BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1919 06 15
§1

Kungl. Befallningshavandes kungörelse om valet av kommunalfullmäktige

§2

Frånvaro

§3

Val av ordf, och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§4

Nya kommunalförordningen, kungörelse av fullmäktiges sammanträden

§5

Dyrtidstillägg till barnmorskan

§6

Arvodesstorlek till ledamöterna i taxeringsnämnden

§7

Tid och plats för uppbörden av pensionsgrundavgifter

§8

Sökning av grundbidrag och fyllningsbidrag till folkhushållningskommissionen

§9

Bordlagt ärende ang. upphörande av livsmedelsnämnd

§ 10

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1919 07 27
§1

Sjuksköterskan har uppsagt sin plats. kommunalnämnden ordnar återbesättning

§2

Fjärdingsmans arvode utan avdrag i högst två månader å ordinarie avlöning
under dennes sjukdom förordnad vikarie

§3

Avslagen framställning med inbjudan att sända ombud till anordnad kongress för
Sveriges landskommuner

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1919 08 17
§1

Inget att erinra över gjord ansökan att få framdraga elektrisk
högspänningsledning genom Björnlunda

Sammanträdesdatum 1919 09 07
§1

Ang. provinsialläkarens lön

Sammanträdesdatum 1919 10 12
§1

Verkställd röstsammanräkning för utseende av kommunalfullmäktig efter
avgången

§2

Hundskatt 10:- per hund. Användande av hundskatten

§3

Ang. barnmorskans kontanta avlöning

§4

Utgifts- och inkomststat

§5

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder

§6

Val av kommunalombud vid mantalsskrivningen

§7

Indelning av barnmorskedistrikt

§8

Bifall till framställning från samtliga innehavare av inom Björnlunda socken
befintliga diversehandelsaffärer ang. begränsning av öppethållande till
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olägenheter de bestämmelser medför för en del kunder (som t.ex. mjölkboden)
tidigare besökt måtte erhålla tillstånd till öppethållande från kl. 7.00
§9

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1919 10 12
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Överskottet å allmänningens avkastning

Sammanträdesdatum 1919 12 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Sökning av stadsbidrag till Folkhushållningskommissionen, fördelning av
bidraget

§3

Årligt bidrag till hemmet för obotligt sjuka i Flen

§4

Avslagen framställning om prenumeration å Sv. Landsbygdens kommunala
tidning

§5

Reglemente för socknens fattigvård och ålderdomshem

§6

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§7

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§8

Förändrade förhållanden i och med nya kommunalförordningen
Val av ledamöter och suppleanter på fyra år till kommunalnämnden
Val av suppleanter på två år i kommunalnämnden
Val av ordf. och vice ordf. i kommunalnämnden
Tack till avgående ledamöter

§9

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyreslens räkenskaper

§ 10

Val av ledamöter i hästuttagningsnämnden

§ 11

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§ 12

Val av ledamöter och suppleanter till hälsovårdsnämnden

§ 13

Förslag till obligatorisk sjukförsäkring

§ 14

Uppdrag att upprätta förslag till kommunal fondbildning

Sammanträdesdatum 1920 01 25
§1

Ansökning om tillstånd till framdragande av elektrisk högspänningsledning till
egendomen Näset från Ludgo och Spelviks elektriska distributionsförening
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Sammanträdesdatum 1920 03 21
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Genom kommunalnämndens försorg skall anskaffas möbler till nyantagna
församlingssystrarnas blivande bostadsrum

§4

Avstyrkt framställning om Björnlunda kommuns inträde som medlem i Svenska
landskommunernas förbund

§5

Infordrat yttrande över förslag till lagstiftning ang. kommunal fondbildning,
anses onödig och ej för landskommunerna av behovet påkallande

§6

Infordrat yttrande över upprättat förslag, dels till indelning av
sjuksköterskedistrikt, dels fördelning av kostnader. Ej godkännande av förslaget,
Björnlunda socken bör ensam få utgöra särskilt sjuksköterskedistrikt

Sammanträdesdatum 1920 10 17
§1

Röstsammanräkning för utseende av kommunalfullmäktig efter avliden.
Fyllnadsval

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 10:- per hund. Användande av hundskatten

§3

Dyrtidstillägg till decinfektrisen

§5

Avslagen framställning från församlingssystern ang. löneförhöjning

§6

Snarast möjligt anskaffande av 4 st brandsegel

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccisavg. samt hundskatten

§9

Tio folkräkningsdistrikt, ett för varje kyrkorote med ett kommunalombud för
varje rote

