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Teknisk udvalgsmøde onsdag den 24. juli 1974
3o
klokken 13
i teknisk forvaltning.

1. Peter Christensen, Nordgårdsvej 5, Svoger
slev, 4ooo
l/

Roskilde ansøger om tillægsauto

risation som kloakmester i Skibby kommune

2. Walther Brik Mogens Lorentzen, Frederikssundsvej 98, 367o

Veksø ansøger om tillægs

autorisation som gas- og vandmester i Skibby
kommune

3. Madelund entreprenørfirma A/S, v/Vagn John

J

sen, Madelund 2, 4634

Ørslev ansøger om til

lægsautorisation som kloakmester i Skibby
kommune

justitsministeriet fremsender cirkulære vedr
afmærkning af tættere bebyggede områder

5. Frederiksborg amtsråd fremsender politirap
porter til brug for ulykkesstatistik

Knud Verner Andersen, Nyvej 12, 4o5o

Skibby

ansøger om tilladelse til TAXI kørsel i Skib
by kommune

7. Superfos fremsender tilbud på udførelse af
af asfaltbelægninger

på bivej nr. 138, 142,

lol og lo4 samt Rosenvænget og Valmuevej i
Skibby
N r.

588

A/, OAFOLO-FREDERIKSHAVN

tyr?*

Blad nr.

Dag og år:

194 .

Formandens
initialer:

8. Frederiksborg amtsråd anmoder om en udtaleli i
vedr. vognmand Henning Buch-Larsen, Tingvej
23, Vindinge ansøgning om godstransport med
motorkøretøjer til at udføre fragtmandskør
sel på ruten Roskilde-Skibby

9.

ansøger om tilladelse til
'X

^

_ _ _

opstilling af redskabsskur på stejlepladsen
på Skuldelev havn

lo.

7 "

Frederiksborg amtsråds tekniske forvaltning
fremsender protokol fra møde den 27. juni
1974 vedr. SKIBSØL

LI. byudviklingsudvalget meddeler tilladelse til
fremføring af en 4oo kV luftledning fra Hove
gård til Kyndbyværket, journal nr. 7o-28

L2. N.E.S.A., Strandvejen lo2, 29oo

Hellerup

ansøger om tilladelse til at fremføre et lav
spændingskabel på Selsøvej (manderup syd),
journal nr. 7o-23

}/

13. Stavnsholtsvej/Bistrupvej komiteen fremsendei
kopi af skrivelse med bilag vedr. amtsrådets
beslutning om at føre den nye amtsvej nord
om Farum

/
|4. Min. f. off. arb. fremsender cirkulære om æn
ing af den statslige vejadministration

NT. 588

*/* DAFOIO-FREDERIKSHAVN

7

^

Blad nr.

Dag og år:

195.
Formandens
initialer:
*

15. A/S Melchior & Voltelen, Trondhjemsgade 7,
21oo

/

København ø anmoder om tilladelse til

¿tøf

at benytte offentligt strandareal ved Skul
delev havn som arbejdsplads i perioden ca.

fec&v s

1. aug. til 31. dec. 1974

16, drøftelse vedr. fortove på Damgårdsvej fra
Bsso til pensionistboliger samt på Hovedga
den fra

og ud til industri
7 -

udstykningen yderste ende

17. miljøministeriet fremsender kopi af akt
stykke, hvori finansudvalget godkender, at
der ydes statstilskud på llo.ooo,- kr. til
Skibby kommune til dækning af merudgifter
ved ændring af regnsvandsudløbene i Vellerup vig

18. arbejdstilsynets Holbæk kreds fremsender kopi
af skrivelse til J. K. Dinesen vedr. diver
se krav for rensningsanlæg i almindelighed

C/

19. A/S J. K. Dinesen fremsender skrivelse, hvop m ¿puc

______

i foreslås udvalget, at forslag 2 snarest g
nemføres således, at de med gennemførelsen
forbundne udgifter betales af områdets lods
ejere med lige store bidrag fra hver

drøftelse af videreførelse af hovedkloak
fra renseanlæg til Vejleby
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