RY KOMMUNE

TEKNISK FORVALTITIITG

den 4- marts L993
J. nr. 04.03 c01
Ilbenr- L376/93
Sagsbeh- Fulclm. Erik Nysom

Ry,,

Låsby Station Beboergruppe
v/Connie Lauritsen
@sterskovvej 42
8670 Låsby

Tilskud til reparation oq vedliqeholdelse af leqepladser
Ry komnrune har på

builgettet for 1993 afsat 19.800 kr som tilskud til grundejertil reparation og vedligeholdelse af legepladser.

og beboerforeninger m.v.

Såfremt foreningen /nsker at konune i betragtning ved fordeling af tilskuddet,
bedes ansøgning herom fremsendt hertil, såIedes at vj- har den i'hænde senest
den 31. marts L993. AnsØgningen skal indeholde en specificeret angivelse af,

hvortil tilskuddet skal anvendes.
Tilskuddene

vil herefter blive fordelt efter en samlet vurdering af alle

indkomne ans@gninger.

Venlig hilsen

'1

'Q/44,-//

Telefon: 86 æ

Telefax: 86 89

15 55
15 96

Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

Ekspedition:

10.00 - 12.30

Torsdag tillige: 15.00 - 17.30
Lørdag lukket

de

RY KOMMUNE

IEKT{ISK F'OR\rALTNII{G

Ry, den 23- narts

J- nrI$enr.

04.03

1992

G01

88O/92

Sagsbeh- Fuldm. Eri.k

Låsby Station Beboergruppe

Nysom

v/connie Lauritsen
@sterskowe3
8670 Låsby

42

Tilskud til reparation oq vedliqeholdelse af leqeoladser

tidligere meddelt er der indfØrt en ny praksis for tildeling af tilskud
til grundejer- og beboerforeninger m.v. til reparation og vedl:-geholdelse af
legepladser. Efter denne praksis vurderes alle ans6gninger samiet.
Som

Såfremt foreningen Ønsker at kouune i betragtning ved fordeli-ngen af tilskudd.et
for 1992 bedes ansøgning herom fremsendet hertil, således at vi har den i
hænde senest den 23. april 1992. Ans/gningen skal indeholde en specificeret
angiVelse af , hvortil t1l-skudået skai ai'rvendes

Det kan oplyses,

at der på budgettet er afsat 19.300 kr tir
Venlig

Telefon: 86 æ 15 55
Telefax: 86 æ 15 96
Giro: 9 09 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset
Knudsvej 34
8680 Ry

formå-r.et.

hi-l-sen

Ekspedition:

10.00

- 12.30

Torsdag tillige: 15.00 - 17.30
Lørdag lukket

Beboere og arbej dsgruppe
Låsby St.

Las by

s

t.

14

.4 .92

Teknisk forvalEning
Ry kommunekor:tor

Ans{gning om nridler ri1 legeplads/ tæl1esaria1.
0vennævnte gruppe f ra Låsby st. sØger he, rrn€, d on del i mi.dlerne,
ti1 legepladser i Ry kommur:e. Med f@lgende @nsker:
300,00
"Ubåd" - maling m.m.
Forbedring af vej ti1 1egep1.1000,00
Maling - vedligeholdelse
1000,00
4
Vippe
3500,00
s) Svævebane
4000,00
6) Klatresrativ
1 500,00
7) Renovering af gynger
300,00
8) Sand ( urderlag for klatres t. ) 6C0,00
e) Benzin ti1 grasslåning
300,00
0) Et b6rne - bænl-. - bc,rd
300,00
Ia1 t
1 280C,,0C,
1)

2
3

Legepladsen er beligg,ende bag Østerskc,vvej 58. Ejeren af den lejede
mark, på er-'tønderland er carl Ejner Baastrup Østerskovvej 20.

Svar udbedes ti 1:
Connie Lauritsen
Øs terskovve j 42
8670 Låsby
Tlf
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RY KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Ry, den L2, naj L992
J. nr. 04.03 c01

Løbenr.

88O/92

Sagsbeh. Fuldm.

Erik

Nyson

Låsby St. Beboer- og arbejdsgruppe
v/Connie Lauritzen
Østerskovvej 42
867o Låsuy

Vedr. t,ilskud til legepladser
Det kan herved oplyses, at Ry byråds tekniske udvalg i mødet den /. naj L992
har behandlet de indkomne ansøgninger om tilskud ti1 reparation og vedligeholdelse af legepladser.
På budgettet er
om tilskud på i

afsat 19.300 kr til fornålet, og der var indkonmet
alt ca. 105.000 kr.

ansøgninger

Teknisk udvalg vedtog, at der kan tildeles foreningen et kontant tilskud på
1.000 kr, der vedlægges i check.
Det blev endvidere vedtaget at levere sand til sandkasse/underlag til klatrestativ. De bedes derfor kontakte driftsassistent Preben Lunding, Ent,reprenqrafdelingen, tlf. 86 89 14 28 for at aftale tidspunkt for levering af sandet.