§ 10

Val av ledamöter i uppskattningsnämnden

§ 11

Bifall till ansökning om tillstånd till upplag och försäljning av explosiva varor

§ 12

Avslagen framställning från Centralförbundet för nykterhetsundervisning om ett
anslag till bidrag för anordnande av nykterhetskurs i Katrineholm

§ 13

Avslagen framställning om anslag till lantmannaskolan

Sammanträdesdatum 1920 12 12
§1

Val av justeringsmän

§2

Bifall till framställning från f. barnmorskan om förhöjning av pensionen

§3

Avstyrkt framställan om införande av s.k. nöjesskatt

§4

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§5

Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen

§6

Val av ordf. och vice ordf. i hälsovårdsnämnden
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§7

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§8

Kungl. Befallningshavandes protokoll ang. verkställd sammanräkning för
utseende av kommunalfullmäktige

Sammanträdesdatum 1921 03 20
§1

Sammanträdets öppnande

§2

Val av ordf. och vice ordf.

§3

Skrivelse från Kungl. Befallningshavande ang. de personer som vid
sammanräkning efter kommunalfullmäktigevalet utsetts till
kommunalfullmäktige

§4

Närvaro

§5

Val av justeringsmän

§6

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§7

Granskning av restlängd å kommunalutskylder

§8

Avslag till barnmorskans framställning om löneförhöjning

§9

Ersättning till fattigvårdsstyrelsens ordf. för deltagande i konferens

Sammanträdesdatum 1921 07 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Yttrande över förslag till lag ang. brandväsendet i riket

§3

Anslag till fattigvårdsstyrelsen för fattigvårdsmöte

Sammanträdesdatum 1921 10 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Anslag till länets folkhögskola, avslag på framställning om anslag till
lantmannaskolorna

§3

Avslag på barnmorskans framställning om löneförhöjning

§4

Hundskatt 15:- per hund. Användandet av hundskatten

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Tidpunkter för uppbörder av kommunalutskylder, skogsaccisavg. samt
hundskatten

§7

Kommunalombud vid mantalsskrivningen

§8

Val av ledamöter och suppleanter i beredningsnämnden för fastighetstaxering
Val att närvara vid sammanträde inför Kungl. Befallningshavande i Flen

§9

Yttrande ang. mantalsskrivning av familj inom Björnlunda socken
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Sammanträdesdatum 1921 11 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter, ordf. och vice ordf. i arbetslöshetskommitté

Sammanträdesdatum 1921 12 11
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ledamöter och suppleanter i fastighetstaxeringsnämnden

§4

Dagarvode till ledamöterna i särskilda fastighetsberednings- samt
fastighetstaxeringsnämndera

§5

Val av ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden

§6

Val av ledamot och suppleant i hälsovårdsnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§8

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

Sammanträdesdatum 1922 03 19
§1

Skrivelse från Kungl. Befallningshavande ang. röstsammanräkning till
kommunalfullmäktig efter från socknen avflyttad

§2

Val av ordf. och vice ordf.

§3

Val av justeringsmän

§4

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§4

Granskning av restlängd å kommunalutskylder

§6

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

Sammanträdesdatum 1922 08 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Kungörelse över fjärdingsmansbefattningen

Sammanträdesdatum 1922 10 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Avslag till barnmorskans framställning om löneförhöjning

§4

Hundskatt 15:- per hund. Användandet av hundskatten

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Tidpunkter för uppbörder av kommunalutskylder, skogsaccisavg. samt
hundskatten
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§7

Avskrivningar oredovisade till indrivning utställda kommunalutskylder

§8

Val av kommunalombud vid mantalsskrivningen

§9

10 st inkomna ansökningar till fjärdingsmanstjänsten. Val av fjärdingsman

Sammanträdesdatum 1922 12 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Kon. Befallningshavandes protokoll ang. verkställd sammanräkning för val av
kommunalfullmäktige

§3

Val av ledamöter och suppleanter till taxeringsnämnden

§4

Val av ledamöter, suppleanter och ordf. i fattigvårdsstyrelsen

§5

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§6

Val av suppleant i pensionsnämnden

§7

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§8

Restlängd å kommunalutskylder

§9

Bordlagt ärende ang. åtgärder för brandväsendet

Sammanträdesdatum 1923 01 21
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ordförande

§3

Remissresolution rörande anförda besvär över förrättat val av taxeringsnämnd

§4

Åtgärder rörande brandväsendet, tillsätta s.k. brandmästare jämte 2 st
suppleanter. Inköp av 4 st brandlurar. Anslag för bilskjutsar

