BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1911 01 28
§1

Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått

§2

Justering av föregående protokoll

§3

Rotelfördelning

§4

Emottagande av debetsedlarna

§5

Blankett för betalning av skogsaccis

§6

Avslutning

Sammanträdesdatum 1911 04 10
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Granskning av de för taxering till skogsaccis innevarande år ingivna deklarationer

§3

Uppgivna beloppen införes i accislängden

Sammanträdesdatum 1911 05 15
§1

Skrivelse från Kungl. Maj:ts befallningshavande om vallokal till riksdagsmannaval

Sammanträdesdatum 1911 05 31
§1

Skrivelse ang. avverkning och försäljning av ved innan lagen trädde i kraft

§2

Anmodan till mejeriägaren att ofördröjligen vidtaga åtgärder för avhjälpande av
olägenheten med det flytande avfallet

Sammanträdesdatum 1911 08 31
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Donation från kyrkoherden

§3

Tilldelning enligt donationen

§4

Fråga om anställande för Björnlunda, Gåsinge och Gryts socknar av en
sjuksköterska

§5

Avslutning

Sammanträdesdatum 1911 10 18
§1

Med döden avgått ordförande den 16 september

§2

Justering av föregående protokoll

§3

Användande av hundskattemedlen

§4

Uppbörd av de utdebiterade skogsaccismedlen

§5

Förslag till Gåsinge socken om gemensam sjuksköterska

§6

Ansökan om avsked från barnmorskebefattningen från den 1 juli 1912
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De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Protokollsjustering 29 oktober

Sammanträdesdatum 1911 12 06
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Granskning av kassornas reverser och säkerhetshandlingar

§3

Förslag till kommunalstämman att annonsera i båda ortstidningarna och
facktidskrifter om barnmorskebefattningen

Sammanträdesdatum1912 01 16
§1

Rotelfördelning

§2

Emottagna debetsedlarna

§3

Val av kassaförvaltare

§4

Tillsättande av sjuksköterska för Gåsinge och Björnlunda socknar

§5

Ang. lagen om fosterbarnsvård

§6

Reparation å barnmorskebostaden

§7

Val av vaccinationsföreståndare

Sammanträdesdatum 1912 02 15
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Klagomål ang. svinhuset som ligger intill bangården som sprider obehaglig stank

Sammanträdesdatum 1912 03 07
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Ansökningar om barnmorskeplatsen

Sammanträdesdatum 1912 04 20
§1

Granskning av de för taxering till skogsaccis för år 1911 angivna deklarationer

§2

Infört i accislängden

§3

Ersättning till ordf. för besvär med skogsaccis taxeringen

§4

Förslag till tjänstekontrakt mellan församlingen och nya barnmorskan

Sammanträdesdatum 1912 05 25
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Justering av sammanträdet i skogsaccislängden

§3

Uppdrag till fattigvårdsstyrelsens ordf. att tillse Carl Åkerholms grav
uppsnyggades och hålls i vårdat skick

§4

Besiktning av barnmorskebostaden, nödvändiga reparationer
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1912 06 09
§1

Skrivelse från Nyköpings kanal AB med anhållan att Björnlunda socken ville
teckna aktier för kanalled från sjöarna Naten, Båven, Lidsjön, Långhalsen och
Yngaren till Östersjön

Sammanträdesdatum 1912 07 29
§1

Avsyning och godkända reparationer å barnmorskebostaden

§2

Avtal med sjuksköterskan ang. lönen

Sammanträdesdatum 1912 09 21
§1

Överenskommelse med barnmorskan att mot ersättning sköta eldning och
städning i sockenstugan

§2

Reparation av vindsrummet i sockenstugan

§3

Telefonledning till barnmorskebostaden

§4

Hemställan om ersättning för planterade träd, buskar och häckar vid
barnmorskebostaden

§5

Önskan ang. räntemedel ur donationsfond

§6

Tidpunkt för uppbörd av skogsaccismedlen

§7

Skrivelse från Nyköpings kanal AB och teckning av ytterligare aktier

Sammanträdesdatum1912 10 12
§1

Enl. föreskrifter i 3 mom. av 7 § i Kungl. förordningen

§2

Skrivelse från fjärdingsman ang. höjning av lönen

§3

Anslag till länets folkhögskola

§4

Användande av hundskatten

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Avsynande och godkänd reparation vid barnmorskebostaden

Sammanträdesdatum 1912 11 28
§1

Telefonledning till barnmorskebostaden telefonapparat

§2

Granskning av kassornas reverser och säkerhetshandlingar

§3

Befriade från erläggande av mantalspenningar

Sammanträdesdatum 1912 12 15
§1

Skrivelse från länets hushållningssällskap ang. ambulerande skolkökskurser

§2

Överenskommelse ang. eldning och städning i sockenstugan
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 1912 12 30
§1

Justering av de två föregående protokollen

§2

Ang. överflyttning av kassorna till Daga härads sparbank

§3

Bordlagt ärende ang. pensionsförsäkring

Sammanträdesdatum 1913 01 18
§1

Rotelfördelning

§2

Emottagning av debetsedlarna

§3

Val av kassaförvaltare

§4

Val av vaccinationsföreståndare

§5

Ang. allmän pensionsförsäkring

Sammanträdesdatum 1913 03 09
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Höjning av brandförsäkringsvärdena av kommunala byggnader

Sammanträdesdatum 1913 05 10
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Skrivelse ang. brunnen vid kyrkan som tillhör kyrkoherdebostället, orenlig,
åtgärder

§3

Granskning av deklarationer i skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§4

Enär Sparreholms snickerifabrik å Björnlunda inköpt å rot stående virke skall
införas såsom taxeringsvärde

§5

Fastställda taxeringsvärdena införda i vederbörande längder

§6

Ersättning till ordf. för de besvär med skogsaccis taxeringen

§7

Utfärdande av ny omslagsrevers p.g.a. ekonomiskt obestånd

§8

Avtal om städning jämte eldning i sockenstugan

§9

Från yrkesinspektionen ett ex. av lagen om arbetareskydd samt tillhörande
instruktioner och blanketter. Val av kommunal tillsynsman

§ 10

Skjutsersättning till vaccinatören

Sammanträdesdatum 1913 05 21
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Höjning av taxeringsvärde för avverkning och införd i accis- och
skogsvårdsavgiftslängderna
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Sammanträdesdatum 1913 08 17
§1

Ang. brunnen vid kyrkan, trots åtgärder fortfarande hälsofarligt skick

§2

Tilldelning av räntorna ur donation

Sammanträdesdatum 1913 09 30
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning inom Gripsholms fögderi

§2

Framställning från barnmorskan om ersättning av användna antiseptiska medel

§3

Anslag till länets folkhögskola

§4

Anslag till Björnlunda föreläsningsförening

§5

Användande av hundskatten

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Tid för uppbörd av skogsaccismedlen

Sammanträdesdatum 1913 12 06
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Granskning av kassornas reverser och säkerhetshandlingar

§3

Framställd begäran från förra barnmorskan om särskild ersättning för
tjänstgöring som vikarie

§4

Fodrad ersättning för skjuts till St. Mählby för desinfektion

Sammanträdesdatum 1914 01 24
§1

Rotelfördelning

§2

Emottagning av debetsedlarna

§3

Val av kassaförvaltare

§4

Val av vaccinationsföreståndare

§5

Inköp av valurna

Sammanträdesdatum 1914 05 22
§1

Granskning av deklarationer i skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Ersättning till ordf. för de besvär med skogsaccistaxeringen

Sammanträdesdatum 1914 07 25
§1

Skrivelse med klagomål på det nyuppförda slakteri som sprider en för
omgivningen högst obehaglig stank

§2

Muntligt framställt klagomål på Närlunda mejeri att avfall och orenlighet
kvarstannar i avfallsgraven, som orsakar hälsovådlig stank

§3

Tilldelning av räntemedlen ur donation
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Sammanträdesdatum 1914 08 20
§1

Upprättade debetsedlar å pensionsavgifter

§2

Ang. lediga föreståndare platsen i ålderdomshemmet

Sammanträdesdatum 1914 10 03
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Anhållan om anslag till nybildade lantmannaskolan

§4

Hemställan om anställande av en s.k. hemkonsulent

§5

Användande av hundskatten

§6

Tid för uppbörd av skogsaccismedlen

§7

Utgifts- och inkomststat

Sammanträdesdatum 1914 11 19
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Cirkulär från kommittén för s.k. kommunala nybildningar

§3

Val av ny tillsyningsman enl. lagen om arbetarskydd

§4

Granskning av kassornas reverser och säkerhetshandlingar

Sammanträdesdatum 1914 12 05
§1

Val av person som skall biträda de eventuella arbetslösa

Sammanträdesdatum 1915 01 29
§1

Rotelfördelning

§2

Emottagning av debetsedlarna

§3

Val av kassaförvaltare

§4

Val av vaccinationsföreståndare

§5

Förslag från dispensärkommittén om understöd åt de fattiga med tuberkulos

Sammanträdesdatum 1915 05 15
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Barnmorskan har uppsagt sin plats till den 1 oktober

§3

Anmälan att vid provinsialläkarebostället ej finns lämplig anordning för förvaring
av avfall och orenlighet, vilket i sanitärt hänseende ansågs medföra våda
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1915 07 03
§1

Sökande till den ledigförklarade barnmorskeplatsen

Sammanträdesdatum 1915 10 09
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Rotelfördelningen skall tillse att alla inom resp. rotar befintliga hundar blir
anmälda till beskattning

§3

Framställning om ett anslag till lantmannaskolan i Strängnäs

§4

Anhållan från nytillträdande barnmorskan om årligt bidrag till pensionsavg. i
barnmorskornas ålderdomsförsäkringsanstalt

§5

Besiktning och reparation å barnmorskebostadens källare. Uppförande av
visthusbod å densamma

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Villkor för erhållande av donationsmedel, föreskrivits att särskild sjuksköterska
skall härstädes vara anställd

§8

Yttrande om borttagande av de plankor som invid nya landsvägen förbi
Björnlunda station som nu används till saluplats för kött

Sammanträdesdatum 1915 10 30
§1

Cirkulär från länets s.k. hjälpkommitté ang. under befarad kristid möjligen
förekommande arbetslöshet

§2

Uppdrag från kommunalstämman ang. byggnad av källare och visthusbod m.m.
vid barnmorskebostaden

§3

Upprättat tjänstekontrakt med sjuksköterskan

Sammanträdesdatum 1915 11 27
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Granskning av kassornas reverser och säkerhetshandlingar

