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1. Meddelelser fra formanden,

OTHA/

2. Fastsættelse af mødetidspunkt.

ffriødt

%t 9 * .
3. Efterretningssager:
a. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender bassinvandsanalyse af 22/12 81

Åi

fra Hellas svømmebad.
b. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender vandanalyser for Skuldelev vand
værk både af koldt og varmt vand.
R. Dons fremsender vandanalygsfor I/S S k i b 
by vandværk.
c. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender vandanalyse og analyseattest
af 7/12 1981 for Maglehøjgård losseplads.
d. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender spildevandsanalyse af 25/11 81
for Skuldelev renseanlæg.
e. Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
fremsender vandanalyse fra
udtaget den 14/12 1981 på grunc
af ny boring foretaget ca. 1 md. før.
f. Teknisk forvaltning har den 13/1 1982 med
delt A/S KTAS tilladelse til nedlægning af
telefonkabel i Damgårdsvej, Skibby på sæd
vanlige vilkår.

N r. 588

DATOLO-PRCDeRIKSMAVN

jbÅj/. AA

Dag og är:

Blad nr.

Torsdag den 21._januar

Formandens
initialer:

943

1982 klokken 9

oo

udvaljsværelset,
3, fortsat:
g- Miljøministeriet meddeler i skrivelse af
22. dec. 1981, at man ikke kan give tilla
delse til brug af nuværende nedsivningsan
læg på matr. nr. 37 d Venslev med mindre
der bliver foretaget nogen ændringer, såle
des at det opfylder D. I. F. Norm for pri
mitive afløbsanlæg for nedsivning.
Ejeren af matr. nr. 37 d Venslev,
meddeler i skrivelse af 6/1 1982, at

0V67 .

der snarest vil blive fremsendt tegnings
materiale med henblik på ændring af ned
sivningsanlægget, således at det opfylder
ovennævnte krav.
A/S J. K. Dinesen, Randersgade 17, 21oo
København 0 fremsender kopi af skrivelser
samt notat vedr. tilløbsledninger til Hyllingeriis renseanlæg, som ved licitationen
blev overdraget til

/¿¿i

^båJ, Å ,

Desuden kopi af annonce vedr. licitation
for entreprise 2, Hyllingeriis renseanlæg.
På udvalgsmødet den 17/12 1981 behandlede
man et forslag fra
om at anlægge en
rampe til udsætning og optagning af både

JA

ved Østre færge på Hammeren ved Isefjorden
Udvalget vedtog da, at sagen skulle sendes
til Havneudvalget til udtalelse.
Den 14/1 1982 afholdt Havneudvalget møde
på Teknisk forvaltning, og man vedtog d a f
at kommuneingeniøren skriver til
og beder ham ringe til Teknisk for^
valtning for at aftale et møde enten ons^
dag den 2o/l 1982 eller fredag den 22/1 19 32
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Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund
har fra arkitekt
modtaget tegninger og beskrivelse over ud
videlse af Ferslev skole med anmodning om
godkendelse af køkken i tilslutning til
gymnastiksal.
Køkkenet tænkes anvendt i forbindelse med
udlåning af gymnastiksalen, det vil kun
blive anvendt i meget begrænset omfang og
der vil ikke blive ansat fast personale.
I tilslutning til ovennævnte oplysninger
indstiller Levnedsmiddelkontrollen, at ud
valget meddeler

at køkke

net ikke skal godkendes i medfør af lev
nedsmiddellovgivningen .

I forbindelse med møde i Levnedsmiddelkon
trolenhedens budget- og regnskabsudvalg
den 17/12 1981 indstilles følgende:
a. at Byrådet vedtager at stå i forskud

iJU.

med de udgifter, som er afholdt til li
citation vedr. nedr. af "Gyldensten"
og til nedrivning, indtil de under dags
orden pkt. 1 + 2

1
/

anførte forhold er

blevet afklarede.
b

at Byrådet overfører det fra budget 198
ikke forbrugte beløb til laboratoriebyggeri til anlægsbudgettet for 1982,
at Byrådet godkender det foreliggende
udkast til ny overenskomst for levneds
middelkontrolenheden, og meddeler sin
beslutning snarest.
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ansø
ger om nedsættelse af kloakbidrag til ho
vedkloak, renseanlæg og detailkloakering
på matr. nr. lo m Skibby fra to normale
bidrag til et bidrag, da ejendommen nu kun
er beboet af en familie på 4 personer samt
en logerende.

7.

anmoder Teknisk
udvalg om at acceptere Hovedstadsrådets
afgørelse af 17. d e c . 1981, som går ud på,
at Engbergs ejendom ikke indgår i kloakop
landet, og ansøger om tilbagebetaling af
indbetalt kloakbidrag.

8. Advokat Leif Erlandsen anmoder i forbindel
se med tidligere indbetaling af kloakbi
drag for Dådyrvej om at få tilbagebetalt
detailkloakbidrag for rækkehusparcellerne,
idet han mener forudsætningerne for tidlig
re aftaler angående forudbetaling af kloak _ ¿focUi/CC&M, é?0 o d & i z0 f
bidrag er bristet efter at de nye lokaiplaner for området er godkendt.
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udvalgsværelset,
meddeler i forbindelse med åstedsforret
ningen ved udbygning af Ferslev skole, at
da arbejdet ikke blev udført i efteråret
som lovet, forventer man nu at få udbetalt

.¿Sis'

en ekstra afgrødeerstatning.
Ligeledes forventer man at få betalt plan
terne, hvis arbejdet bliver udført inden
foråret, da man jo så ikke har mulighed for
at flytte planterne.

o. Fornyet drøftelse af vagtordning for vejog gartnerafdelingen i forbindelse med sne
rydning i kommune.

mißt

.1. Drøftelse af anlæg af sti jfr. Budget 82.

¿¿/

i/
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udvalgsværelset.
Der har den 29/12 1981 været fornyet for

12

handling med Euro-Matic.
Euro-Matic tilbyder, at kommunen kan over
tage anlæg for 5o.ooo,- kr. + moms i den
nuværende stand, dog afholder Euro-Matic

¿ fe /

S'O. OOOÅ

ØM

udgifter som følge af driftsforstyrrelser ■t /vn<ryn-6.
i 1982.

tfWl ÆtmJcJpM*■c/1

Alternativ- tilbydes fortsat lejemål for
2o.ooo,- kr. pr. år , såfremt kommunen
foretager vedligeholdelsen.

13.
anmoder om at få foretaget et nyt
vejsyn i forbindelse med åstedsforret
ningen den 7/8 1981 på privat fællesvej
Nicolajsensvej.

14. Bogholderiet fremsender regnskabsrapport
i grupperingsniveau pr. 31/12 1981 for
regnskabsåret 1981 vedrørende:
Del af konto O . Byudvikling, bolig- og

Jcf

miljøforanstaltninger.

'
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Konto 1. Forsyningsvirksomheder, havne
m. v.

//¿I S Q M .________________________

Konto 2. Vejvæsen.
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