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28-09-2015
Ekspeditionstid:
Mandag - Onsdag

10.00 - 14.30

Torsdag

10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.30

EAN:

Tilladelse til Byfest i Fløng den 11. juni 2016
Du har i mail af d. 18. september 2015 søgt om tilladelse til at benytte arealet ved Fløng Gadekær, lørdag den 11. juni 2016 i tidsrummet kl. 12.00 til 23.00, i anledning af afholdelse af
Byfest i Fløng.
Vi kan imødekomme ansøgningen under forudsætning af, at nedenstående bliver respekteret:
-

At politiets retningslinjer overholdes
At man forpligter sig til at benytte arealet i det ansøgte tidsrum
At der tages hensyn til den øvrige færdsel
At der tages hensyn til eventuelle andre arrangementer på arealet
At arealet ryddes for boder, skilte, plancher, papir og lignende straks efter arrangementets afslutning, uden udgift for kommunen
At der ikke laves åben ild direkte på græsset
At eventuel ødelæggelse af belægningen/græs ved tung kørsel udbedres for egen
regning
At der ikke bankes pløkke eller lignende ned i belægningen
At denne tilladelse eller kopi af den forefindes på stedet
Såfremt der ønskes udlagt køreplader, skal der betales for den tid, der bruges på
opgaven – kontakt Claus Dahl på tlf. 43591109.
Der må ikke tappes vand fra brandhaner. Angående vandforsyning henvises I til at
kontakte Fløng Skole.
Såfremt der skal bruges el henvises I til at kontakte Fløng Skole eller Center for
Ejendomme og Intern Service – postkassen ceis@htk.dk
eller på tlf. 43591000.
Spørgsmål vedr. affaldsbeholdere samt tømning bedes rettet til Team-Affald – til
postkassen Affald-driftsbyen@htk.dk eller idrætsafdelingen på Fløng Skole.
Vedrørende sanitetsforhold hvor en toiletvogn skal aflede direkte til den offentlige
kloak, henvises I til at kontakte HTK Forsyning A/S - til postkassen
htkforsyning@htkforsyning.dk eller på tlf. 70205120.
Alternativt skal udlejeren af toiletvognen selv sørge for tømningen.

Kopi af denne tilladelse er sendt til Københavns Vestegns Politi, samt Høje-Taastrup Kommunens Driftscenter.
Med venlig hilsen
Camilla S. kaufmann

Sagsbehandler
CamillaKa
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