§3

Bidrag till hitflyttnings kostnad åt barnmorskan

§4

Tilldelning av räntemedel å understödsfond

Sammanträdesdatum 1916 01 14
§1

Rotelfördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val av vaccinationsföreståndare

§4

Emottagande av debetsedlarna
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Sammanträdesdatum 1916 03 24
§1

Anhållan från nämnden till Statens livsmedelskommission att till försäljning åt de
som därav är i behov, erhålla s.k. kompensation samt de andra varor vilka genom
kommissionens försorg kunde till billigare pris än i orten gällande tillhandahålles

§2

Uppdrag att träffa avtal om uppförande av den beslutade nybyggnaden vid
sockenstugan

Sammanträdesdatum 1916 05 13
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

Sammanträdesdatum 1916 05 20
§1

Införda taxeringsvärden i skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Antaget anbud för nybyggnad vid sockenstugan

Sammanträdesdatum 1916 07 25
§1

Emottagande av debetsedlarna å pensionsgrundavgifter

§2

Cirkulär från Statens livsmedelskommissions s. k. vedbyrå ang. behovet av
hushållsved

§3

Inköpa en större gravvård till Carl Åkerholms grav å kyrkogården

Sammanträdesdatum 1916 10 07
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Ang. hundskatten

§3

Anhållan från barnmorskan om dyrtidstillägg samt högre vedbrand

§4

Anhållan från sjuksköterskan om löneförhöjning

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Yttrande över ansökning om tillstånd att i kafé servera pilsnerdricka

Sammanträdesdatum 1916 10 21
§1

Cirkulär från folkhushållningskommissionen ang. reglering av
sockerförbrukningen. Rotelfördelning som skall göra personförteckning.
Utfärdande av sockerkort

Sammanträdesdatum 1916 11 21
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Granskning av kassornas reverser och säkerhetshandlingar

§3

Tilldelning av räntemedel från understödsfond
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Sammanträdesdatum 1917 01 04
§1

Brödsädesreglering

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Rotelfördelning

Sammanträdesdatum 1917 05 18
§1

Granskning av deklarationerna i skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Hemställan till kommunalstämman, att bilda en skogsaccisfond, där endast den
årliga räntan får användas till kommunala ändamål

Sammanträdesdatum 1917 06 23
§1

Förslag till brandordning inom socknen. Anskaffning av släckningsmaterial

§2

Val av ledamot i brödregleringsnämnden för Axala rote

Sammanträdesdatum 1917 07 28
§1

Beslut från kommunalstämman ang. bespisning av behövande barn vid
församlingens skolor. Val av personer som skall ordna detta

Sammanträdesdatum 1917 10 03
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Användande av hundskatten

§3

Dyrtidstillägg och vedbrandsersättning till barnmorskan. Lönetillägg till
sjuksköterskan och förhöjt dagtraktamente till fjärdingsman

§4

Garanti för begärt arvode till nämndens ordf. och ledamöter

§5

Hemställan från livsmedelsnämnden om erhållande av nödigt rörelsekapital till
inköp av kött och fläsk

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Ang. utarrendering och förvaltning av tomtplatserna vid ålderdomshemmet och
sockenstugan

Sammanträdesdatum 1917 11 03
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

§3

Val av personer som skall sköta skolbespisningen

§4

Uppdrag att anskaffa fotbeklädnad till behövande skolbarn

§5

Utfärdad revers till livsmedelsnämnden för inköp av livsmedel
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Sammanträdesdatum 1918 01 22
§1

Val av kassaförvaltare

§2

Rotefördelning

§3

Emottagning av debetsedlarna

§4

Upptaget lån till livsmedelsnämnden från Åkerholmska fonden

§5

Föredrogs av Kungl. Domänstyrelsen i kammarrätten anförda besvär över
fastställd taxering till skogsaccis och skogsvårdsavgifter

Sammanträdesdatum 1918 05 03
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Anmärkning å revision av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper och förvaltning på för låg brandförsäkring å ålderdomshemmet

Sammanträdesdatum 1918 07 01
§1

Till Kungl. Maj:t ingiven framställning om försäljning av Björnlunda församlings
kyrkoherdeboställe

Sammanträdesdatum 1918 07 06
§1

Uppdrag från kommunalstämman att verkställa fördelning av det bidrag från
dyrtidsanslaget som erhållits för sista hälften av innevarande år

Sammanträdesdatum 1918 08 27
§1

Ansökningar om dyrtidshjälp

§2

Yttrande över anfört besvär rörande i Björnlunda socken erlagda
kommunalutskylder för år 1917

Sammanträdesdatum 1918 09 30
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Räntehöjning från 5 % till 5½ %

§3

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

§4

Användande av hundskatten

§5

Utgifts- och inkomststat

Sammanträdesdatum 1918 10 26
§1

Ang. svår influensa epidemi, förbud mot offentliga nöjestillställningar
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Sammanträdesdatum 1918 12 06
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Ang. dyrtidsverksamhetens anslagna medel

§3

Granskning av kassornas reverser och säkerhetshandlingar

Sammanträdesdatum 1919 02 14
§1

Val av kassaförvaltare

§2

Rotefördelning

§3

Uppdrag att verkställa uppbörden

§4

Ang. brist i kommunalkassan

§5

Uppdrag från kommunalstämman ang. fördelningen av de för innevarande års
första hälft utgående dyrtidsanslag

Sammanträdesdatum 1919 05 13
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavifter

§2

Skrivelse från barnmorskan om ett förhöjt dyrtidstillägg

Sammanträdesdatum 1919 06 15
§1

Framställd begäran om ett arvode för varje förrättningsdag

§2

Bordlagd fråga om livsmedelsnämndens avveckling

§3

Cirkulär från Folkhushållningskommissionen ang. bidrag från dyrtidsanslaget

Sammanträdesdatum 1919 07 03
§1

Uppdrag från kommunalfullmäktige att verkställa fördelning av anslaget till
lindrande av de mindre bemedlade levnadsvillkor

§2

Sjuksköterskan uppsagt sin plats till den 1 oktober

Sammanträdesdatum 1919 07 21
§1

Sjukvikarie till fjärdingsman

Sammanträdesdatum 1919 09 03
§1

Framställning från provinsialläkaren om löneförhöjning

§2

Inkomna ansökningar till församlingssyster

§3

Ansökningar om dyrtidshjälp

§4

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1919 10 01
§1

Förslag till kommunalfullmäktige ang. hundskatten

§2

Ny lönereglering från och med 1920 för fast anställda barnmorskor

§3

Utgifts- och inkomststat

§4

Upprättat förslag till barnmorskedistrikt

§5

Prisuppgifter å livsmedel gällande å orten

§6

Kontrakt med nyantagna församlingssystern

Sammanträdesdatum 1919 11 26
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Årligt bidrag till Södermanlands läns sjukhem i Flen

§3

Avstyrkt prenumeration på Svenska landsbygdens kommunaltidning

§4

Ansökningar av bidrag från dyrtidsanslaget

§5

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

Sammanträdesdatum 1919 12 14
§1

Skrivelse jämte bifogat läkarebetyg från nyantagna församlingssystern

Sammanträdesdatum 1920 02 05
§1

Ang. platsen som församlingssyster

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Rotefördelning

§4

Ansökningar om erhållande av dyrtidshjälp

§5

Cirkulär med framställning om anslutning till Svenska landskommunernas
förbund

§6

Uppdrag att skaffa lämplig anslagstavla vid Björnlunda station

§7

Förslag till taxa för distriktsbarnmorskor

Sammanträdesdatum 1920 03 07
§1

Ang. möbler och bostad till nyantagna församlingssystern

§2

Decinfektrisen meddelar att hon ämnar frånträda sin befattning

§3

Framställan från barnmorskan att flytta väggen till skafferiet

Sammanträdesdatum 1920 05 15
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Betalning för användning av telefon i församlingssysterns bostad
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§3

Cirkulär från länets skogsvårdsstyrelse för säkerhetsställande av vedbehovet
under nästa vinter

§4

Åläggande till entreprenörerna att fullborda uthusbygget vid sockenstugan

Sammanträdesdatum 1920 06 26
§1

Svar å samtliga i jordkommissionens frågeformulär rörande nyttjanderätt till fast
egendom m.m.

§2

Cirkulär från Södermanlands vedbyrå infordrad uppgift ang. vedbehov och
vedtillgång

Sammanträdesdatum 1920 08 21
§1

Frågeformulär från jordkommissionen ang. innehavare av torp och mindre
arrendegårdar

§2

Framställan från decinfektrisen om dyrtidstillägg och dagtraktamente

§3

Anskaffning av ny kakelugn till barnmorskebostaden

Sammanträdesdatum 1920 09 29
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Användande av hundskatten

§3

Framställning från församlingssystern om löneförhöjning m.m.

§4

Anskaffning av brandsegel, placering vid Axala, Jakobsberg, Björnlunda station
och Norrby

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Tilldelning av räntemedel å understödsfond

Sammanträdesdatum 1920 11 13
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

Sammanträdesdatum 1920 12 03
§1

Avsyning av det färdigbyggda uthusbygget vid sockenstugan

§2

Uppdrag att försöka skaffa ny decinfektris

§3

Skrivelse från förra barnmorskan begärd förhöjning av utgående pension

§4

Förslag om införande från och med 1921 av s.k. nöjesskatt

§5

Betalning för brandsegel

§6

Granskning av kassornas reverser och säkerhetshandlingar
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Sammanträdesdatum 1921 01 10
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Antagen plats som decinfektris

Sammanträdesdatum 1921 05 12
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Revision av kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper.
Anmärkning på för låg brandförsäkring på kommunalnämnden och
fattigvårdsstyrelsens stående byggnader

Sammanträdesdatum 1921 10 13
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Framställning från barnmorskan om löneförhöjning

§4

Användning av hundskatten

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Tilldelning av räntemedel ur donationsfond

§7

Besvär till kammarrätten anföras över av prövningsnämnden beslutad ändring av
skogsaccistaxering för kronodomänerna Torvsäter och Vänga

§8

Hindersbevis å kommunala utskylder och pensionsavg.