Sammanträdesdatum 1923 02 25
§1

Val av justeringsmän

§2

Omval av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden p.g.a. anförda besvär

§3

Bifallen hemställan att å egen bekostnad uppföra tillbyggnad på övre gaveln på
uthuset vid sockenstugan

§4

Ang. rätt mantalsskrivningsort

Sammanträdesdatum 1923 03 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Granskning restlängd å kommunalutskylder

§4

Val av ledamöter i valnämnden
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Sammanträdesdatum 1923 10 21
§1

Röstsammanräkning varvid till kommunalfullmäktig efter avliden. Fyllnadsval

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Avslagen framställan om förhöjd ersättning för städning och eldning i
sockenstugan

§4

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten. Tidpunkt för erläggandet

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder och skogsaccisavgifter

§7

10 st kommunalombud vid mantalsskrivningen

§8

Ang. bidrag till barn med medfött kroppslyte för hjälp till skolundervisning

§9

Inköp av 3 st s.k. motorsirener istället för de beslutade 4 st brandlurarna

§ 10

Uppsättande av anslagstavla vid Axala för anslående av kungörelse rörande
kommunalstämmor och fullmäktigesammanträden

§ 11

Donation till förvaltning och räntemedlens användning till behövande personer
inom socknen

Sammanträdesdatum 1923 12 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§4

Val av ledamöter, suppleanter ordf. och vice ordf. i kommunalnämnden

§5

Val av ledamöter, suppleant, ordf. och vice ordf. i hälsovårdsnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i hästuttagningsnämnden

§8

Val av brandfogde och suppleant

§9

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsen räkenskaper

Sammanträdesdatum 1924 03 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Granskning restlängd å de kommunalutskylder som ej erlagts

§4

Val av ledamöter i valnämnden

§5

Uppdrag till kommunalnämnden att till landstingets förvaltningsutskotts
sjukvårdsavdelning ingiva ansökning att distriktssköterska måtte anställas för
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Björnlunda sjuksköterskedistrikt samt angiva ansvarsförbindelse å härmed
förenade kostnader
§6

Ingå till Kungl. Järnvägsstyrelsen med framställning om prisnedsättning av tur
och retur biljetter mellan Björnlunda och Gnesta

Sammanträdesdatum 1924 10 19
§1

Val av justeringsmän

§2

Röstsammanräkning varvid till kommunalfullmäktig efter avliden. Fyllnadsval

§3

Anslag till länets folkhögskola

§4

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§5

Uppdrag till kommunalnämnden utreda kostnaden för nybyggnation av
barnmorske- och sjuksköterskebostad

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder och skogsaccisavgifter

§8

10 st kommunalombud till mantalsskrivningen

§9

Avslag på framställan om upptagande i vissa fall av särskild avgift för användning
av kommunens desinfektionsapparat

§ 10

Yttrande över av Daga häradsrätt uppgjort förslag till bildande av distrikt för val
av överförmyndare. Val av överförmyndare anstår till fullmäktiges ordinarie
sammanträde i december

§ 11

Reseersättning till sockenombudet vid markegångsnämndens sammanträde

§ 12

Tillstånd till upplag och försäljning av explosiva varor

§ 13

Entledigande som ledamot i kommunalfullmäktige p.g.a. flyttning

Sammanträdesdatum 1924 12 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av suppleant i kommunalnämnden

§4

Val av ledamöter och vice ordf. i fattigvårdsstyrelsen

§5

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§6

Val av ledamot i pensionsnämnden

§7

Val av överförmyndare

§8

Val av sockenombud för de tinghusbyggnadsskyldiga

§9

Införande av telefon i distriktssköterskans bostad

§ 10

Val till att sammankalla kommunalfullmäktige
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Sammanträdesdatum 1925 03 29
§1

Val av ordf. och vice ordf.

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej erlagts

§4

Val av ledamöter i valnämnden

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1925 07 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Fattigvårdsstyrelsens ansvarsfrihet

§3

Kostnadsförslag för nybyggnad av barnmorske- och sköterskebostad. Byggnation
uppskjutes till obestämd tid

§4

Avslagen framställning om ålderdomshemmets om eller tillbyggnad

§5

Val av ledamöter, suppleanter, ordf. och vice ordf. i barnavårdsnämnden

§6

Framställt förslag till behandling nästa sammanträde ang. kommunen tillhöriga
överskottsmedel skola göras räntebärande

Sammanträdesdatum 1925 10 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§4

Avslagen framställan från fattigvårdsstyrelsen ang. förhöjning av ordf. ersättning

