. nr. 778*47)

Skrivelse fra Politimesteren vedrørende skalleopgravning øst

for sejlrenden ved Strandvejen. - Oversendes til kasse- og regnskabsudvalget
til forhandling med politimesteren.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 9* juni 1958.
41.

(J. nr. 842.11.073*526)

Meddelelse om tilskud 1957/58 til centralsygehuset og

tuberkuloseafdelingen m.v.:
Centralsygehuset

74.791 kr

Tuberkuloseafdelingen

22.348 II
7*553 tt

Tuberkulosestationen
Esbønderup sygehus
Usserød

8.885 tt
486 M

"

1.900 II

Frederiksværk "
Til efterretning.
42.

(j. nr. 073*51)

Beretning om benyttelse af ungdomshuset. - Til efterretning.

43*

(J. nr. 073*526.5)

Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret m.v. - Til efter

retning.
44*

(J* nr.073*526)

Indenrigsministeriet tilbagesender kommunens regnskab for 1955/5^

og 1956/57 med godkendelse. - Til efterretning.

45*

(J. nr. 761 )

Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til musik og dans fra l/5

til 1/10 1958.

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges mod en afgift på
100 kroner og med bemærkning, at fremtidige andragender må indsendes i så god
tid, at behandlingen i byrådet kan ske, inden underholdningen påbegyndes. Indstillingen vedtoges.

46.

(j. nr. 811,111) Indstilling fra vejudvalget om ekspropriation af arealer til
udvidelse af Kocksvej ifl. vedlagt fortegnelse. - Ekspropriationen foretages.Udvalget anmodes om at forsøge erstatningerne fastsat ved forlig.- Såfremt dette
ikke kan opnås, nedsættes en ekspropriationskommission.

47*

(J. nr. 754.2)

Projekt til opførelse af en Caltex-benzinstation på købmand’

Otto Petersens ejendom, matr. nr. 120, bygr. ved Ny Østergade. Vejudvalget an
befaler på forskellige, nærmere anførte betingelser. - Godkendes på de nævnte
betingelser.

- 6 48.

(J. nr. 7 7 8 . 5 H )

Indragende fra fru

om godkendelse af opførelse

af et cafeteria ved Omkørselsvejen på matr. nr. J c x . Den pågældende grundejer
forening har intet at erindre.

Kasse- og regnskabsudvalget udtaler, at man for tiden må anse planen for uigen
nemførlig, da der ikke til parcellen er adgang fra Omkørselsvejen. - Kasse- og
regnskabsudvalgets udtalelse tiltrædes,
49.

(j. nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus for fisker

på matr. nr.

7cr ved Rolf Krakesvej. Bygningskommissionen indstiller parcelhuset godkendt
under forudsætning af, at afstand til naboskel ikke bliver mindre end 2,5 m.~
Godkendes under den nævnte forudsætning.
50.

(J. nr. 073*51 (073,513,2)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at den komo
munen tilhørende parcel ved Klintevej, matr. nr. 8cl, markj. stor 771 m udlejes
til grønthandler Vald. Jespersen mod en årlig leje på 200 kr., og at der gives
ham forkøbsret til parcellen indtil 1/4 1963* Såfremt han til den tid køber par
cellen, betragtes halvdelen af den indbetalte leje som afdrag på købesummen.
Prisen bør ikke fastsættes på nuværende tidspunkt, men hvis den blev købt i dag,
måtte den ansættes til 4,000 kr.- Indstillingen vedtoges.

51.

(j. nr. 073,51 (073*5 11 .2 )
således: 3v, stor 1158

v?

Indstilling om salg af parceller ved Falkenborgvej

,t. maskinarbejder Arne Olsen for en pris af 4 kr. pr.

m2 eller ialt 4*632 kr.
3x, stor 999 ®2 til telefonmontør Hubert Andersen for en pris af 4 kr. 25 øre
pr. m2 eller ialt 4*245 kr. 75 øre.
Købesummerne betales kontant, og der pålægges de sædvanlige servitutter. Indstillingen vedtoges.
52.

(J. nr. 778.532.2 (-4 )

2. behandling af 2 andragender om garanti for sparekasse

lån til parcelhuse:
1) Matr. nr. 3x, telefonmontør Hubert F. Andersen
2)

"

"

3v, maskinarbejder Arne Olsen.

Bevilges.

53«

(J*

nr,

713.029.4)

Opgørelse over efterbetaling af kommuneskat. - Kasse- og

regnskabsudvalget indstiller, at kravet nedsættes til halvdelen. - Udvalgets
indstilling vedtoges.

54*
55.

(J. nr. 848.431)
(J. nr. 778.2)

Andragende om folkepension. - Bevilges eenstemmigt.
Andragende fra købmand Andreas Larsen om godkendelse af salg af

en mælkerute til sin søn, chauffør Ingemann Larsen for 18.000 kr. - 8.000 kr. i

- 7 gobd-will og 10.000 kr. kontant. - Godkendes, idet dog prisen for bilen under
hensyn til afskrivning kun kan godkendes til 8.000 kr.
(j. nr. 778*5)

Andragende fra maskinarbejder Niels Høeg, Bøgealle 12 om tilis
en
delse til at benytte 1. sals lejlighed/i sin ejendom til sine børn., - Det til
trædes , at børnene lejer lejligheden, men at den ikke nedlægges.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 7* juli 1958.
Fraværende: Kai Sørensen
(J. nr. 811.121.2)
(j. nr. 842.ll)

Protokol over vejsyn den lo/6 1958. - Godkendes.

Regnskab for 1957/58 for ambulancerne. - Til efterretning.

(j. nr. 851.915.1)

Undervisningsministeriet godkender* at amtets særkonsulent

også varetager hvervet som særkonsulent i Frederikssund. - Til efterretning.
(J. nr. 777.81)

Skrivelse fra boligministeriet om, at der ikke kan tilkomme

grundejerne ved Kocksvej erstatning for den ved vedtagelsen af byplanen bort
faldne villaservitut. - Til efterretning.
(j. nr.813.12.073.52é)
(J. nr. 778.31.075.5)
(J. nr. 073*51)

Havnens regnskab for 1957/58 . - Godkendes.
Indstilling om opførelse af nyt vandværk, - Udsættes.

Indstilling om, at saø vedr. afhændelse af parcellen matr. nr.

4e, til hvilken kommunen har tilbagekøbsret, sælges til salgschef Michael Peter
sen for 5*700 kr. - Godkendes(j. nr. 778.5)

Andragende fra Pr.sund & Omegns Bank om tilladelse til at ±edlæg

ge en lejlighed i bankens gård. - Bevilges.
(j. nr. 778.5)

Andragende fra A/S L. H. Hansen om godkendelse af, at en lejlig

hed i ejendommen, Jernbanegade 10 omdannes til butik. - Bevilges.
(j. nr. 778.31.075.5)

Indstilling om at man til nyt vandværk erhverver 1286 m2

af matr. nr. 24_1 mark j ., tilhørende tømrerf ormand

for 7-000 kr. -

Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
(j. nr.778.51l)

Andragende fra arbejdsmand Erl. Nielsen om godkendelse af parcel

hus på matr. nr. 7ap på Rolf Krakesvej. - Godkendes.