§9

Cirkulär från landstingets förvaltningsutskotts sjukvårdsavdelning ang.
anställande av distriktssköterskor

§ 10

Undersökning av vattentillgång intill barnmorskebostaden

Sammanträdesdatum 1921 11 25
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

Sammanträdesdatum 1922 01 16
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

Sammanträdesdatum 1922 05 13
§1

Granskning av deklarationer för skogsaccis och skogsvårdsavgifter
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Sammanträdesdatum 1922 10 12
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Framställan från barnmorskan om löneförhöjning

§4

Användning av hundskatten

§5

Utgifts- och inkomststat

§5

Hemställning till kommunalfullmäktige om avskrivning av oredovisade till
indrivning utställda kommunalutskylder för åren 1917 – 1918

§6

Protokollsutdrag från hälsovårdsnämnden, beslutat uppbränning av sängkläder
m.m. i sammanhang med desinfektion efter lungsot fall. Ersättning för persedlar

§7

Nedsättning av åsatt virkestaxering

§8

Inkomna ansökningar till ledigförklarade Fjärdingsmansbefattningen

Sammanträdesdatum 1922 11 25
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

Sammanträdesdatum 1923 01 20
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörd

§4

Uppdrag att ombesörja framforsling av 3 lass grus till sockenstugan och anskaffa
brandstege

§5

Framställan att på egen bekostnad tillbygga högre 8 fot på övre gaveln å uthusen
vid sockenstugan

§6

Förhöjd ersättning för eldning och städning i sockenstugan

§7

Skrivelse från fjärdingsman med förslag rörande brandväsendet inom socknen

Sammanträdesdatum 1923 05 12
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Beslut från Kommunalfullmäktige att anskaffa 4 stycken brandlurar

§3

Anskaffa på kommunens bekostnad och tillsammans med Gryts och Gåsinge
socknar krans till avlidne Dr. Nyblins bår

Sammanträdesdatum 1923 10 06
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Framställning om förhöjd ersättning för städning och eldning i sockenstugan
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§4

Ang. hundskatten och användning av hundskattemedlen

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Framställning från dispensären i Katrineholm ang. inköp av kläder

§7

Ang. inköp av 4 brandlurar, inköp av motorsirén

Sammanträdesdatum 1923 12 01
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

§3

Frånsagt uppdrag gällande städning och eldning i sockenstugan

§4

Ang. redovisning av understödsfonderna

Sammanträdesdatum 1924 01 12
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Framställan om anordnande av s.k. distriktssjukvård inom kommunen

§4

Inmontering av elmätare i sockenstugan

Sammanträdesdatum 1924 05 03
§1

Granskning av deklarationer för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Ang. skyldighet för kommunala myndigheter att till Socialstyrelsen avgiva vissa
uppgifter rörande levnadskostnader

§3

Skrivelse från hälsovårdsnämndens ordf. om upptagande av särskild avgift för
användning av den för Björnlunda och Gryts socknar gemensamt inköpta
decinfektionsapparater

Sammanträdesdatum 1924 07 05
§1

Överenskommelse om hyresbostad till distriktssköterskan

§2

Skrivelse från Kungl. Maj:ts befallningshavaren ang. yttrande om persons mentala
hälsa

Sammanträdesdatum 1924 10 04
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Användning av hundskatten

§4

Ang. bostad till distriktssköterskan, och om uppförande av ny byggnad i närheten
av stationssamhället som skall inrymma plats för distriktssköterskan och
barnmorskan

§5

Utgifts- och inkomststat
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Sammanträdesdatum 1924 11 20
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

Sammanträdesdatum 1925 01 17
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

Sammanträdesdatum 1925 01 24
§1

Ang. nybyggnad av barnmorske och distriktssköterskebostad

Sammanträdesdatum 1925 05 16
§1

Granskning av deklarationer för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Framställning att återfå den erlagda hundskatten enär hunden dött

Sammanträdesdatum 1925 06 20
§1

Kostnadsberäkning för uppförande av barnmorske och distriktssköterskebostad,
kommunalrum och vaktmästarbostad

Sammanträdesdatum 1925 09 26
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Användande av hundskatten

§4

Utgifts- och inkomststat

§5

Anskaffa järnpump till brunnen vid prästgården då träpumpen är oanvändbar

§6

Tätning, rappning och ny dörr till källaren i kyrkmuren

§7

Val av ombud som tillsammans med landsfiskalen överlägga om indelning till
polisdistrikt

Sammanträdesdatum 1925 11 28
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

§3

Cirkulär från Kungl. Medicinalstyrelsen ang. sammanslagning av
barnmorskedistrikt

§4

Infordrat yttrande ang. brandstadgan

§5

Skrivelse från konkursdomaren ang. borgenärssammanträde
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Sammanträdesdatum 1926 01 23
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

Sammanträdesdatum 1926 05 22
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

Sammanträdesdatum 1926 07 01
§1

Ang. fjärdingsmans tjänstetid och Björnlunda polisdistrikt

Sammanträdesdatum 1926 10 08
§1

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§2

Framställning från kommunalfullmäktige om anslag till Björnlunda sjuk- och
begravningskassa

§3

Anslag till länets folkhögskola

§4

Anslag till sockenbiblioteket

§5

Användande av hundskatten

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Förnyad prövning av barnmorske- och distriktssköterskebostaden

§8

Ansökningar till den lediga fjärdingsmansbefattningen

Sammanträdesdatum 1926 11 20
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

Sammanträdesdatum 1927 01 05
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Erbjudande till kommunen att inköpa intill stationen nybyggda lägenheten
Skogshyddan

Sammanträdesdatum 1927 02 26
§1

Infordrat yttrande över distriktslantmätaren framställning rörande
byggnadsverksamheternas ordnande omkring Björnlunda järnvägsstation
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§2

Ny brandförsäkring på inköpta lägenheten Skogshyddan

§3

Ang. kompletteringsarbeten med lägenheten bör anstå tills vidare p.g.a. att
övervåningen är uthyrd

§4

Bordlagd fråga ang. uthyrning av gamla barnmorskebostaden

§5

Ang. placering i Skogshyddan, barnmorskan den nedre våningen och sköterskan
den övre

Sammanträdesdatum 1927 04 01
§1

Kompletteringsarbeten å övre lägenheten Skogshyddan

§2

Ang. yttre arbeten

§3

Uppsättning av nya stolpar och slanor runt tomten

§4

Flyttning av telefonapparat från distriktssköterskans bostad

§5

Uppdrag till ordf. att fördela lägenhetensjord

§6

Flyttning från nuvarande barnmorskebostaden bekostas av kommunen

§7

Anskaffande av lämpligt klädskåp till nedre lägenheten

Sammanträdesdatum 1927 05 14
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§3

Hyresbidrag till Sveriges offentliga arbetsförmedlings Gnestakontor

§4

Ang. källan vid Skogshyddan, upptaga den till erforderligt djup, rörnedläggning.
Anskaffande av sugpump till tvättstugan

§5

Uppdrag till ordf. att sätta stängsel runt lägenheten och anskaffa brandredskap

§6

Överlåtelse av dispositionsrätten på den hittillsvarande barnmorskebostaden till
kyrko- och skolrådet

Sammanträdesdatum 1927 07 02
§1

Brandförsäkring för tillhörig lösegendom i distriktssköterskebostaden

§2

Anskaffande av längre brandstege, 2 meter brandlakan samt assuransspruta till
Skogshyddan

§3

Inköp av gasapparat till desinfektion

§4

Räkning å skjutsersättning vid resor för desinfektion

Sammanträdesdatum 1927 10 01
§1

Framställning om ett anslag till Björnlunda sjuk- och begravningskassa

§2

Framställning om anslag till nykterhetskurs i Eskilstuna

§3

Anslag till länets folkhögskola
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§4

Användande av hundskatten

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§7

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

Sammanträdesdatum 1927 11 19
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Inteckning av 2 st andelar för Skogshyddan i Björnlunda elektriska
distributionsförening

Sammanträdesdatum 1928 01 27
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Begärt förord till erhållande av Kungl. Patriotiska sällskapets belöningsmedaljer
för långvarig och trogen tjänst

Sammanträdesdatum 1928 04 14
§1

Ansökningar till den lediga barnmorsketjänsten

§2

Utbetald vedbrand och antiseptiskersättning

Sammanträdesdatum 1928 05 12
§1

Granskning av deklarationerna för skogsaccis och skogsvårdsavgifter

§2

Förslag från fattigvårdsstyrelsen om nybyggnad av och genom eldsvåda förstörda
uthusbyggnader vid ålderdomshemmet även ominredning av bostadsbyggnaderna

§3

Reparation å källare, rödfärgning av uthus och staket vid Skogshyddan

§4

Upplyst att kommunen vore skyldig bekosta flyttning av nytillträdande
barnmorskan

§5

Yttrande över besvär att vägra fastställa å från angivna hemmansdelar i Skeenda
by försålda tomter

Sammanträdesdatum 1928 08 24
§1

Förnyad behandling av fattigvårdsstyrelsens förslag till nybyggnad av de genom
eldsvådan nedbrunna uthusen vid ålderdomshemmet

§2

Val att överse ovannämnda byggnadsarbeten

§3

Inkommen begäran ang. inlösen av lägenheten Lyckås intecknade skuld till
församlingen
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Sammanträdesdatum 1928 10 11
§1

Inköpt rullstol

§2

Anbringande av tak till skydd för hängande brandstegar vid Skogshyddan

§3

Ang. reparation av källaren och brunnen med pumpinstallationer i Skogshyddan

§4

Framställning om anslag till godtemplarlogens bibliotek

§5

Anslag till länets folkhögskola

§6

Användande av hundskatten

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§9

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

Sammanträdesdatum 1928 11 22
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Ang. golvdrag i underbostaden i Skogshyddan

§3

Tomt och byggnader vid sockenstugan har övertagits av kyrkorådet

Sammanträdesdatum 1929 01 05
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

Sammanträdesdatum 1929 05 11
§1

Ytterligare åtgärder för hindrande av vinterköldens inträngande i källaren vid
Skogshyddan. Plantering av fruktträd och bärbuskar vid densamma

§2

Upprättat förslag till av Socialstyrelsen infordrade prisuppgifter rörande vissa
levnadskostnader

Sammanträdesdatum 1929 06 22
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Emottagande av debetsedlar för pensionsavgifter

§3

AB Alga skall erhålla restitution beträffande de för bemälda år erlagda
kommunalutskylderna

Sammanträdesdatum 1929 10 12
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Framställning om anslag till Björnlunda sjuk- och begravningskassa

§3

Skrivelse från Gåsinge kommunalnämnd ang. bidrag till provinsialläkarens lön
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§4