Venlig hilsen
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l$ud Marth t{ddrsn
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Teiefon: 86 89 15 55
Telefax: 86 æ 15 96
Giro: 9 0g 13 00
Korrespondance bedes ikke stilet til personer

Rådhuset

Ekspedition:

Knudwei34

Torsdag tillige:
Lørdag lukket

ff80

Ry

10.00 - 12.30
15.00 -

fl.n

København, den
J. nr. D
ref. SKH/9-095

Til

konmunalbestyrelsen

13. april

L99Z

INDGÅET
|

+

APR. lgg2

Ry Kommune

r november 199r-.nedsatte. Jgg s€unmen med arbeJdsministeren,
ligminisreren, indusrriniåiåt;;å;-;g-"jistitsministeren
der
-tværministerielle støJudvalg

bo_

udvalget har netop afgivet sin betænkning, som vedrægges.
udvarget konkluderer, at der- - med nogre få undtagerser
- er
det fornødne.lovgivningsrnæs"ige
grunåi;g
for
at
bekænrpe
støjen, men at det år nøaienoigt-at"""iiå-ind med øget
informati_
on for ar begrænse de sti.oeåa"-støiliouremer
i
i:åk":
boligom_
råder og viliatcvartåre.r-å"r ofte skyrdes ubetænksom adfærd.
Herudover fremsætter udvalget en række forsrag for
at styrke
støjbekæmpelsen inden for åe r"i"[årl!øe miniit"rorniåder.
De berørte

ministre har besruttet at føLge betænkningens forslag op hver på deres orråd"
sen vedrørende støJens skadetife
.,riir.åirrg",informarionsindsat_
"g-it-"t;;i"
og murighederne
for

at

begrænse ståien

Det fremgår af betænkningen, åt der især er stigende problemer
nabostøi, 'både den s[,øi, aer iårpri"t". sig fra rejlighed
til lejliqhed og Flri
fra prænekrippere,
-i viiiatcvarterår-*.n.
haveredskaber, hobbytdstyi
m.v.
Jeg skal.i den forbinderse henlede opmærksomheden pår åt
kommunerne i medfør af_rni.rjøbeskytterseåiåven
kan
fastsætte
for_
skrifter om anvendelsen-af moloriserede haveredsr.åuår i botigområder. Bestenmelsen vii-utiv" orr"iirit tir den kommende
be_
kendtgørelse om ikke erhveivsmæssigt
dyrehord,
hygiejniske
forhold m.m. som forvenres udstedf i åaj Lggi iii-åir"sning
'
af det ridligere
med

reglem"rrt o* ,niij"U""tyttelse.

Bekæmpelsen

af støjen forudsætter

en indsats på mange forsker_
områder med si,ore o;-;;åti"iti"ti;;,
t og jeg skal anmode
kommunerne om_ar-være opåærkso;
åer-i-aåt
dagrige ar;å;-h;aå
bejde kan gøres for at, åirråst" piååråråir", herunder
om den
ovenfor nævnte nulighed for at ?astsætte støjregurativer
for
boligområder bør bringes i anvendelse.

lise

t

Som et første initiativ for at påvirke til større støjbevidsthed.har I'Iir jørninisteriet udarbejdet vedlagte pJece om "Nabostøi i Hus ogr Have. " pjecen er red i en inasatå for at informere direkte tir de pågærdende befolkningsgrupper med løsninger som vil begrænse siøjproblemerne.
sigtet med informationsindsatsen er at tilsklmde til, åt borgerne serv gør noget ved nabostøJproblemernel for dermed at
forebygge klagesager og sikre, ai-det ikke biiver nødvendigt
med endnu mere rovgivning eller kontrol for at begrænse diåse
støjprobremer. Det er i den forbindelse væsent,ligtr åt informationen når ud til dem, O"=,.."r.,berørt af probleierne
Jeg skar derfor anmode om; at kornmunerne udsender pJecen til
grundejerforeninger og andre interesserede indenfoi kommunens
område og anvendår. piåcen, hvor den er relevant i kommunens
veJledningsvirksomhed overfor borgerne. Yderligere eksemplarer
kan rekvireres hos praristyrersen, Haraldsgade s3, 2Lo0 råbenhavn Ø, tlf 39 27 11 00, Lil hvem spørgsmåt og ideer tir initiativer tir begrænsning af støjproblemerne i øvrigt kan ret-

tes.

Med

venlig hilsen

/' rlø'a

Per Stfq MøIler