- 8 -

68.

(J. nr. 811.111)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der efter for

handling med vejdirektoratet vedtages ny fordelingsliste vedru udgifterne ved
istandsættelse af Jenriksvej, hvorefter kommunens andel bli/ 12.941 kr. mod
tidligere beregnet 6.464 kr. og Axel B. Langes nettoudbetaling 1.697 kr. tJdvalgets indstilling vedtoges.

69.

Andragende fra A/s Dansk Boligselskab af 1945 om godkendelse

(J. nr. 778.532)

af følgende som købere til 2 rækkehuse ved Markleddet:
Fru Kirstine Thomsen, Løsning St.
G. G. Jørgensen (portør) Mågevej 19j her.

Godkendes.
70.

(J. nr. 824.111.8)

Indstilling om nedsættelse af kokspriserne til

knuste koks

8,5o kr.

nøddekoks

7»Q0

"

Indstillingen vedtoges.
71.

(J. nr. 073*5)

Optagelse af lån i Østifternes Kreditforning som 1. prioritet

i det nye alderdomshjem. - Det vedtoges at modtage et tilbud på 5^0.000 kr, i
15* S. 3* afd. 5
72.

(j, nr. 7 i3 .Hl)

afdragstid 43 år.
Andragende fra landinspektør Søliner Pedersen om godkendelse

af udstykning af matr. nr. 67a og 162 bygr. - Anbefales.
73*

(J. nr. 778*511)

Andragende fra købmand Jørgen Christensen om godkendelse af

udseende og placering af et parcelhus på matr. nr. 254ck,Pilealle 4 •

Godken

des.

Mødet hævet

Bynådsmødet den 18. august 1958.
Fraværende: Jørgen Christiansen.
74*

(J. nr. 811.111) Andragende fra husmandsforeningen om tilladelse til at benytte
torvet til udstilling og sommerfest i dagene 12. - 14/9 1958.- Kasse- og regn
skabsudvalget indstiller, at tilladelsen gives, under forudsætning af, at torvet
ikke lukkes den 12. september, og at foreningen

arrangerer sig med rutebil

stationen. - Udvalgets indstilling vedtaget ved cirkulation.
75*

(J. nr. 824.5 )
retning.

Statistiske efterretninger vedrørende detailpriser. - Til efter

~

?6.

(J 4 nr. 075*711)

9

~

Valg af repræsentanter til kommunekreditforeningen.

Købstadforeningen foreslår:
1. Borgmester S. ScLCttz, Helsingør
2. Landsretssagfører P. Svanholm, Aalborg
Suppleanter:
1. Borgmester Reinholdt Jørgensen, Nykøbing F.
2. Rådmand Oluf Nielsen, Aarhus.
Det vedtoges at stemme på de foreslåede.
77*

(J* nr.851*915*1)

Meddelelse om, at

er udnævnt til konsulent

for særundervisningen. - Til efterretning.
78.

(J. nr.075*15)

Meddelelse om, at sognerådsformand

Krog

strup, er formand for landvæsensretten for område 18. - Til efterretning.
79*

(J* nr. 778*532)

Boligministeriet meddeler, at der kan udarbejdes totalprojekt

vedrørende yderligere 16 lejligheder og 7 garager ved Falkenborghus. - Til
efterretning.
80.

(J. nr. 754*2)

Andragende fra viktualiehandler Poul Mygind, Jernbanegade 28,

og Christoffer Olsen, Jernbanegade 39, om tilladelse til at forhandle kød fha
vogn. - Bevilges, idet man samtidig tilbagetrækker den Folmer Jørgensen tidli
gere givne tilladelse, da han er fraflyttet.
81.

(j. nr. 761 )

Andragende om tilladelse til opstilling af music-box i "Grand -

Café".Kasse- og regnskabsudvalget kan ikke anbefale. - Andragendet er taget tilbage.
82.

(j. nr.824*113*1)

Indstilling fra det nedsatte udvalg vedrørende projektet

u

til fjernvarme om, at man ikke for tiden går ind for etablering af fjernvarme,
da den forventede tilslutning også efter firmaets formening blev for ringe. Udvalgets indstilling vedtoges.

83.

(j. nr. 851.162)

Indstilling fra skoleudvalget om at man i forbindelse med

opførelse af den nye bygning koncentrerer fyringen på hele skolen i et fyrrum.Merudgiften anslås til 12.150 kr.- Det nuværende fyr ved gymnastiksalen bibehol
des som reserve. - Indstillingen vedtoges.

84.

(j. nr.824.112.52)

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om nedlæg

ning af nyt elkabel fra Elværket til tjærefabriken ved Oppesundby skel, da det
nuværende er tæret.- Udgiften andrager 18.143 kr. - Indstillingen tiltrædes*

- 10 85.

(J. nr. 778.552.2)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der som betingel

se for ydelse af huslejetilskud i ejendomme, der påbegyndes efter l/9 1958, skal
være 5 børn. - Indstillingen tiltrædes eenstemmigt.
86.

(J. nr. 778.51.075.5)
et tilbud fra

å/s

Indstilling fra udvalget for de kommunale værker om at

I. Kriiger på opførelse af det ny vandværk antages. Udgiften

andrager ifølge tilbud og overslag:
Maski'anlæg

incl. el-anlæg

Bygningsarbejde incl. jordregulering

96.715 kr.
ca.

150.000

"

11

I65.OOO

11

Vandtårnet

ca.

411*715 kb.

Når det optagne lån og fornyelsesfonden anvendes, vil der mangle 19*000 kr, der
forventes at kurnle afholdes af driftsoverskudet for 1958/59*
Udvalgets indstilling tiltrædes eenstemmigt.

87 .

(j. nr. 778.511)

Autoforhandler W. Siwert fremsender skitseforslag til bebyggel

se af matr. nr. 7de, 7df og 7dg ved Kocksvej.- Bygningsinspektøren anbefaler, at
projektet godkendes på betingelse af, ai detailprojekter fremsendes, at brand
kommissionen godkender benzinstationen, og at ejendommene samles til een ejendonu
- Godkendes på de anførte betingelser.
88.

(j. nr. 778.5 H )

Tegning til parcelhus på matr. nr. 7dh, Kong Skjoldsvej, til

hørende tømrer Kaj Jensen.- Bygningsinspektøren har intet at indvende udover,
at afstanden til naboskel mod øst skal forøges

til 2,5meter, og at stuegulvs

koten skal være mindst + 5,o* ~ Godkendes under forudsætning af, at de nævnte
forhold bringes i orden.

89.

(J. nr. 778.511)

Ændret tegning til parcelhus på matr. nr.

Jce,

Kong Skjoldsvej,

tilhørende former Helge Petersen. Bygningsinspektøren har intet at indvende ud
over, at stuegulvskoten skal være mindste + 5,o. - Godkendes under forudsætning
af, at gulvkoten bliver mindst + 5,o.
90.