Framställning om bidrag till arbetsförmedlings kontoret i Gnesta

§5

Anslag till länets folkhögskola

§6

Användning av hundskatten

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§9

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

Sammanträdesdatum 1929 11 09
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Förslag till av Socialstyrelsen infordrade prisuppgifter förande vissa
levnadskostnader

Sammanträdesdatum 1930 01 22
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Höjning av brandförsäkringsvärden å Skogshyddan

§5

Förslag till ordningsföreskrifter för de inom kommunen befintliga nöjesplatser

Sammanträdesdatum 1930 06 23
§1

Mottagande av debetsedlar för pensionsavgifter

§2

Framställning om befrielse från erläggande av hundskatt, p.g.a. bortsprungen och
sedermera skjuten hund

§3

Framställning från Björnlunda idrottsförening om anslag till anordnande av
idrottsplats invid Björnlunda station

§4

Hemställan om åtal för att ej ha betalat hundskatt

Sammanträdesdatum 1930 09 06
§1

Framställan från kyrko- och skolrådet om tillfälligt lån till bestridande av
kostnader för pågående kyrkoreparation

Sammanträdesdatum 1930 09 26
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Avskrift av testamente, vari att sedan till angivna personer utgått visst belopp,
återstående enskilda egendom samt giftorätt skall tillfalla Björnlunda församling
och bli en fond, varav årliga räntan skall användas till beklädnad av de mest
behövande skolbarn i församlingen
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Sammanträdesdatum 1930 10 04
§1

Anslag till folkhögskolan

§2

Framställning från ordf. i fattigvårdsstyrelsen om höjning av sitt arvode

§3

Framställning från pensionsnämndens ordf. om höjning av arvodet till
ledamöterna

§4

Användning av hundskatten

§5

Framställan från distriktssköterskan om ersättning för bränsle och huggning samt
för tvätt

§6

Förslag att Björnlunda kommun måtte i enlighet med framställning från
Landskommunernas förbund ingå som medlem i detsamma från och med 1931

§7

Upptagande av 1929 års skogsaccismedel i nästa års stat

§8

Fondräntan upptages som inkomst från 1931

§9

Utgifts- och inkomststat

§ 10

Uppdrag till ordf. att ombesörja nödvändig brukning och gödsling samt att så
lämpligt gräsfrö å Skogshyddan

§ 11

Uppdrag till ordf. att anmoda sakkunnig person som innevarande höst utsynar
erforderligt virke till vedbrand, gårdfång samt ombyggnad av bodtak vid
Hagalund

§ 12

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§ 13

Tilldelning av räntemedel från understödsfond

Sammanträdesdatum 1930 11 29
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Ordningsstadgar för det offentliga nöjeslivet

Sammanträdesdatum 1931 01 05
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Besvär rörande meddelat förbud för anordnande av offentliga danstillställningar å
den invid Björnlunda järnvägsstation belägna dansbanan

§5

Ang. Björnlunda Folkets Husförenings vägran att erlägga stadgade böter för
trotsat förbud för offentliga danstillställningar

§6

Yttrande över framställning från Daga härads hälsovårdsdirektion om förhöjt
bidrag till provinsialläkarens avlöning

§7

Inköpta lägenheten Ingalunda för fattigvårdens räkning
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Sammanträdesdatum 1931 01 17
§1

Infordrat yttrande ang. av Björnlunda Folkets Husförening hos Kungl. Maj:ts
anfört besvär över länsstyrelsens i Södermanlands län beslut den 18 sept. 1930 att
fastställa ordningsstadga för det offentliga nöjeslivet inom Björnlunda socken

Sammanträdesdatum 1931 04 18
§1

Bordlagt ärende, skrivelse från Björnlunda Folkets Husförening med anhållan å
angivna tider varje lördag anordna danstillställningar å den invid Björnlunda
station belägna dansbanan

§2

Förslag till kommunalfullmäktige rörande stort antal personer som häfta för
oguldna kommunutskylder som icke kunna uttagas medelst införsel i avlöning
eller på annat sätt, och som en del av dem har motbok för spritköp, måtte
avstängas från inköp av spritdrycker

Sammanträdesdatum 1931 05 02
§1

Infordrad förklaring rörande av Björnlunda Folkets Husförenings hos Kungl.
Maj:ts anförda besvär över Kungl. Maj:ts befallningshavandes resolution den 31
mars 1931 ang. nämnda förening tillhörig dansbana

§2

Uppdrag till vice ordf. att sköta pennan, då ordförande genom olycksfall ej kunde
sköta pennan

Sammanträdesdatum 1931 06 27
§1

Emottagande av debetsedlar för pensionsgrundavgifter

§2

Anmärkning vid brandsyn att en av kakelugnarna å övre våningen vid
Skogshyddan är otät

§3

Ang. fastigheten Hagalund

Sammanträdesdatum 1931 07 29
§1

Yttrande ang. ingiven ansökan om tillstånd att få förvara explosiva varor av första
klass, tändhattar och explosiva varor av andra klass

Sammanträdesdatum 1931 09 12
§1

Vördsamt anhålla hos Kungl. Patriotiska sällskapet att tilldela häradsdomaren
guldmedalj av första storleken för långvarig gagnande verksamhet

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1931 10 17
§1

Tillstyrkta framställningar om anslag

§2

Användande av hundskatten
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§3

Lagstadgad del av dels 1930 års fonderade skogsaccismedel dels innevarande års
skogsaccis skall upptagas i nästa års stat

§4

Utgifts- och inkomststat

§5

Framställning om tillsättande av en kommitté med uppdrag att utreda och till
kommunalfullmäktige inkomma med förslag ang. anordnande av kommunalt
varmbadhus

§6

Utdelning av räntemedel från donationsfond skall ske av fattigvårdsstyrelsen

§7

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§8

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§9

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1932 01 09
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Granskning och fastställelse upprättade, dels debiterings och uppbördslängd, dels
fyrktalslängd för år 1931

§4

Val att verkställa uppbörden

§5

Ang. Kungl. Maj:ts utslag den 4 december 1931 lämnat Björnlunda Folkets
Husförenings besvär över kommunalnämndens beslut att förbjuda offentliga
danstillställningar i föreningens invid Järnvägsstationen belägna dansbanan

Sammanträdesdatum 1932 04 07
§1

Val av ledamöter och suppleanter till årets valnämnd

§2

Reparationer å Skogshyddan efter upprepade klagomål

§3

Remitterande ansökningshandlingar å ledigförklarade fjärdingsmansplatsen

Sammanträdesdatum 1932 04 16
§1

Överenskommelse med byggmästare att till lägsta möjliga pris utföra reparation å
Skogshyddan under sommaren

Sammanträdesdatum 1932 04 28
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Ansökan om tillstånd att å nyuppförda dansbanor i närheten av Norsborg och
Axala få anordna danstillställningar

Sammanträdesdatum 1932 07 02
§1

Framställning från Björnlunda idrottsförening att å nyuppförd dansbana vid s.k.
Sjöliden intill Kyrksjön få tillsvidare anordna offentliga danstillställningar

§2

Val av ordningsvakt å dansbanan vid Norsborg
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Sammanträdesdatum 1932 10 08
§1

Sammanträde den 15 sept. 1932 med arbetslöshetskommittén ang. vidtagande av
åtgärder för motverkande av den rådande arbetslösheten

§2

Framställningar om anslag

§3

Användning av hundskatten

§4

Utgifts- och inkomststat

§5

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§6

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§7

Höjning av brandförsäkringsvärdet å Skogshyddan

§8

Protokolls justering den 15 okt. kl. 14.30

Sammanträdesdatum 1933 01 14
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Granskning dels av debiterings och uppbördslängd dels vägfyrktalslängd

§4

Val att verkställa uppbörden

§5

Inköp av stolar och sofflock till distriktssköterskans bostad och förbandsrum

Sammanträdesdatum 1933 06 07
§1

Inköp av cykel till distriktssköterskans resor

§2

Omhändertagande av 2 st. hundar som ej betalats skatt för

§3

Ang. utflyttades mantalsskrivning

Sammanträdesdatum 1933 10 07
§1

Framställningar om anslag

§2

Användning av hundskatten

§3

Utgifts- och inkomststat

§4

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§5

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§6

Upprättat förslag till särskild hälsovårdsordning i Björnlunda stationssamhälle

§7

Framställning från arbetslöshetskommittén om bemyndigande att träffa avtal
med allmänningsstyrelsen

§8

Uppskjuten fråga ang. den övertagna vägomläggningen vid Vängsö

§9

Protokollsjustering den 21 okt. kl. 14.30
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Sammanträdesdatum 1933 11 18
§1

Upprättat förslag av beredningsnämnden till Kungl. Socialstyrelsen infordrade
prisuppgifter rörande vissa levnadskostnader

§2

Öppnande av postgirokonto åt kommunen

Sammanträdesdatum 1934 01 13
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Granskning och fastställande av dels debiterings och uppbördslängd dels
vägfyrktalslängd

§4

Val att verkställa uppbörden

§5

Framställning om räntesänkning

Sammanträdesdatum 1934 03 17
§1

Förslag om införande av s.k. nöjesskatt

§2

Nämndens ledamöter inom resp. rotar efterse om oanmälda hundar finns

Sammanträdesdatum 1934 05 19
§1

Infordrat yttrande över kommunistiska arbetarkommunens ansökning om
tillstånd att å dansbanan vid Nordsborg anordna offentliga danstillställningar
lördagar och söndagar under tiden 1 maj – 1 oktober

§2

Upprättat förslag av beredningsnämnden till Kungl. Socialstyrelsen infordrade
prisuppgifter rörande vissa levnadskostnader

§3

Ang. de personer som är mantalsskrivna i Björnlunda socken men avflyttade

Sammanträdesdatum 1934 09 07
§1

Skrivelse från Statens egnahemsstyrelse rörande ändring av allmänna grunderna
för statsunderstödda egnahemsverksamheter

§2

Cirkulärskrivelse med bifogande av Kungl. Kungörelsen den 7 juni 1934 ang.
statsunderstödd arbetarsmåbrukslåneverksamhet

§3

Skrivelse jämte Kungl. Maj:ts kungörelse 4 maj 1934 från Kungl.
Justitiedepartementet ang. förvaring av personer i härads och statsfängelser samt
polisarrester

§4

Ang. insättning av uppbörd på kommunens postgiro

§5

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1934 10 13
§1

Framställningar om anslag

§2

Användande av hundskatten

§3

Utgifts- och inkomststat

§4

Förslag från folkskolestyrelsen ang. utgifts- och inkomststat för folkskoleväsendet