(J. nr. 778.511)

Tegning til ombygning af ejendommen, matr. nr. 24 , Østergade

26, tilhørende slagtermester Axel Larsen, der forudsætter ændring af lejemål.Godkendes under forudsætning af, at ejeren opnår ordning med lejerne.
91.

(J. nr. 778.511)

Tegning til en tilbygning til ejendommen, matr. nr. 259, Ros

kildevej 11, tilhørende købmand A. Larsen.- Stadsingeniøren anbefaler, at til

ladelsen gives, da tilbygningen ikke hindrer den forventede udvidelse af Roskilde
vej. - Godkendes.
92.

(j. nr. 811.111)

Arkitekt K. A. Sørensen og landinspektør Søliner Pedersen, del

ifølge overenskomst med grundejerne er valgt til at fastsætte erstatninger til

- 11 grundejerne ved K.ocksvej for a f g iv e ls e af arealer til vejvæsenet, fremsender for
tegnelse over de f a s t s a t t e erstatninger.*"Godkendes.
95«

(j* nr. 811.111)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der ydes købmand

0. Foght-Sørensen en erstatning på

15-000 kr. for fraflytning af de af ham be

nyttede lokaliteter i ejendommen Jernbanegade 1, tæppeudstilling,.vinkælder og
lagerrum. -Udsattes.
94«

(J. nr. 85i.Hl)

I anledning af den ny lærer lønnings lov indstiller skolekommis

sionen, at følgende udnævnes til overlærere:
1. lærer Axel Aage
2.

"

Asger Jacobsen

3.

"

E. Nørgaard

4 . lærerinde I. Rydahl Larsen
5*

"

Helga Løgstrup

6.

"

Anna Thyssen.

Indstillingen vedtoges.
95-

(J- nr. 778-532)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at følgende godkendes

som lejere i social-filantrepiske boliger i "Askevænget":
1. kunstmaler Ove Køser
2. arbejdsmand Sv. Erling Nielsen
3.

!!

Yestmar Larsen

4.

ti

Jørgen Petersen

5.

11

Emil Andersen

Indstillingen vedtoges.

96.

(j. nr. 778.31 .075.5 (073.5 11 .1 )

2 . behandling af indstilling om erhvervelse af

en parcel, stor 1286 m8 af den tømrerformand Hans R. Hansen tilhørende ejendom,
matr. nr. 24.1, for en pris af 7-000 kr. - Indstillingen vedtoges.
97.

(J. nr. 851.162)

Skoleudvalget indstiller, at de billigste tilbud på arbejderne

ved opførelse af den nye skolebygning antages, og fremsender samtidig arkitektens
opgørelse over de samlede udgifter, som excl. honorarer, løst inventar og el-arma
turer andrager 442.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
98.

(J . nr. 852)

Indstilling om, at der på J. F. Willumsens grav anbringes en stor

granitsten, som er fundet på stranden ved Kulhus. — Indstillingen vedtoges.
99.

(j. nr. 073.5)

Indstilling fra kasse- og regnskabsudvalget om at man som 2.

prioritet i det nye alderdomshjem optager et lån i Østifternes Hypotekforening
6. afd. 4

121.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
Mødet hævet.

-

12

-

Byrådsmødet den 8. september 1958«
Praværendes Retoft og Sv. Olsen
100.

(J. nr. 777-7)

Kontrakt med ingeniør P. Brehm om udførelse af kloakledninger

i Skyllebakkegade for 17-000 kr. - Godkendes.
101.

(J. nr. 811.113)

Andragende fra

_

om fornyelse af tilladelse

til fragtmandskørsel Hillerød - Frederikssund - Roskilde. - Anbefales.
102.

(J. nr. 073-537)

Andragende fra Gulf Oil om tilladelse til kørsel med tankbil

med indtil 19000 liter benzin. Det indstilles, at tilladelsen gives, men ikke
gennem centrum. - Indstillingen vedtoges.
103-

(J- nr. 851.915-1)

Overenskomst med amtet om samarbejde med konsulenten for

særundervisning. - Godkendes.
104.

(J. nr. 778.532)

Arbejdernes Andelsboligforening meddeler, at den vil instal

lere el-køkkener i nybyggeriet Ved Fa^kenborgvej.
Udvalget for det kommunale værker indstiller, at man som betingelse for kom—
munens

garanti for statslån kræver anvendt gas i ejendommene. - Udvalgets

indstilling vedtoges eenstemmigt, idet man samtidig henstiller til det Sociale
udvalg at man så vidt muligt også anvender gas på de gi. hjem.
105.

(J* nr. 073-532)

Kæmnerkontoret foreslår, at man overgår til anvendelse af

hulkort. Der foreligger tilbud fra kommunernes hulkortcentral. Eengangsudgiften bliver 2.700 kr. og driftsudgiften 3-000 kr. årlig. Endvidere et garanti
beløb på 2.600 kr. - Kasse-*- og regnskabsudvalget indstiller, at forslaget til
trædes. - Indstillingen vedtoges.
106.

(j. nr. 842.14 )

Socialudvalgets indstilling vedrørende hjemmesygeplejens frem

tidige ordning bilagt udkast til overenskomst med sygeplejeforeningen. Kommunens
udgift anslås til 11.400 kr. - Indstillingen vedtoges.
107.

(J. nr. 073-526)

Kommunens regnskab for 1957/58. - Godkendes, idet udgifts

overskridelserne efterbevilges,
108.

(J. nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 254cæ, Rønnebærvej 7

tilhørende ejendomsmægler Folmer Arpe. - Godkendes.
109-

(J* nr. 778.532.2(-4 )

Andragende om godkendelse af barbermester H. Frandsen og

F.I.O.M.A. som købere til 2 parcelhuse på matr. nr. 7bp og 9y> hvor kommunen
garanterer for 3 * prioritet. - Godkendes110.

(j. nr. 073-5)

Indstilling om at kommunen låner 150.000 kr. af havnen til

forskellige nyanlæg vedr. elværket. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges«

13 (j. nr. 073»537)

Andragende fra Mobil Oil om tilladelse til kørsel med tank

bil med 15.000 liter benzin. - Tilladelsen gives på sædvanlige betingelser,,
jfr. 102,

(j. nr. 761 ) Andragende om tilladelse til opstilling af music-box i "Central
cafeen" . - Tillades mod en afgift, der senere fastsættes,
(j. nr. 071.5)

Indstilling om navne til følgende vejes

Sidevej til Strandvejen
"

"

Bruhnsvej

Vej på Askelund

(j. nr. 761 )

-

Fyrrebakken

-

Savværksvej

-

Rugskellet.

..

Andragende fra "Bi-lidt" om tilladelse til at have musik og

dans een gang om ugen med lukketid kl. 1 og om tilladelse til at have musicbox. - Tilladelsen gives for tiden l/lO - l/5 mod en afgift på 50 kr.- Musicbox tillades ligeledes mod en afgift, der senere fastsættes.
(j. nr. 073*51)

Andragende fra folkepensionistforeningen om fritagelse for

afgift af møder i Ungdomshusets

Det vedtoges at give fritagelse.

Mødet hævet.

Byrådsmødet den 1 3 . oktober 1958"

(j. nr. 713*13)

Meddelelse om anvisning af rest på motorafgift for 1957/58,

-

31*438 ke. - Til.efterretning.
(j. nr. 761)

Andragende om tilladelse til opstilling af music-box i Jernbane

hotellet. - Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges
og at afgiften for denne og andre tidligere opstillede music-boxes ansættes
til 100 kr. årlig. - Indstillingen vedtoges.
(j. nr. 073*5)

Indenrigsministeriet godkender optagelse af prioritetslån i

det nye alderdomshjem på betingelse af, at der afdrages ekstraordinært, så lå
nene er tilbagebetalt i løbet af 30 år. - Tiltrædes.
(J . nr. O 8 7 .4 I)

(j. nr. 851.162)
og professor

Ny lønoverenskomst med Dansk ArbejdsmandsForbund. - Godkendes,
Arkitekt

., cand. psych.

fremsender redegørelse for den skete undersøgelse af de

nuværende og fremtidige skoleforhold i købstaden og oplandet. - Til efter
retning.

- 14 121.

(j. nr. 823=15)

Ejendomsudvalget indstiller, at der udlægges 31 nye kolonihaver

på matr. nr. 7by, Løgismosen. Udgiften anslås til 12.000 kr., hvoraf 2.000 kr.
i 58/59. Resten afholdes over en årrække. - Indstillingen vedtoges.
122.

(j. nr. 811)

Indstilling fra vejudvalget om, at samtlige offentlige veje

vest for den planlagte nord-sydgående Omkørselsvej friholdes for adgangsbe
grænsende foranstaltninger efter vejbestyrelseslovens § 35. Herfra undtages dog
bivej nr. 4 - Omkørselsvejen, der allerede ved dokument, tinglyst 2o. marts
1954, er sikret facadeløshed. - Indstillingen vedtoges.
123.

(j. nr. 777-7)

Kloakudvalget indstiller, at yderligere 50 m af grøften ved

Falkenborgvej rørlægges. Udgiften anslås til 9*000 kr. - Indstillingen ved
toges .
124.

(j. nr. 811.111)

Vejudvalget fremsender fordelingsliste over udgifterne ved

istandsættelse af Kocksvej og indstiller, at beløbene afdrages i 20 halvårlige
terminer, første gang 1/2 1959 og at beløbet forrentes med 5

io

p.a. - Indstil

lingen vedtoges.
125.

Vejudvalget indstiller, at den under 26/3 1954 tinglyste

(J. nr. 777.862)

byggelinie på matr. nr. 8a "Bi-lidt" mod Omkørselsvejen efter at bygningerne er
nedbrændt nu gøres gældende. - Indstillingen vedtoges.
126.

(j. nr. 857.073.545)

Kirkeministeriet godkender tegningerne til det nye orgel.

Kirkeudvalget indstiller, at det udvides

med 2

stemmer, hvorefter udgiften vil

andrage ca. 80.000 kr. - Indstillingen vedtoges.
127.

(j. nr. 073.513.2)

Indstilling om udleje af ca. 160

ms

af matr. nr. 18bq,

Engbæk til opførelse af et frysehus for 12 kr. årlig. - Indstillingen vedtoges.

128.

(j. nr. 778.532.l(-4)

Andragende om godkendelse af at salgschauffør A. Broder-

sen overtager statslån i matr. nr. 3q> som han har købt af fabrikant Svend
Skaarup.

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at andragendet bevilges. -

Indstillingen vedtoges.
129.

(J. nr. 85i.Hl)

Skolekommissionen indstiller, at lærer Hagbarth Bluhme ud-

nævnes til overlærer fra 1. august d. å. at regne. - Indstillingen vedtoges.
130.

(J. nr. 073.5)

2. behandling af indstilling om optagelse af lån, stprt

150.000 kr. hos Frederikssund havn til dækning af udgifterne ved etablering af
elkabel til Linderupgaard og overgang til vekselstrøm i Engbæk. Indstillingen vedtoges.

- 15 131*

(J* nr. 848.431 )

Andragende 0m folkepension. -

Bevilges eenstemmigt.
132.

(J* nr. 073*511*1)

Landsretssagfører

København forespørger, om

kommunen er interesseret i at købe ejendommen matr. nr. 113 og 114, Frederiksborggade 1 - 5* - Besvares benægtende.
133*

(J. nr. 073»5l)

Købmand Jørgen Christensen ønsker at købe den maskinarbejder

Erik Andersen tilhørende parcel, matr. nr. 254dh, Pilealle, til hvilken kommuret
nen har tilbagekøbs/- En købesum på 3*000 kr. godkendes mod indførelse af byg
gepligt i løbet af meget kort tid.
134*

(J* nr* 811.122.3 )

Andragende om godkendelse af overdragelse af taxavogne?

Vald* Jensen til Sv. J. Madsen
Olaf Larsen til Christoffer Petersen.
Intet at erindre.
135*

(J* nr. 761)

Andragende fra fru

om fornyelse af bevilling til "Den

gamle kro". - Bevillingsnævnet indstiller at andragendet nægtes. Kan ikke anbefales.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den lo. november 1958*

136.

(j. nr. 824.5 )

137*

(J. nr. 761 )

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

Meddelelse fra overbevillingsnævnet om, at andragende fra fru

om beværterbevilling uden ret til udskænkning af stærke drikke i
"Ifen gamle kro" er afslået. - Til efterretning.

138

.

(j. nr. 851.162 (-4 )

ny
Skrivelse fra arbejdsudvalget vedrørende/Frederiksborg

statsskole om anskaffelse af en drikkebrønd. 139.

(J. nr* 778*532)

140.

(J. nr. 842.61 )

Godkendes.

Regnskab for 1957 for Frederikssund boligselskab. - Godkendes.
Socialudvalget indstiller, at den tidligere vedtagelse om in

stallation af elkøkken på det nye alderdomshjem opretholdes.- Indstillingen ved
toges.
141.

(j. nr. 754.25)

Andragende fra farvehandler Erik Rasmussen om tilladelse til

opsætning af neonskilt på ejendommen, Jernbanegade 22. Kasse- og regnskabsud
valget indstiller, at tilladelsen gives, og at fremtidige lignende andragender

- 16 afgøres af kasse- og regnskaksudvalget. - Indstillingen vedtoges.
142.

(j. nr. 811.111.9)

Andragende fra K. T. A. S. om tilladelse til nedlægning af

telefonkakler i Engkæk. Vejudvalget ankefaler på forskellige nærmere aftalte ketingelser. - Bevilges på de nævnte ketingelser.
143.