§5

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§6

Meddelande från Kungl. Socialstyrelsen ang. avlämnad uppgift till allmän
dyrortsgruppering

§7

Anskaffande av lagstadgad avskrift av längden för vägfyrktal

§8

Justering av protokollet den 27 oktober 14. 45

Sammanträdesdatum 1934 11 24
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Fastställd hälsovårdsstadga för Björnlunda stationssamhälle

Sammanträdesdatum 1935 01 05
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Granskning och fastställande, dels debiterings och uppbördslängd, dels
vägfyrktalslängd

§4

Val att verkställa uppbörden

Sammanträdesdatum 1935 02 09
§1

Med anledning av kommunalfullmäktiges beslut att till täckande av brist i
fattigvårdens stat vid 1934-års slut, genom kommunalnämndens försorg skulle på
lämpligt sätt upptagas ett tillfälligt lån

§2

Skrivelse från landsfiskalen i Gnesta innefattande förslag att genom
sammanslagning samtliga Daga härads socknar endast skulle utgöra ett
polisdistrikt

§3

Justering av protokollet 15 feb. 9.30

Sammanträdesdatum 1935 02 22
§1

Hemställan från Björnlunda gymnastikförening om befrielse från erläggande av
nöjesskatt

§2

Val av ombud till sammanträde för kommunerna rörande brandväsendet
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Sammanträdesdatum 1935 06 22
§1

Val av efterträdare för tillsyn av Kleva och Önnersta rotar

§2

Skrivelse från fattigvårdsstyrelsen ang. försäljning av lägenheten Ingalunda

§3

Ang. mantalsskrivna avflyttade personer

Sammanträdesdatum 1935 10 19
§1

Framställningar om anslag

§2

Hemställan om anslag till Björnlunda erkända sjukkassa

§3

Skrivelse från nybildade brandkårsföreningen för Björnlunda och Gryts socknar,
dels om ett engångsanslag å 750 kr till uppförande av ett slangtorn jämte
förvaringsrum för övrig brandredskap, dels 115 kr att utgå årligen till avgifter för
brandkårens olycksfallsförsäkring

§4

Skrivelse jämte bifogad promemoria ang. anordnande av s.k. badstugor

§5

Användning av hundskatten

§6

Ang. skogsaccis avgiften

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Sökande av skattebidrag

§9

Ang. kommunalfullmäktiges beslut ang. upprensning och förbättring av
avloppsgrav inom Björnlunda stationsområde

§ 10

Avveckling av arbetslöshetskommittén p.g.a. att arbetslösheten har gått ner

§ 11

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§ 12

Upphörande av skogsaccis fonden och medlen ingå i kommunalkassan

§ 13

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1935 11 30
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

Sammanträdesdatum 1936 01 15
§1

P.g.a. ordf. sjukdom leds dagens förhandlingar av vice ordf.

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Rotefördelning

§4

Granskning och fastställande dels debiterings och uppbördslängden dels
vägfyrktalslängden

§5

Val att verkställa uppbörden
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Sammanträdesdatum 1936 10 31
§1

P.g.a. ordf. sjukdom leds dagens förhandlingar av vice ordf.

§2

Framställningar om anslag

§3

Begärda anslag

§4

Användning av hundskatten

§5

Ang. skogsaccis avgifter

§6

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Uppdrag till fattigvårdsstyrelsens ordf. att upplägga och föra socialregister för
Björnlunda kommun

§9

Inköp av mindre kassaskåp för fattigvårdsstyrelsens ordf.

§ 10

Ang. kommunaluppbörden nästa år

§ 11

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1936 11 21
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

§2

Framställan från syster att vattenledning med elektrisk utrustning måtte
uppdragas till köken vid Skogshyddan

Sammanträdesdatum 1937 01 05
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Granskning och fastställelse av debiterings- och uppbördslängd

Sammanträdesdatum 1937 08 30
§1

Närvarande ledamöter

§2

Vice ordf. leder sammanträdet

§3

Val av ombud att närvara vid det sammanträde som länsstyrelsen sammankallat
till

Sammanträdesdatum 1937 10 01
§1

Framställningar om anslag

§2

Framställning från fjärdingsman om löneförhöjning

§3

Framställning från pensionsnämndens ordf. om höjning av arvode

§4

Framställning från Björnlunda idrottsförening om befrielse från nöjesskatt
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§5

Användning av hundskatten

§6

Ang. skogsvårdsavgiften

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Fattigvårdsstyrelsens förslag till utgifts- och inkomststat för fattigvården

§9

Barnavårdsnämndens förslag till utgifts- och inkomststat

§ 10

Folkskolestyrelsens förslag till utgifts- och inkomststat

§ 11

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§ 12

Cirkulärskrivelse från Landskommunernas förbunds centralbyrå ang. Förslag om
anlitande av i nämnda skrivelse omförmäld auktoriserad revisor

§ 13

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1937 10 23
§1

Yttrande över barnmorskestyrelsens förslag till ny distriktsindelning för
barnmorskor

Sammanträdesdatum 1937 12 04
§1

Befriade från erläggande av mantalspenningar

Sammanträdesdatum 1938 01 05
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Granskning och fastställelse av debiterings- och uppbördslängd

§5

Framställning om räntesänkning

Sammanträdesdatum 1938 06 17
§1

Förslag till skogsbrandordning

§2

Yttrande ang. ändring av fjärdingsmansdistriktet

§3

Framställning av brandkårsstyrelsen ang. flyttning av den i Björnlunda
stationssamhälle befintliga brandsirenen till brandstationen

§4

Anhållande från brandkårsstyrelsen om anslag

§5

Framställning om inköp av en s.k. kvartslampa

§6

Ang. Eventuellt nyreglering av barnmorskedistrikt och barnmorskebostaden

§7

Fördelning av kostnaden för elektrisk ström vid Skogshyddan

§8

Skrivelser och anvisningar ang. civilt luftskydd

§9

Omhändertagande och avlivning av hund om ej hundskatten betalas före den 10
juli
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§ 10

Ang. mantalsskrivna som är avflyttade

§ 11

Ersättning till brandfogde och vice brandfogde vid skogsbrand

§ 12

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1938 10 13
§1

Framställan om anslag

§2

Anslag till utgifter för skogsbrandväsende

§3

Hemställa hos kommunalfullmäktige om ett anslag till skjutsersättningar för
sjukresor för distriktssköterskan

§4

Användande av hundskatten

§5

Ang. skogsaccis avgiften

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Utgifts- och inkomststat för Fattigvårdsstyrelsen

§8

Framställning från Björnlunda idrotts- och gymnastikförening om befrielse från
förfallen nöjesskatt

§9

Länsstyrelsens resolution ang. ändring av upprättad skogsbrandordning

§ 10

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

Sammanträdesdatum 1939 01 14
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Granskning och fastställelse av debiterings- och uppbördslängd

§5

500 ex. av skogsbrandordning skall tyckas upp

Sammanträdesdatum 1939 02 25
§1

Ang. tillämpning av skogsbrandordning

§2

Inköp av nödvändigt material för skogsbrandväsendet

§3

Reseersättning för anskaffande av material för skogsbrandväsendet

§4

Framställning av personer med barnrika familjer rörande villkor för erhållande av
lån från statens byggnadslånebyrå

§5

Hänskjuten fråga till folkskolestyrelsen ang. länsstyrelsens skrivelser om
ofördröjlig åtgärd för inbetalning av lån

§6

Framställning till åklagaremyndigheten om åtal för ej betald hundskatt

§7

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1939 05 16
§1

Anm. från skogsvårdsstyrelsen att Björnlunda sockens allmänningsdelar
Axsjölida och Grytsheden

§2

Ang. avskedstagande barnmorskan fortfarande finge förhyra sin bostad

§3

Framställning från Södermanlands semesterförening om ett anslag

§4

Inköp av s.k. kvartslampa till sjukvården

§5

Inköp av en mindre spruta till sjukvården

§6

Framställning från distriktssköterskan att få köpa den kommun tillhöriga cykeln

§7

Framställning rån Björnlunda idrottsförening om befrielse från nöjesskatt

Sammanträdesdatum 1939 07 01
§1

Återremitterat förslag rörande omorganisation av fjärdingsmanstjänsten

§2

Upprättat hyreskontrakt Skogshyddan

Sammanträdesdatum 1939 10 11
§1

Anslag till Björnlunda – Gryts brandkårsförening

§2

Framställningar om anslag

§3

Användning av hundskatten

§4

Ang. skogsaccis avgiften

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens förslag till
utgifts- och inkomststat

§7

Yttrande över framställning om tillstånd till försäljning av pilsnerdricka från
handelslokaler vid Björnlunda station och Axala

§8

Skrivelse från landstingets sjukvårdsavdelning rörande ifrågasatt
sammanslagning av barnmorskedistrikt

§9

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

Sammanträdesdatum 1939 10 25
§1

Cirkulär ang. distribution av inköpskort för event. inköp av förnödenheter. Två
ombud per rote förutom Skeenda rote där folkmängden är större skall utses 3
ombud

§2

Sammanträde med de utsedda ombuden skall hållas i sockenstugan 28 okt. kl.
12.30

Sammanträdesdatum 1939 11 06
§1

Taxering av fastigheten Björnlunda sockens allmänningsdel Axsjölida 1:1 Gåsinge
socken
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Sammanträdesdatum 1939 11 07
§1

Skrivelse ang. evakuering av stadsbefolkning vid eventuellt luftangrepp. Val av
elva kvinnliga ledamöter att rotevis biträda med anskaffande av bostäder för
evakuerad befolkning

Sammanträdesdatum 1940 01 12
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Val att verkställa uppbörden

§4

Granskning och fastställelse av debiterings och uppbördslängd

§5

Skrivelse från länsstyrelsen ang. uppbörd och redovisning av statlig nöjesskatt

§6

Framställning från ordf. i kristidsnämnden om arvode för kristidsnämndens
verksamheter

§7

Cirkulär från s.k. fastighetssakkunnigas ifrågasatt ändring av jorddelningslagen

Sammanträdesdatum 1940 04 28
§1

Uppdrag till vice skogsbrandchefen att inköpa anbefalld nödig redskap vid
släckning av skogsbrand

Sammanträdesdatum 1940 05 13
§1

Annons i Södermanlands Läns Tidning och Södermanlands Nyheter kungörelse
om mottagningar av anmälningar till hemvärnet

§2

Inkomna hemvärnsansökningar

Sammanträdesdatum 1940 06 12
§1

Skrivelse från ordf. i lokalkommittén i Björnlunda nationalinsamlingen med
anhållan om befrielse från nöjesskatt