(J. nr. 713-11)

Kæmneren indstiller, at ejendomsskatterne fremtidig forfalder

2 gange om året, 1 . april og 1 . oktoker med sidste rettidige indketalingsdag
ca. 7 - maj dg 7 - november og at kloakkidrag også opføres på skattebilletten. Indstillingen vedtoges,
144*

(J. nr, 08)

Kæmneren indstiller, at der ansættes en ny kommuneassistent, som

særlig skal medvirke ved skatteligningen. - Indstillingen Vedtoges.
I45 .

(J. nr. 778.532.1 (-4 )

Andragende fra Arkejdernes Andelsboligforening om stats

lån på 833-000 kr. til opførelse af 32 lejligheder, heraf 4 folkepensionistkoliger, og 21 garager.
I46,

(j, nr. 778.511)

- Ankefales, idet man påtager sig den forudsatte garanti.

Andragende fra køkmand J, Chr. Christensen om godkendelse af

opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 254dh* " Godkendes.
147-

(j. nr, 713*027.13)

Valg af medlemmer til ligningskommissionen:

Den kommunale vælgerforening indstiller følgende:
Gårdejer Carl Petersen

- suppleant: Gårdejer Knud Petersen

Postassistent Bønnelykke Hansen

Overlærer E. Nørgaard

Den konservative vælgerforening:
Køkmand V, Rieneck

Prokurist H. C. Christensen

Direktør Gunner Jensen

Landinspektør Søliner Pedersen

Socialdemokratiet:
Kontorassistent V. Knudsen

Gravemester Chr. Hansen

Forretningsfører Georg Dieisen

Snedkersvend Engelkr.Petersen

Togfører Maltha Jensen

Arbejdsmand Bendt Jørgensen.

De pågældende valgtes.
I48.

(j. nr. 073*5 (073*511.2)
vej til autoforhandler

Indstilling om salg af byggegrunde ved Frederiksværkfhv. køkmand

-

Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.
149*

(J* nr. 77-8.5)

Andragende fra landsretssagfører Overbeck om godkendelse af, at

en ledig lejlighed i ejendommen Jernbanegade 17 udlejes til ugift trafikassistent
frk. D. V. Rasmussen, der ikke tidligere har haft selvstændig lejlighed.
Kasse- og regnskaksudvalget anbefaler. - Godkendes.

(J.. nr, 778-532)

indragende fra.Dansk Boligselskab af 1945 om godkendelse af

følgende købere til rækkehuse ved Markleddet i
Arbejdsmand Villy Larsen, Frederiksborggade 15
Maskinarbejder Tage Olsen, Havnegade 21
Radioforhandler Ove R. Petersen, Byvej 46 .
Godkendes.
(j. nr. 851.11.082.5)

Skolekommissionen indstiller, at lærerinde fru Hjørdis

Olfeen og lærer Kurt F. Pedersen fast ansættes fra 1. november 1958* — Indstil
lingen vedtoges.
(j. nr. -640*431 )

Andragende om folkepension.

Anbefalet af socialudvalget. -

Bevilges eenstemmigt.
(j. nr. 848.431 )

Andragende om folkepension. - Socialudvalget.kan ikke anbefak

le. - Kan ikke: bevilges.
(j. nr. 351)

Valg af medlem til initiativrådet. -1- Emil Ret oft genvalgtes.

(j, nr. 712*2)

Meddelelse om at blikkenslagermester

har bestået

prøve som vand- og ’gasmester. - Til efterretning*
(j. nr. 779.532.1 (-4 ) :Andragende fra tlf.formand

om. tilladelse

til at forhøje 1. prioriteten i ejendommen matr. nr. 4ai, i hvilket indestår
statslån - med 5*000 kr. til forbedring og Vedligeholdelse åf ejendommen . Kan ikke anbefales.
(j. nr. 754*2)

.Andragende fra invåliderentenyder Orla Andersen om tilladelse

til at overtage•Carl Ludvig Ravns pølsevogn på havnen. - Bevilges.
(j. nr. 078.51)

Andr ågende fra Frederikssund museumsforening om et ekstraordi

nært tilskud, på 600 kr* - Bevilges under forudsætning af, at foreningen i
løbet af kortere-tid fremkommer med forslag til museets fremtidige ordning.
...
den
(J. nr. 073*511*1) Sag vedrørende ev. erhvervelse af/del af ejendommen matr.
nr. 22, bygr.' * hvorpå Centralcafeen er beliggende.: -Kasse- og reghskabsudvalget bemyndiges til at forhandle med ejeren,MSchous fabriker”'om év. overta
gelse.
(j., nr. :778.51*077*1)

Ev. dispensation vedr, loftshøjden 1 det nye "Bi

lidt". ~ Man vedtog at anbefale den ansøgte dispensation.
(j. nr. 851.172)

Udkast til overenskomst med omegnskommunerne vedr. fælles

skoletandpleje. - Det foreliggende overslag og udkast til overenskomst tiltrædes.

- 18 162.

(j. nr. 778.31.075.5)

Sag vedr. opførelse af et nyt vandtårn. - Det vedto

ges at forhandle med murermester Jacobsen om arbejdets udførelse.
Mødet er hævet.

Byrådsmødet den 8. december 1958*
163.

(j. ne. 073.526)

Kommunens regnskab for 1957/58 til decision. - Decisionen

afgaves.
164.

(j. nr. 811.113)

Andragende fra rutebilejer Chr. Simonsen, Skibby om fornyel

se af koncession på rutebilkørsel, og om at hans sønner Trolle og Claus bli
ver medindehavere. - Anbefales.

165.

(j. nr. 842.74)

.

Indstilling om at børneværnsudvalget fremtidig bliver:

Aage Olsen

-

Suppleant: Anna D. Kjær

Svend Olsen

-

Anna M. Westergaard

-

"

Fru Nagel Larsen

Helga Larsen

-

"

H. Priess Sørensen

Troels Barfoed

-

"

P. A. Jensen

Flodin Larsen

-

"

Chr. Jørgensen

Carla Gejlager

-

"

Kaj Ludvigsen

"

Jørgen Christiansen

De nævnte valgtes.

166 .

(j. nr. 777*83) Turistforeningen fremsender regnskab for opførelse af "cam
pinghuset", der har kostet ca. 38.500 kr. og andragende om tilskud til renter
og afdrag pr. Il/l2 1958, 1.528 kr. og pr. ll/6 1959 ~ 2.017 kr. - Regnskabet
tages til efterretning. Der bevilges de nævnte 1.528 kr.- De nævnte 2.017 kr
tages der stilling til ved budgettet.

167

(j. nr. 778.511)

Tegning til et beboelseshus, som distriktschef Michael Pe

dersen agter at opføre på matr. nr. 4e> Marienlystvej. - Godkendes.

168

.

(j. nr.082.3 )

Indstilling om at den ledige stilling som kommuneassistent be

sættes med en overassistent, da der kunmeldte sig 2 - ikke kvalificerede ansøgere. — Indstillingen vedtoges.

169.

(j. nr. 842.611)

Indstilling om at arealet til hjemmet for kronisk syge

udvides til I4 .OOO ms , og at kommunen lægger kloakledning fra hjemmet til
omkørselsvejen, mod at kommunens hegnsforpligtelse helt bortfalder. Indstillingen vedtoges.

- 19 170.

(j. nr. 811.111 (712.5)
Jernbanegade

Udskrift af dommene vedr. lejerne i ejendommene

3 og 5 efter hvilke der tilkendes følgende erstatninger for

fraflytning;
A. J. Larsen

20.000 kr. + sagsomkostninger;

1.200 kr.

V. Junge

45.000

3 .000

"

"

"

:

"

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at der gives Foght-Sørensen 15*000
kr. for fraflytning. - Til efterretning.- Udvalgets indstilling vedtoges med
6 stemmer - 4 imod - 1 stemte ikke.
171.

(J. nr. 073*51 (073*511*2)

Indstilling om salg af en grund af matr. nr. 3g

_

O

for 4 kr. 25 øre pr. m . -

ved Falkenborgvej til murersvend
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
172.

(j. nr. 073*51 (073*513*2)

Indstilling om udleje af en grund af matr. nr.

28a ved A. C. Hansensvej, stor ca. 1.900 m2 til forvalter Carl Holm, Engbæk
for 40 øre pr. m2 . - Indstillingen vedtoges.
173*

(J* nr. 712.2)

Andragende fra Ejner Bentsen, Skibby, om autorisation som

el-installatør. Udvalget for de kommunale værker anbefaler. Der skal stilles
sædvanligt depositum på 300 kr.- Bevilges.

174 .

(j. nr. 824.1)

Foreløbige tegninger til Haldor Topsøes nye fabrik på Linde-

rupgaard. - Placeringen godkendes.
175*

(J* nr. 778.5)

Andragende fra handelsmand Henning Larsen om tilladelse til

at nedlægges en lejlighed i ejendommen, Kirkegade 8. Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at tilladelsen gives. - Andragendet
bevilges.

176.

(j. nr. 855*1)

Det sociale udvalg indstiller, at der ikke fortsat holdes

juletræsfæster for folkepensionister. - Indstillingen vedtoges.
177*

(J* nr. 778.511)

Tegning til opførelse af beboelseshuse på matr. nr. 7CC»

bæ, cs ved Rolf Krakesvej, tilhørende Henning Jakobsen. - Godkendes, idet

der dispenseres fra afstandsbestemmelserne.
178.

(J. nr. O 87.4I)

Købstadforenimgen fremsender oversigt over de lønrammer,

man foreløbig er nået til enighed om. - Til efterretning.
179*

(J* nr. 784*1)

Skorstensfejerlauget andrager om forhøjelse af skorstensfe

jertakster. Brandkommissionen indstiller at indføre samme takster som i
Hillerød, nemlig grundtakst indtil 7 m højde, 1 kr. 25 øre, tillæg 14 øre pr.
m, hvortil kommer dyrtidstillæg, p. t. 110

°Io.

Udstedelse af skorstensattest

5 kr. Hvis brandsyn udføres af skorstensfejeren betales 1. kr. 5o øre pr.

20 skorsten +dyrtidstillæg f>. t. 110 $.
Brandkommissionen vil fremkomme med forslag til ny instruks for skorstensfejere.
- Brandkommissionens indstilling vedtoges.
Mødet er hævet.

Byrådsmødet den 12. januar 1959«
180.

(j. nr. 778.5H)

Andragende fra entreprenør H. Haagensen om godkendelse af

udseende og placering af 3 parcelhuse på Rolf Krakesvej. - Godkendt ved cirku
lation.
181.

(j. nr. 082.3)

Ansøgninger til stillingen som overassistent.

Der er indkommet 8 ansøgninger, hvoraf kun een, kommuneassistent

,

Vejlby Risskov kan anses for kvalificeret, hvorfor kasse- og regnskabsudvalget
indstillerham til ansættelse. - Ved cirkulation vedtaget at ansætte
- Pågældende har senere meddelt, at han ikke ønsker stillingen.
182.

(j. nr. 855.3.073«545)

Aarsberetning vedr. vandrerhjemmet. - Til efterretning.

183.

(j. nr. 781 ) De samvirkende afholdsselskaber henstiller, at man fastholder de
nugældende lukketider for restauranter. - Til efterretning.

184.

(j. nr. 761 )

Politimesteren indstiller, at der i politikredsen indføres ens

artede afgifter for forskellige tilladelser i h . t. beværterloven nemlig:
Music-box

100 kr.

Fjernsyn

100

Radio, Billard, Keglebane
Spilleapparater uden gevinst
"

med

"

50

11
" pr.

100

ft

300

tt

Indstillingen vedtoges.
vand
185.

(j. nr. 778.317*8) Branddirektør Søliner Pedersen henstiller, at/afgifter ikke
fremtidig beregnes på grundlag af assurancesummerne. Kasse- og regnskabsudvalget
indstiller, at man ikke for tiden ændrer grundlaget. - Indstillingen vedtoges.

186.

(j. nr. 811.111.37)

Politimesteren henstiller, at der opsættes cykelstitaller

på omkørselsvejen. Vejudvalget kan ikke anbefale. - Det vedtoges ikke at opsæt
te skiltene.
187.

(j. nr. 777*7) Arbejdernes Andelsboligforening anmoder om at få udført hovedkloakledninger til bebyggelse på matr. nr. 5a og 5g "Marienlyst".- Udgiften
anslås til 11.000 kr.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at arbejdet ud-

21 føres og udgiften afholdes af kloakfonden.- Udvalgets indstilling vedtoges.
188.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra murersvend Preben Larsen om tilladelse til at

inddrage en 2 værelses lejlighed i ejendommen Bakkegade 4 under sin egen lej
lighed. - Kas'sa- og regnskab sudvalget- indstiller, at tilladelsen gives. - Ud
valgets indstilling vedtoges.
189«

(J. nr. 778.5)

Andragende fra møbelhandler Ejner Andersen om tilladelse til

at indrette en butik i en ledig lejlighed i ejendommen Havnegade 16. Kasseog regnskabsudvalget indstiller, at tilladelsen gives. - Udvalgets indstilling
vedtoges.
190.

(j. nr. 778.5)

Andragende fra arbejdsmand Kr. Nielsen om tilladelse til at

inddrage en 2 værelseslejlighed i ejendommen Kastaniealle 6 under sin egen lej
lighed.- Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man ikke giver tilladelse
til at lejligheden nedlægges, men at det godkendes, at den indtil videre an
vendes af husbestyrerinden på betingelse af, at udleje af enkelte værelser ik
ke finder sted. -Udvalgets indstilling vedtoges.
191.

(J. nr.075.51 (075.511.2)

2. behandling af indstilling om salg af en bygge

grund ved Falkenborgvej til murersvend Poul Olsen. - Udvalgets indstilling ved
toges.
192.