§2

Yttrande till länsstyrelsen om befrielse från statlig nöjesskatt

§3

Yttrande till Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium ang. sockennamnet
Björnlunda

§4

Begärt förskott av familjebidragsnämnden

§5

Ang. ansökningar till hemvärnsmän

§6

Skrivelse från luftskyddsinspektionen ang. anskaffning av motorbrandsprutor

§7

Anskaffande av numrerade biljettblock med olika färg och kommunstämpel för
effektivare kontroll av nöjesskatt

§8

Yttrande över folkskolestyrelsens förslag till reglementsändring

§9

Begäran om höjt månatligt arvode från kristidsnämndens ordf.
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Sammanträdesdatum 1940 06 28
§1

Ang. inköp av en motorspruta till brandkåren

§2

Framställning från idrottsföreningen om befrielse från kommunal nöjesskatt

§3

Cirkulär från Södermanlands länsförbund för civilt luftskydd om erbjudande av
lämpliga föredragshållare för sakkunning upplysning om luftskydd

§4

Medd. från ordf. om beställda uppgiftsblanketter för mantalsskrivning samt
folkräkning

Sammanträdesdatum 1940 10 10
§1

Framställning från skogsbrandsfogdarna ang. årligt arvode

§2

Skrivelse från kristidsnämndens vice ordf. ang. ersättning per tjänstgöringsdag

§3

Skrivelse från familjebidragsnämndens vice ordf. ang. ersättning

§4

Anslag till kommunens hemvärnsorganisation

§5

Hemställan från luftskyddsfogden om anslag, dels för luftskyddets, dels för
brandkårens behov

§6

Framställningar om bidrag

§7

Användande av hundskatten

§8

Ang. skogsaccisavgiften

§9

Utgifts- och inkomststat

§ 10

Fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens utgifts- och
inkomststat

§ 11

Skrivelser dels från Statens Informationsstyrelse ang. kulturell folkberedskap och
s.k. upplysningsnämnden dels från länsstyrelsen rörande instruktionskurs för
civilt luftskydd

§ 12

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

Sammanträdesdatum 1940 10 19
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Länsstyrelsens resolution och cirkulärskrivelse från Luftskyddsinspektionen ang.
behov av branddammar och brandbrunnar inom kommunen

§3

Inköp av obligationer för Åkerholmsfondens innestående medel

Sammanträdesdatum 1941 01 10
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Granskning och fastställelse av debiterings- och uppbördslängd

§4

Val att verkställa uppbörden
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Sammanträdesdatum 1941 06 11
§1

Socialstyrelsens cirkulär om upprättande av prisuppgifter för varje särskild ort å
levnadskostnaderna. Tillsättande av särskild prisinsamlingsnämnd. Val av
ledamöter till denna nämnd, 3 st arbetsgivare och 3 st löntagare

Sammanträdesdatum 1941 07 10
§1

Granskning och fastställelse av prisuppgift från prisinsamlingsnämnden

§2

Utslag från Kammarrätten över Björnlunda allmänningsstyrelse anfört besvär
ang. taxeringen å Axsjöliden i Gåsinge socken

§3

Höjning av brandförsäkringsvärde å Skogshyddan

§4

Hänskjuten fråga till folkskolestyrelsen ang. höjning brandförsäkringen å
Hagalund

§5

Framställning från kristidsnämnden om anskaffande av annan lokal till
kristidsnämndens expedition

Sammanträdesdatum 1941 08 09
§1

Förhandlingarna leds av vice ordf. p.g.a. ordf. bortavistelse

§2

Framställning från barnavårdsnämnden om ett tilläggsanslag

Sammanträdesdatum 1941 10 14
§1

Framställning från brandkårsstyrelsen om anslag till anskaffande av erforderlig
brandmaterial

§2

Framställning från kristidsnämndens ordf. om höjt arvode

§3

Användande av hundskatten

§4

Ang. skogsaccisavgiften

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens förslag till
stater

§7

Cirkulär från Industrikommissionens ang. skrotinsamling

§8

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§9

Folkskolestyrelsens förslag till reglementsändring

Sammanträdesdatum 1941 12 06
§1

Yttrande rörande reglering av å Daga härads sockenallmänningar

§2

Framställning från Björnlunda Hembygdsförening om befrielse från nöjesskatt
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Sammanträdesdatum 1942 01 16
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Granskning och fastställelse av debiterings- och uppbördslängd

§4

Val att verkställa uppbörden

§5

Stadsbidrag för kristidsnämndens verksamhet

Sammanträdesdatum 1942 04 04
§1

Cirkulärskrivelse från Luftinspektionen beträffande förstärkning av hemskyddet

Sammanträdesdatum 1942 04 25
§1

Vice ordf. leder förhandlingarna då ordf. är förhindrad p.g.a. sjukdom

§2

Ansökan om tillerkännande av medalj för långvarig och trogen tjänst

§3

Remisshandlingar rörande Björnlunda scoutkårs framställning till länsstyrelsen
om befrielse från nöjesskatt

Sammanträdesdatum 1942 05 30
§1

Ansökan om tillstånd att få försälja begagnade cyklar och cykeldelar

§2

Ang. indrivning av utställda kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1942 10 10
§1

Ang. uppbörd och redovisning av nöjesskatten i kommunen

§2

Förslag från folkskolestyrelsen ang. borrning av brunn vid Katrineborgsskola

§3

Räkningar för extra arbete i kristidsnämnden

§4

Specificerad uppgift å div. skrivmaterial, däribland en skrivmaskin, som använts
av kristidsnämnden men som tillhör Valls sterbhus

§5

Framställning från kristidsnämndens nuvarande ordf. om höjning av arvode

§6

Anslag till hemvärnets verksamhet

§7

Framställning om kommunalt bidrag till arbetsförmedlingsverksamheten

§8

Framställning om anslag till taxeringsnämndens ordf.

§9

Framställning om anslag till brevmärken från föreningen Sveriges flotta

§ 10

Anslag till Arbetarnas Bildnings Förbunds lokalavdelning

§ 11

Anskaffande av 4 st samaritväskor

§ 12

Anslag till brandkårsstyrelsen

§ 13

Användning av hundskatten

§ 14

Ang. skogsaccisavgifterna
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§ 15

Utgifts- och inkomststat

§ 16

Fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens utgifts- och
inkomststat

§ 17

Förmedling av ansökan om bostadsanskaffningslån och familjebidrag av
statsmedel

§ 18

Ersättning för eldning i källaren å Skogshyddan

§ 19

Ersättning vid kommunala förrättningar i Ordenshuset

§ 20

Prisuppgift till ledning för årets markegångsättning

§ 21

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1942 10 31
§1

Cirkulärskrivelse från landstingets finansavdelning ang. väckt förslag om
anordnande av en yrkesskola i jordbruk inom länet avsedd för gossar i åldern 14
– 16 år

§2

Skrivelse från Svenska livräddningssällskapet ang. anordnande av friluftsbad och
simundervisning

§3

Ang. ersättning för ordf. i kristidsnämnden

§4

Uppdrag till vice ordf. att ombesörja kommunens åligganden rörande
kommunens förmedling av bostadsanskaffningslån

§5

Justering av protokoll

Sammanträdesdatum 1943 01 23
§1

Rotefördelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Granskning och fastställelse av debiterings- och uppbördslängd

§4

Val att verkställa uppbörden

§5

Cirkulärskrivelse från Livsmedelskommissionen ang. ansökning av stadsbidrag

§6

Framställning från Norgekommittén om befrielse från nöjesskatt

§7

Cirkulär från Luftskyddsinspektionen om anordnande av vattentillgång för
brandskydd

§8

Val att leda Ffullmäktiges förhandlingar

§9

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1943 03 27
§1

Kristidsnämnden skall föra egen kassabok med verifikationer, bokföring och
kassautbetalning från och med 1 april 1943 . Uppläggande av eget postgirokonto

§2

Från och med 1 april 1943 skall kommunalnämnden vara kassaförvaltare då
nuvarande önskar bli befriad från detta uppdrag
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§3

Uppdrag till ordf. att handhava och sköta förmedlingen av lån hos Statens
byggnadslånebyrå

§4

Förslag till fullmäktige ang. anskaffning av telefon i Sockenstugan

§5

Framställning från familjebidragsnämndens ordf. om höjning av arvodet

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1943 08 14
§1

Bordlagd skrivelse från Björnlunda – Gryts brandkårsförening med begäran om
anslag till garagebyggnad

§2

Hänskjuten fråga till Fullmäktige ang. tvättstugebygget vid Velandersborg

§3

Skrivelse från fattigvårdsstyrelsen om att höja dyrtidstillägget för
föreståndarinnan i ålderdomshemmet

§4

Skrivelse ang. elektrifiering av Katrineborgsskola

§5

Ang. anställning av en hemsyster i kommunen

§6

Skrivelse från kristidsnämnden med anhållan om inköp av ett kassaskåp till att
förvara ransoneringskorten

Sammanträdesdatum 1943 10 15
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och kristidsnämndens förslag till
stater

§3

Ang. Björnlunda – Gryts brandkårsförenings framställning om anslag till
garagebyggnad

§4

Förslag att avsätta 5000:- till en kommunalhusfond

§5

Framställning om anslag från Ulfhälls lantbruksskola och Centralförbundet för
nykterhetsundervisning

§6

Uppdrag till ordf. att avlämna uppgifter för markegångstaxan samt besvara ett
mantalsskrivningsärende

§7

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunalförvaltningen och förslag till
utdebitering

§8

Justering av protokollet av samtliga ledamöter

Sammanträdesdatum 1944 01 11
§1

Rotefördelning

§2

Granskning och fastställelse av debiterings- och uppbördslängd

§3

Val av kassaförvaltare

§4

Val av kassaförvaltare vid ordinaries militärtjänst
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§5

Framställning från hemsysternämnden om ordnande av telefon för hemsyster
samt anskaffande av en matta till hennes rum. Remitterat ärende till
hemsysternämnden ang. kostersättning samt skjutsersättning vintertid

§6

Uppsägning av hyresavtal Skogshyddan den 1 april 1944 till utflyttning den 1 juli
1944

§7

Val av justeringsmän

§8

Val att verkställa uppbörden

Sammanträdesdatum 1944 04 25
§1

Revisionsberättelse

§2

Folkskolestyrelsens förslag till ombyggnad av lärarbostaden vid Velandersborgs
skola