(j. nr. 075*51 (075*511.2)

Landsretssagfører Barfoed ansøger om godkendelse

af, at tarmmester Laur. Hansen sælger grunden matr. nr. 2541b til ejendoms
mægler Folmer Arpe for 5*000 kr. excl. grundstigningsskyld.- Godkendes.
195*

(J* nr. 811.111 (712.5)

Landsretssagfører Ammendrup meddeler, at A/s Axel B.

Lange efter at det er oplyst, at det syd for Gennembrudsgaden eksproprierede
areal af matr. nr. 100a indtil videre agtes anvendt til parkering, akkviescerer
ved den foretagne ekspropriation, idet A/s dog forbeholder sig sin stilling
bl. a. til ekspropriationens lovlighed , såfremt- arealet anvendes til privat
byggeni. - Kasse- og regnskabsudvalget bemyndiges til efter conference med
landsretssagfører P. A* Jensen at svare på skrivelsen med hensyn til det tagne
forbehold.
194*

(J* nr. 778.552)

Andragende fra Dansk Boligselskab om

godkendelse af at togfø

rer Harry Hansen køber hus nr. 7 ved- Markleddet. - Godkendes.

195«

(J* nr. 756) Andragende fra

196.

(J. nr. 715.15)

om indfødsret. - Anbefales.

Andragende fra folkepensionist

om fritagelse for

hundeafgift. - Kan ikke bevilges.

197*

(J* nr. 075*51 (075*511*2)

Eventuelt salg til købmand

af

areal ved Frederiksværkvej. - Under forudsætning af, at udseende og kvalitet
af husene på grunden kan godkendes, vedtages det at sælge arealet for 21.000 kr.

22 198.

(J. nr. 073.51 (075-5112) Eventuelt salg af grund til murer

ved

Frederiksværkvej. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
199.

(j. nr. 778.532.2)

Eventuel dispensation.fra bestemmelserne om at folkepen

sionister kun må få huslejetilskud til 2 værelses lejligheder. - Det vedtoges
at dispengere for folkepensionisterne IT.N. og II. N.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 9- februar 1959*
Forinden mødet udtalte borgmesteren mindeord i anledning af den ulykke, der
er sket ved grønlandsskibet Hans Hedtofts forlis. - Der bevilgedes 1.000 kr.
til grønlandsfonden.

200.

(J. nr. 824-5)

201.

(J. nr. 754* 2)

Oversigt over detailpriser. - Til efterretning.

Andragende fra Dansk Esso om udvidelse af benzintankanlæg hos

Daniel Jensen, Nygade 3* " Godkendes.
202.

(j. nr. 811.111.9)

Andragende fra K. T. A. S. om tilladelse til nedlægning

af telefonkabler.- Vejudvalget indstiller, at tilladelsen gives på sædvanlige
betingelser. - Bevilges på de sædvanlige betingelser.
203*

(J* nr. 851.123)

Indstilling fra skolekommissionen om at ændre skolens ferie

plan således, at den bliver som statsskolernes. - Indstillingen vedtoges.
204*

(J. nr. 851il9)

Skolekommissionen indstiller, at timetallet for særundervis

ning af læse- og regneretarderede elever forhøjes fra 10 til 25 timer ugentlig, og for taleundervisning fra 4 " 6 timer. - Indstillingen vedtoges.
205.

(J* nr. 851.172)

Skoleudvalget fremsender overenskomst om tandbehandling på

den kommunale skoletandklinik.- Følgende kommuner har tiltrådt: Gerlev-Dråby,
Stenløse, Ølstykke, Oppesundby, Strø, Ølsted, Slangerup by og land, GræseSigerslewester.- Endvidere ønsker Slagslunde-Ganløse at være med. - Over
enskomsten
206.

godkendes.

(j. nr. 778.511) Bygmester Jørgen Christensen fremsender tegninger og beskri
velser til 3 parcelhuse, han ønsker at opføre ved Frederiksværkvej. - Godken
des under forudsætning af, at bygningskommissionen kan godkende.

207*

(J. nr. 778.511)

Tegning til et parcelhus, som murersvend

at opføre på parcel af matr. nr. 3g ved Falkenborgvej 28.

agter

- 23 Bygningsinspektøren påpeger forskellige mangler. - Udsættes til der er taget
stilling til de nævnte mangler.

208.

(j. nr. 713-11)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at de promiller med

hvilke den oprindelige kommunale grundskyld og ejendomsskyld beregnes for den
kommende fireårige periode fastsættes uforandret til henholdsvis 5 og 3>75 og
at fradraget uforandret fastsættes til 21.000 + 2.000 kr. for lejligheder ud
over een. - Indstillingen vedtoges.
209-

210

.

(j. nr. 813.12.073.521)
(j. nr. 073.521)

Havnens overslag for 1959/60. - Godkendes.

Kommunens overslag for 1959/60. - Overgang til 2. behand

ling.

211.

(j. nr. 073.51 (073.511.2)

2. behandling af indstilling om afhændelse til

murersvend Ib Sylvest af en byggegrund på Falkenborgvej. - Indstillingen vedto
ges.
212a.

(j. nr.778.532.1 (-4 )

Andragende fra skibstømrer L. Petersen om tilladelse til

optagelse af et lån på 2.700 kr. til anlæg af centralvarme i ejendommen matr.
nr. 4£> markj, i hvilket indestår statslån med kommunegaranti. - Anbefales,
idet man vil vedstå sin garanti.
212b.

(j. nr. 778.532.1 (-4 ) Andragende fra værkfører Poul Hansen om tilladelse til
optagelse af et lån på 3*000 kr. til anlæg af centralvarme i ejendommen matr.
nr.

J>k,

markj., i hvilket indestår statslån med kommunegaranti. - Anbefales,

idet man vil vedstå sin garanti.

213 .

(j. nr. 713.13)

Andragende fra

, Kong Skjoldsvej, om fritagelse

for hundeafgift. - Kan ikke bevilges.

214 .

(j. nr. 85i.li2 .52)

Indstilling fra skolekommissionen om at aspiranterne Betty

Hansen og Gerda Nielsen fra henholdsvis l/l 59 og 1/4 59 ansættes som lærerin
der. - Indstillingen vedtoges.
215.

(j. nr. 756)

Andragende fra fuldmægtig

om indfødsret. - Anbefa

les .

216 .

(j. nr. 713.027.13)

Andragende fra direktør

om på grund af

sygdom at måtte blive fritaget for hvervet som medlem af ligningskommissionen.
Fritagelse kan ikke bevilges, men suppleanten kan indkaldes'onder sygemelding.

217.

(J. nr. 778.511) Tegning til et parcelhus som F. Arpe vil opføre på matr. nr.
254db, Skelvej 6. - Godkendes.

- 24 218.

(j. nr. 811.111 (712.5) Landsretssagfører Ammendrup meddeler, at

a /s

Axel B.

Lange ikke vil fravige det tagne forbehold vedr. fremtidig anvendelse af en
del af den i anledning af vejudvidelse eksproprierede ejendom matr. nr. 100a,
bygr. - Det vedtoges at udbetale beløbet.
219.

(j. nr. 074)

Berigtigelse af folketingsvalglister. - Overlades til kasse- og

regnskabsudvalget.
Mødet hævet.

Byrådsmødet den 9« marts 1959-

220 .

(j. nr. 073*526,5 ) Beretning om kasseeftersyn på kæmnerkontoret. - Til efter
retning.

221

.

(j. nr. 851.162) Meddelelse om, at byggetilladelse til den nye skole kan for
ventes. - Til efterretning.

222

.

(j. nr. 8ll.l22.54)lndstilling fra vejudvalget vedr. færdselsforanstaltninger
i krydset ved Omkørselsvejen. Udgiften anslås til 1.000 kr. - Udvalgets ind
stilling ledtoges.

223.

(j. nr.842.7 )

Sundhedsplejersken andrager om fritagelse for tilsynet med børn

over 2 år. Børneværnsudvalget indstiller, at tilsynet med plejebørn m. fl.
overtages af de kvindelige medlemmer af børneværnet. - Udvalgets indstilling
vedtoges.
224.

(j. nr. 778.511)

Tegning til tilbygning af en "vinterhave" på matr. nr. 14aa,

LI. Færgevej 3> tilhørende slagtermesterbAxel Larsen. - Godkendes.
225.

(j. nr. 778.5H)

Tegning til beboelseshus på parcel af matr. nr. 3g> Falken-

borgvej 28, tilhørende murer Poul Olsen. - Godkendes.

226 .

(j. nr. 073.521)

2. behandling af kommunens overslag for 1959/60.

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at følgende ændringer foretages:
Konto 10-7-1:
Kommunal grundskyld forhøjes med 1.400 kr.
Konto 10-7-2 i
Kommunal ejendomsskyld med 6.000 kr.
Konto 10-7-3 s.
Der opføres 8.3OO kr. s09 afløsningssum for Amtstueskat for Udesundby.

- 25 Konto 15-1-1**
Tilskud til, Ti1.sund sygehus forhøjes med 7*000 kr.
Konto

1 5 -9:

Tilskud fra staten til sygehusudgifter forhøjes med 2.000 kr.
Konto 16^1-6-1i
Bidrag til skolefonden nedsættes med 7*000 kr. '
Konto 16- 4-1 :
Posten forhøjes med 17*700 kr. til dækning af udgifterne ved pålægning af nyt
tag på skolens hovedbygning.
Den ved 1* behandling forudsatte skatteudskrivning bliver herefter uforandret.
Udvalgets indstilling vedtoges,- Det foreliggendebudgetforslag vedtoges.
227.

(j. nr. 778.532.1 (""4)

Andragende om tilladelse til at støberiarbejder
overtager statslånet i ejendommen* matr. nr. 254de,

Pilealle. - Anbefales.

22

$.

(j. nr.713-13)

Andragende fra gårdejer Knud Pedersen, Bonderupgaard om frita

gelse for hundeafgift. - Bevilges.

229.

(j* nr. 842.538) Andragende om eftergivelse af kommunehjælp. — Socialudvalget
kan ikke anbefale. - Kan ikke bevilges.

250.

(j. nr. 073*54 (073*511.2)

Indstilling om afhændelse af 2 grunde ved Frede

riksværkvej til henholdsvis tømrermester

, Kyndby, 853 m2

a 7>oo kr. pr. m2 og til malermester

940 m2 a 7*bo kr. pr. m2 .

For sidstnævntes køb er det en betingelse, at der bag beboelseshuset må opfø
res en garage og et malerværksted. - Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.

251a.

(j. nr. 073.51 (073*511.2) Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man til
A/S Metallic afhænder 7-000 m2 vest for strømpefabriken for 4>00 kr, pr. m2 ,
og at der gives

a /s

købsret i indtil 3 år til yderligere 5*000 m2 nord for

ovennævnte areal ud til Omkørselsvejen på samme betingelser. - Sagens overgang
til 2. behandling vedtoges.
231b,

(j. nr. 073.51 (073*511.2)

Kasse- og regnskabsudvalget indstiller, at man til

firmaet Rila ved direktør

afhænder 12.000 m2 mellem St- Marien- r

lyst og Holmensvej til opførelse af en fabrik til fremstilling af stofetiketter.
Prisen er 4 kr. pr. m2 . - Sagens overgang til 2, behandling vedtoges.

232.

(J. nr. 781)

Andragende fra tjener

om beværterbevilling til Kalvø-

pavillonen. - Anbefales.

23%

(j. nr. 851.12)

Indstilling fra skolekommissionen om ændring af undervisnings

planen for skolens 6. klasser, således at der bliver 3 ugentlige timer engelsk.
Indstilling fra skolekommissionen om oprettelse af et nyt lærerembede og et
nyt lærerindeembede. - Indstillingen vedtoges.

- 26 234-

(J. nr. 811.111 (778.511) Kontrakt med entreprenør Harry Berg, Brønderslev om
nedbrydning af ejendommen, Jernbanegade 1,3 og 5- Han vil betale 7*350 kr. Godkendes.

235*

(J* nr. 777*7)

Kloakudvalget fremsender nyt forslag til kloakering af Måge

vejskvarteret til erstatning for det ved landvæsenskommissionens kendelse af
15/9 1954 godkendte projekt. -Forslaget vedtoges.

236.

(j. nr. 778.511) Tegning til beboelseshus på parcel af matr. nr. 4b ved Fal
kenbor gvej, tilhørende murersvend Ib Sylvest. - Godkendes på de af stadsingeni
øren nævnte vilkår.

237.

(J* nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus på matr. nr. 7dx, Kong Skjoldsvej

13, tilhørende Leif Schaffer. - Tegning og udseende godkendes.
238.

(j. nr. 778.511)

Tegning til beboelseshus på parcel af matr. nr. 4k ved

Frederiksværkvej, tilhørende autoforhandler A. Boesen-Nielsen. - Godkendes.
239-

(J* nr, 778.511)

Projekt til opførelse af et beboelseshus på matr. nr. 7dq,

Kong Skjoldsvej 10, tilhørende former Jørgen Nielsen. - Godkendes på de af
stadsingeniøren nævnte vilkår.
240.

(J. nr. 778.532.2 (-4 ) Andragende fra købmand

om "Kvadrat-

metertilskud"til 3 beboelseshuse på parceller af matr. nr. 4b ved Frederiksværkvej. - Anbefales.
241.

(J. nr. 778.532.1 (-4 ) Andragende fra købmand

w

__

_

om statslån

efter kap. VI i 1955-loven til opførelse af en tilbygning på matr. nr. 209a,
37 g, bygr. Lundevej 11 (til datteren

). - Anbefales.

Man påtager sig den forudsatte garanti.
242.

(j. nr. 073.511.1/2)

Eventuelt mageskifte mellem banken og kommunen om arealer

ved Jernbanegade og Tværstræde. Det indstilles, at banken betaler 40 kr. pr.
2
2
m og kommunen 10 kr. pr. m . - Borgmesteren deltog ikke i sagens behandling.
Sagens overgang til 2. behandling vedtoges.
Mødet hævet.