§3

Framställning från brandkårsföreningen om ett extra anslag

§4

Yttrande om lån till Statens byggnadslånebyrå

§5

Kostnadsförslag för inköp av filmapparat

§6

Anhållan om anslag från dövstumföreningen S:t Ragnhild

§7

Skrivelse från häradsman framfört tack för den hedersbevisning som kommit
honom till del

§8

Avskrivning av utskylder

§9

Tillsättning av arbetslöshetskommitté

§ 10

Tillsättning av kommitté för utredning av kostnaden för inläggande av
värmeledning i Skogshyddan

§ 11

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1944 07 19
§1

Uppdrag till ordf. att föra kommunens talan i mantalsskrivningsärenden

Sammanträdesdatum 1944 08 05
§1

Antagande av anbud för värmeledning och varmvatten i Skogshyddan

§2

Uthyrning av lägenheten i Skogshyddan

§3

Bordlagt ärende, skrivelse från brandchefen ang. den nya brandsprutan

§4

Hänskjuten fråga till polisdirektionen ang. polis anhållan om bidrag för
genomgående av kurs

§5

Uppsägning av hyresgäst, samt betalning av ränta

§6

Protokollsjustering av hela nämnden
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Sammanträdesdatum 1944 10 28
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Förslag till fullmäktige att avslå vissa anslagsästande

§3

Fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och kristidsnämndens stater

§4

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunförvaltningen och förslag till
utdebitering

§5

Förslag till skogsaccisavgift

§6

Protokollsjustering av hela nämnden

Sammanträdesdatum 1945 01 16
§1

Roteindelning

§2

Granskning och fastställelse av debiterings och uppbördslängd

§3

Val av kassaförvaltare och ställföreträdare

§4

Distribuering av debetsedlarna genom Postverkets försorg

§5

Val att verkställa uppbörden

§6

Protokollsjustering av samtliga närvarande ledamöter

Sammanträdesdatum 1945 02 24
§1

Fattigvårdsstyrelsens förslag till avtal med de anställda i ålderdomshemmet

§2

Skrivelse ang. reparation av läkarebostaden

§3

Försäljning av de gamla kaminerna i Skogshyddan

§4

Protokollsjustering av hela nämnden

Sammanträdesdatum 1945 10 26
§1

Förslag till hundskatt och skogsaccis

§2

Utgifts- och inkomststat

§3

Barnavårdsnämndens, kristidsnämndens och brandväsendets statförslag

§4

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunalförvaltningen och förslag till
utdebitering

§5

Framställning från idrottsföreningen om anslag

§6

Medverkan att uppträda som förmedlingsorgan för sökt statligt barnrikehuslån

§7

Skrivelse till kristidsnämnden om begärt medel för deltagande i en konferens i
Stockholm

§8

Inbjudan till deltagande i kurser för civilförsvaret

§9

Justering av protokollet av alla närvarande
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Sammanträdesdatum 1946 01 11
§1

Justering och kontroll av adresserna på debetsedlarna. Granskning och faställelse
av debiterings- och uppbördslängd

§2

Roteindelning

§3

Val av kassaförvaltare

§4

Distribution av debetsedlar genom Postverket

§5

Val att verkställa uppbörden

§6

Ang. köttbesiktningstvång

§7

Strömavgiften för källarvåningen i Skogshyddan

§8

Uppdrag att teckna borgen för ett lån av Idrottsföreningen

§9

Protokollsjustering av samtliga ledamöter

Sammanträdesdatum 1946 03 21
§1

Förslag på avskrivning av restlängder

§2

Medverka som förmedlingsorgan för sökt barnrikehuslån

§3

Förslag till fullmäktige att tillerkänna läkaren bränsleersättning

Sammanträdesdatum 1946 10 10
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Barnavårdsnämndens, fattigvårdstyrelsens, folkskolestyrelsens, brandväsendets
och hemhjälpsnämndens statförslag

§3

Oförändrad hundskatt och högsta möjliga skogsaccis

§4

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunförvaltningen och förslag till
utdebitering

§5

Begärt extra anslag från fattigvårdsstyrelsen för insättande av elektrisk spis vid
ålderdomshemmet

§6

Anhållan om tillstånd att idka handel med begagnade cyklar

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1947 04 24
§1

Roteindelning

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Hemställan från hälsovårdsnämnden om ett anslag för kallande av en
representant för folkhälsan

§4

Uppdrag att utreda fråga om ett enat inköp av tomträtt bakom Alma

§4

Förslag till kommunindelning, lämplig tomt för eventuellt kommunalhus

§5

Uttalande ang. pensionärshemsfrågan

§6

Protokollsjustering av samtliga ledamöter
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Sammanträdesdatum 1947 06 12
§1

Hemställan från Björnlunda – Gryts brandförsvarsförbund om anlag för
vakthållning sön- och helgdagar

§2

Anordnande av föreskriven ledning under järnvägsspåren

§3

Ang. bastuanläggning

§4

Hemställan från skytte- och idrottsföreningarna om befrielse från statlig och
kommunal nöjesskatt vid midsommarfesten

§5

Förslag från kommunalhuskommittén om en tomt mellan Ahlbergs och
konsumtomten mitt emot stationshuset

§6

Gratis barack till lottorna och Hemvärnet, anslag till hjälp att flytta den

§7

Yttrande till länsstyrelsen ang. nytt förslag till kommunindelning

§8

Folkskolestyrelsens förslag till reparation vid Tomteborg

§9

Torrläggning av Betaniakärret

§ 10

Uppdrag till ordf. att teckna kommunens borgen för idrottsföreningens lån

§ 11

Protokollsjustering av samtliga närvarande ledamöter

Sammanträdesdatum 1947 10 21
§1

Ang. hundskatten och skogsaccisen

§2

Barnavårdsnämndens, folkskolestyrelsens, fattigvårdsstyrelsens och
brandväsendets statförslag

§3

Utgifts- och inkomststat

§4

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunalförvaltningen och förslag till
utdebitering

§5

Skrivelse om begärd borgen av kommunen

§6

Ansökan från skytte- och idrottsföreningarna om att återfå den erlagda
nöjesskatten

§7

Pojokommittén begärt ett anslag på 10 öre per invånare som julgåva

§8

Anhållan från idrottsföreningen om ett anslag att användas för amortering av lån

§9

Ang. uttaxering

§ 10

Skrivelse från pensionärskommittén om begärt beslut om inköp av tomt å
Sjögärdet

§ 11

Bordlagt ärende ang. vägar å det nya området

§ 12

Förslag till fullmäktige att begära om Kungl. Maj:ts tillstånd att teckna borgen

§ 13

Överföring av lån

§ 14

Förslag till fullmäktige att inköpa ca 25 m 9” – 12” rör för iläggning i avloppsdiket
bakom Ekenshill

§ 15

Protokollsjustering av samtliga ledamöter
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Sammanträdesdatum 1947 12 16
§1

Förslag till fullmäktige att välja en arbetslöshetskommitté

§2

Anslag till sjukkassan framtidsförbundet att användas som premielindring för de
mest behövande

§3

Förslag om utredning av kommunala bostadstillägg och pensionstillskott

§4

Skrivelse från landshövdingen med begäran om att frågan om detaljutredning av
vatten och avloppsförhållanden i Björnlunda stationssamhälle

§5

Begäran om bidrag till ny vattenanläggning

§6

Platsfrågan för pensionärshemmet

§7

Protokollsjustering av samtliga ledamöter

Sammanträdesdatum 1948 01 30
§1

Välkomnande till årets första sammanträde

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Roteindelning

§4

Promemoria från Kungl. Kammarkollegiet ang. kommunindelningsfrågan

§5

Inköp av en vedbesparingsapparat för pannan i Skogshyddan

§6

Begärt extra anslag från fattigvårdsstyrelsen för att anordna
evakueringsmöjligheter vid eldsolycka i ålderdomshemmet

§7

Förskott på statsbidrag till hemhjälpsnämnden

§8

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1948 04 14
§1

Erlagd dellikvid på det nya tomtområdet

§2

Begäran från pensionärskommittén om nytt yttrande i platsfrågan

§3

Skrivelse från pensionsnämndens ordf. att Fullmäktige skulle hos
Landskommunernas förbund begära normalstadgar för kommunal bostadstillägg

§4

Bordlagd fråga om ordnande av utredningsman för erhålllande av kostnadsförslag
på väg och avloppsarbeten

§5

Offert från Anticimex för gemensam råttutrustning

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1948 05 19
§1

Begäran från folkskolestyrelsen att få öka kostnaderna för skolskjutsen

§2

Medlem i den blivande vägsamhälligheten Önnersta – Stationen

§3

Svara för kostnaderna för förtjänsttecken för lottor, samariter och hemvärn

§4

Förslag och kostnadsberäkning på rörnätsplan för både avlopp och vatten på nya
tomtområdet
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§5

Protokollsjustering av samtliga ledamöter

§6

Förslag till fullmäktige att bevilja ett extra anslag i och för byggande av en
brandbrunn i kanten av Betaniakärret

§7

Extra anslag för inköp av syrgasapparat till läkaren

§8

Begäran om kommunens medverkan för erhållande av barnrikehuslån

Sammanträdesdatum 1948 08 09
§1

Förslag från pensionärskommittén att inköpa tomten ovanför Solbrink

§2

Förslag till fullmäktige att man för merkostnaden av 18” rör i stället för 15” från
Kyrksjön till Betaniakärrets början bör uttagas av resp. fastighetsägare

§3

Tillsatt kommitté för skärmbildsundersökning

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1948 10 19
§1

Hundskatten

§2

Folkskolestyrelsens, barnavårdsnämndens, kristidsnämndens,
hemhjälpsnämndens och brandväsendets statförslag

§3

Förslag till fullmäktige att gå in för kommunal bostadstillägg enl.
normalbestämmelserna

§4

Förslag till fullmäktige att upptaga nya poster i kommunalnämndens statförslag

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunalförvaltningen och förslag till
utdebitering

§8

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1949 03 02
§1

Sammanträdets öppnande

§2

Redogörelse för nämndens åligganden med avseende på sökande av nyombyggnads- och förbättringslån

§3

Förslag till fullmäktige att kommunen skulle teckna borgen av ev. blivande
egnahemslån

§4

Val av kassaförvaltare

§5

Roteindelning

§6

Förfrågan från pensionärshemskommittén ang. borrning av brunn

§7

Begäran från pensionärshemskommittén att få dispositionsrätten av remsan
mellan tomten och vägen

§8

Förslag till fullmäktige att göra en framställning till SJ om att morgontåget som
vänder i Gnesta istället skulle vända i Stjärnhov

§9

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1949 04 02
§1

Ansökan om kommunens medverkan till erhållande av egnahemslån

§2

Ansökan om egnahemslån för ombyggnad

§3

Ansökan om egnahemslån för förbättringsarbeten

§4

Förslag till fullmäktige att uppdraga åt folkskolestyrelsen att tills vidare finansiera
vattentäckten vid Hagalund

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1949 05 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Förslag till fullmäktige att gå in för byggnadsnämndens förslag att förskottera
medel för utförande av byggnadsplan på stationssamhället

§3

Förslag att göra ett prel. köp av kommunalhustomt

§4

Förslag att uppskjuta råttutrustningen tills vidare

§5

Extra anslag för skolskjutsar 1949 – 50

§6

Ang. ändrade skolformer

§7

Ang. beslut om byggande av pensionärshem

§8

Förslag till tomtpriser

§9

Byggnadstillstånd för alla arbeten på området utlämning av arbetena på
entreprenad

Sammanträdesdatum 1949 08 03
§1

Vissa underhållsarbeten vid Skogshyddan skall verkställas

§2

Förslag till fullmäktige att vid nästa sammanträde konfimera beslut

§3

Yttrande till Kungl. Luftfartsstyrelsen rörande Vängsö flygfälts framtid

§4

Ang. kommunalkursen vid Åva

§5

Val av representanter att närvara vid länsstyrelsens sammanträde i anledning av
kommunsammanslagningen

§6

Hänskjuten fråga till fullmäktige ang. räkning från länsstyrelsen och
protokollsutdrag från folkskolestyrelsen med begäran om medel för att likvidera
densamma

§7

Förslag att betala resekostnaderna för kommunrepresentant i fadderorten Pojo i
Finland

§8

Ansökan om egnahemslån för nybyggnad

§9

Ansökan om egnahemslån för förbättringsarbeten

§ 10

Ang. grävningsarbete som kommunen sedan betalar

§ 11

Justering av protokollet av samtliga ledamöter
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Sammanträdesdatum 1949 10 21
§1

Val av justeringsmän

§2

Höjning av hundskatten

§3

Förslag till fullmäktige att godkänna delegerades statförslag

§4

Begäran från idrottsföreningen om extra anslag till amortering av lån

§5

Förslag att i staten upptaga en post till kostnaden för byggnadsplanen

§6

Förslag att i staten upptaga en post för arbeten på nya tomtområdet

§7

Folkskolestyrelsens, fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens,
kristidsnämndens, hemhjälpsnämndens och brandväsendets statförslag

§8

Utgifts- och inkomststat

§9

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunförvaltningen och förslag till
utdebitering

§ 10

Överöring av oreglerade fonder till särskild fond för byggnationen för
distriktssköterskan

§ 11

Fria skolbad för skolbarnen

§ 12

Förslag att godkänna delegerades åtgärd att inköpa Dalhem

§ 13

Begäran om befrielse från nöjesskatt vid teaterföreställning

§ 14

Ansökan om egnahemslån

§ 15

Upphörande av kristidsnämnden och överföra verksamheten på
kommunalnämnden

§ 16

Ang. nöjesskatten för Pojofesten

§ 17

Önskan från länsbostadsnämnden på en uppdelning av kostnaderna på tomterna i
ett m3-pris och en anslutningsavgift för vatten

Sammanträdesdatum 1949 11 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Begärt yttrande från länsstyrelsen i anledning av ansökan om tillstånd att försälja
pilsner

§3

Ändra om bastun efter modell ”Frustuna”

§4

Turordning tilltänkta byggen i Björnlunda

Sammanträdesdatum 1949 12 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Kafferepet för rikshemvärnschefen betalas av kommunalkassan

§3

Inköp av en Osbypanna till bastuanläggningen

§4

Anslag till lottor och hemvärnsmän för färdigställande av Hemvärnsgården

§5

Förslag om skottpengar på kråka, skata och kaja med 25 öre och 5 kronor för räv

§6

Yttrande ang. sotning
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Sammanträdesdatum 1950 01 10
§1

Samtliga skall justera protokollet

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Roteindelning

§4

Begäran om anslag från Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund

§5

Uppdrag åt Ing. Cederroth Eskilstuna att göra en utredning för vatten och avlopp i
området för den blivande byggnadsplanen

§6

Begäran om anslag för bestridande av kostnaderna för besök från Pojo kommun,
Finland

§7

Ang. den blivande råttutrotningen inom hela häradet

§8

Ang. betalning av kaffet för representanterna från länsstyrelsen

Sammanträdesdatum 1950 04 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Anordnande av ett enkelt hyllningssamkväm i Ordenshuset för
distriktssköterskans 50-års dag

§3

Kommunen uppvaktar med en kaffeservis i silver

§4

Förslag till fullmäktige att vid kommande sammanträde godkänna dessa i § 2 och
3 omnämnda åtgärder

§5

Revisionsberättelse

§6

Överklagande av pilsnerförsäljningsbeslutet

§7

Begäran om tillstånd till pilsnerförsäljning

§8

Yttrande i anledning av en begäran om titeländring för polisuppsyningsmännen
till överkonstaplar

§9

Begärd ersättning från revisorerna

§ 10

Första etappen på ålderdomshemmets ombyggnadsförslag skall verkställas

§ 11

Förslag från länsstyrelsen med kommunens donationer

§ 12

Begäran om kommunens medverkan för erhållande av egnahemslån

§ 13

Ånyo begäran om kommunens medverkan för erhållande av egnahemslån

§ 14

Uppdrag åt ordf. att göra upp om ”tomten”

Sammanträdesdatum 1950 07 04
§1

Val av justeringsmän

§2

Begäran från festkommitterade vid midsommarfesten om befrielse från nöjesskatt

§3

Föreslagna ändringar av jordregister benämningar å vissa fastigheter i Björnlunda
socken

§4

Kommunen svarar för kostnaden av simundervisning
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§5

Nämnden sammanträdde tillsammans med kyrkorådet i anledning av att
förrättningen för Björnlunda torrläggnings och kloaklednings förslag

Sammanträdesdatum 1950 10 20
§1

Val av justeringsmän

§2

Hundskatten

§3

Föreslå fullmäktige att godkänna Daga kommunalnämnds statförslag

§4

Begäran om extra anslag för möblering av tillbyggnaden vid ålderdomshemmet

§5

Nya anslag

§6

Förslag till fullmäktige att bifalla folkskolestyrelsens förslag att i staten avsätta till
nya lärarbostäder

§7

Höjt arvode för barnavårdsmannen

§8

Statförslag för folkskolestyrelsen, fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden,
hemhjälpnämnden och brandväsendet

§9

Utgifts- och inkomststat

§ 10

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunalförvaltningen och förslag till
utdebitering

§ 11

Ang. lägenheten i Skogshyddan. Ny hyresgäst som skall sköta uppvärmningen och
bastun

§ 12

Turordnings förslag för bostadsbyggen inom kommunen

§ 13

Ansvarsfrihet för folkskolestyrelsen ang. vattentäkten på Hagalund

Sammanträdesdatum 1951 01 31
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Roteindelning

§4

Annons i ortspressen om hundskatten

§5

Begäran om befrielse från nöjesskatt från lottachefen

§6

Begäran om restitution av den kommunala delen av nöjesskatten

§7

Ang. NTF:s kampanj i skolorna

§8

Anslag till Södermanlands läns hemslöjdsförening

§9

Kommunens medverkan för erhållande av bidrag för vatten och avlopp

§ 10

Kommunens medverkan för erhållande av lån och bidrag för ett genomgripande
förbättringsarbete på fastigheten Klippsäter

§ 11

Finansiering av pensionärsbygget

§ 12

Finansiering av ålderdomshemsbygget
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§ 13

Pensionärshemmet bör ligga utmed stora landsvägen och med värmecentralen
mot järnvägsbron

§ 14

Styrelse för pensionärshemmet på 5 ledamöter

§ 15

Förslag att bevilja restitution för 1944 års kommunala inkomstskatt

Sammanträdesdatum 1951 03 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Ang. byggnationen av pensionärshemmet

§3

Tillstyrkan om utnämnande till hemvärnschef

§4

Omklädningspaviljong vid idrottsplatsen

§5

Kommunens medverkan för erhållande av bidrag för vatten och avlopp

§6

Muntlig framställning från SJ att från och med den 1 juli 1951 hålla
järnvägsbommarna låsta under tiden 22.30 – 02.30

Sammanträdesdatum 1951 05 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse

§3

Tillfälligt låna de medel som genom Tomteborgsbranden blivit insatta i bank

§4

Upptagande av ett 15-årigt amorteringslån för byggnationerna i Björnlund

§5

Förslag till entreprenör av sockenfilms kommittén

§6

Begäran om arvode från revisorerna

§7

Anslag till Katrineborgsvägen

§8

Skrivelse från fattigvårdsstyrelsen med begäran om ett extra anslag

Sammanträdesdatum 1951 07 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Förslag till entreprenörer för byggande av lärarbostäder

§3

Förslag till finansiering av byggnationen

§4

Räkningar på arkitektsarvode

§5

Åtgärder för el installation i pensionärshemmet

§6

Hemställan från Björnlunda skyttegilles- och idrottsföreningens om befrielse från
nöjesskatt vid midsommarfesten

§7

Kommunen skall ta hand om transporten av den sten som ej kan ligga kvar vid
gravkapellet
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Sammanträdesdatum 1951 08 04
§1

Protokollsjustering av samtliga ledamöter

§2

Ordnande av det ekonomiska för pensionärshemsbygget

§3

Inlösen av tillfälligt lån

Sammanträdesdatum 1951 12 15
§1

Protokollsjustering av samtliga ledamöter

§2

Redogörelse från ordf. för kommunalkassans ekonomiska ställning

§3

Förslag till fullmäktige ang. bordlagda ”ekfrågan” ej skulle föranleda någon åtgärd

§4

Anslag till Klevavägen

§5

Ang. anslag till idrottsföreningen

§6

Ang. de som fullbetalt sina tomter

Sammanträdesdatum 1951 12 18
§1

Protokollsjustering av samtliga ledamöter

§2

Ang. tillfälligt lån och borgensmän

§3

Kommunens medverkan för erhållande av bidrag för vatten och avlopp

§4

Gratifikation till syster Maja

§5

Extra anslag till hemhjälpsnämnden
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