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccisavgifter och
pensionsgrundavgifter

§7

10 kommunalombud till mantalsskrivningen

§8

Kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens kassors befintliga medel som ej
erfordras för löpande utgifter skall insättas i bank eller på annat sätt göras
räntebärande

§9

Infordrat yttrande ang. rätt mantalsskrivningsort

Sammanträdesdatum 1925 12 06
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter till taxeringsnämnden

§3

Anhållan från fattigvårdsstyrelsens ordf. att få avgå. Fullmäktige vill ej godkänna
avsägelsen

§4

Val av ledamot och suppleant i hälsovårdsnämnden
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§5

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsen räkenskaper

§6

Val av ledamöter och suppleanter till pensionsnämnden

§7

Val av brandmästare och suppleant

§8

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§9

Inget åtgärd till skrivelse rörande behovet av skyddsåtgärder mot eldfara

§ 10

Ingen åtgärd till förslag till särskilda föreskrifter med avseende å
byggnadsverksamhetens ordnande

Sammanträdesdatum 1926 03 21
§1

Val av ordf. och vice ordf.

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Skrivelse från länets veterinärstyrelse ang. mottagningsresorna

§6

Ingen åtgärd till cirkulär från Svenska landskommunernas förbud med
framställning om deltagande i kommunalkurs

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1926 07 04
§1

Tid och plats för val av kommunalfullmäktige

§2

Ang. fjärdingsmannatjänsten till nya polislagens tillämpning 1 januari 1932.
Genom kommunalnämndens försorg skall kungöras ledig

Sammanträdesdatum 1926 10 24
§1

Val av justeringsmän

§2

Avslag till framställning om anslag till Björnlunda sjuk- och begravningskassa

§3

Anslag till länets folkhögskola

§4

Förhöjt anslag till sockenbiblioteket

§5

Hundskatt 20:- per hund. Användande av hundskatten

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccisavgifter och
pensionsgrundavgifter

§8

10 kommunalombud vid mantalsskrivningen

§9

Begäran att kommunen måtte erlägga hospitalsavgift för sinnessjuk

§ 10

Bordlagt ärende ang. frågan om nybyggnad av barnmorske- och
distriktssköterskebostad
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§ 11

Inkomna ansökningar till fjärdingsmannatjänsten. Val av ny fjärdingsman

§ 12

Yttrande ang. rätt mantalsskrivningsort

§ 13

Bordlagt ärende ang. tillsyningsmän för fiskets rätta bedrivande

Sammanträdesdatum 1926 12 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ledamöter, suppleanter och ordf. i fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av Fattigvårdsstyrelsens representant och suppleant i barnavårdsnämnden.
Val av vice ordf. i barnavårdsnämnden

§5

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§6

Val av brandfogde och suppleant

§7

Val av sockenombud för de tinghusbyggnadsskyldiga

§8

Val till att sammankalla kommunalfullmäktige

Sammanträdesdatum 1927 01 16
§1

Val av ordf. och vice ordf.

§2

Val av justeringsmän

§3

Beslut att inköpa lägenheten Skogshyddan för bostäder åt barnmorska och
distriktssköterska

Sammanträdesdatum 1927 03 20
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens, fattigvårdsstyrelsens och
barnavårdsnämndens räkenskaper

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§4

Val av ledamöter i valnämnden

§5

Bifallen framställning om ersättning för anläggning av telefon förbindelse till
fjärdingsman

§6

Infordrat yttrande ang. byggnadsverksamhetens ordnade vid Björnlunda
järnvägsstation

§7

Återstående kompletteringsarbeten å lägenheten Skogshyddan skall bestridas
med tillgängliga medel

§8

Beslut att å kommunalnämnden såsom verkställande myndighet överlåta
beslutande rätten rörande bostadsanordningen för barnmorska och
distriktssköterska

§9

Flyttning av telefon från sockenstugan till ålderdomshemmet
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Sammanträdesdatum 1927 10 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Avslag efter votering hemställan om anslag till Björnlunda sjuk- och
begravningskassa

§3

Avstyrkt framställning om anslag till anordnad nykterhetskurs

§4

Tillstyrkan om hyresbidrag till Sveriges offentliga arbetsförmedlings kontor i
Gnesta

§5

Anslag till länets folkhögskola

§6

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccisavgifter och
pensionsgrundavgifter

§9

10 st kommunalombud vid mantalsskrivningen

§ 10

Val av ledamöter och suppleanter i fastighetsberedningsnämnden

§ 11

Ersättning till ledamöterna i fastighetsberednings och av kommunen valda
ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden

§ 12

Ersättning för resor och transporter av material till distriktssköterskan

§ 13

Kommunalfullmäktiges sammanträden skall hållas å söckendag

Sammanträdesdatum 1927 12 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Avslagen begäran från barnmorskan om löneförhöjning

§3

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§4

Val av ledamöter och suppleanter i fastighetstaxeringsnämnden

§5

Val av ledamöter, suppleanter, ordf. och vice ordf. i kommunalnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleant i hälsovårdsnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§8

Val av ledamot och suppleant i barnavårdsnämnden

§9

Val av ledamöter och suppleanter i hästuttagningsnämnden

§ 10

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 11

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens och barnavårdsnämndens räkenskaper

Sammanträdesdatum 1928 03 17
§1

Val av ordf. och vice ordf.

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens, fattigvårdsstyrelsens och
barnavårdsnämndens räkenskaper

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej erlagts
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§4

Val av ledamöter i valnämnden

§5

Ang. fattigvårdsstyrelsens i Frustuna besvär rörande mantalsskrivning

§6

Ang. vilken av barnmorskan och distriktssköterskan som skall bebo nedervåning
resp. övervåning i Skogshyddan

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1928 04 14
§1

Avgående ledamot och ordf. i fattigvårdsstyrelsen. Fyllnadsval av ledamot. Val av
ordf. i fattigvårdsstyrelsen

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1928 05 15
§1

Ny uthusbyggnad vid ålderdomshemmet. Upptagning av ny brunn vid
ålderdomshemmet. Ny inredning i bostadshuset vid ålderdomshemmet

§2

Infordrat yttrande rörande besvär ang. fastställelse å från angivna hemmansdelar
i Skeenda by försålda tomter

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1928 08 25
§1

Val av justeringsmän

§2

Antaget anbud å de nya byggnaderna vid ålderdomshemmet, för bestridande av
kostnaderna upptaga ett lån i socknens borgerliga kassor, fattigvårdsstyrelsen
skall utöva överinseende över ifrågavarande arbeten

§3

Bifallen ansökan från förmyndare för sinnessjuk om inlösen av en i lägenheten
Lyckås intecknad revers

Sammanträdesdatum 1928 10 27
§1

Val av justeringsmän

§2

Avslagen framställning om anslag till elektriskt maskinaggregat för
vattenupptagning vid Skogshyddan

§3

Avslagen framställning om anslag till godtemplarlogen Framåts
studiecirkelbibliotek

§4

Anslag till länets folkhögskola

§5

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccisen och
pensionsgrundavgifter

§8

10 st kommunalombud vid mantalsskrivningen
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§9

Infordrat förnyat yttrande rörande av vederbörande fattigvårdskonsulent
föreslagen omändring av ålderdomshemmet

§ 10

Protokolls utdrag från barnavårdsnämndens sammanträde den 17 sept. jämte av
vederbörande barnavårdsman avgiven förklaring ang. rättegångskostnader för
barnuppfostringsmål skall återbetalas

Sammanträdesdatum 1928 12 08
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ledamöter och vice ordf. i fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av ledamot från fattigvårdsstyrelsen till barnavårdsnämnden

§5

Val av överförmyndare

§6

Val av bandmästare och suppleanter

§7

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens och barnavårdsnämndens räkenskaper

§8

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§9

Uppdrag att sammankalla till fullmäktiges första sammanträde nästa år

Sammanträdesdatum 1929 01 26
§1

Val av ordf. och vice ordf.

§2

Åtgärder för motverkande av rådande arbetslöshet

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1929 03 16
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens, fattigvårdsstyrelsens och
barnavårdsnämndens räkenskaper

§2

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej erlagts

§3

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§4

Ang. nyinredningen i ålderdomshemmet. Ombyggnad skall verkställas under
sommaren 1930

§5

Isolering av källaren vid Skogshyddan

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1929 10 26
§1

Anslag till Björnlunda sjuk- och begravningskassa

§2

Avslag på Gåsinge kommunalnämnds framställning om annan fördelning av till
provinsialläkardistriktets hörande socknars bidrag till provinsialläkarens avlöning

§3

Beslut att tillstyrka hyresbidrag till arbetsförmedlingskontoret i Gnesta
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§4

Anslag till länets folkhögskola. Avslag på framställningar om anslag till
lantmannaskolan i Strängnäs, Ulfhälls lantbruksskola samt Benninge
lanthushållsskola

§5

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccisen och
pensionsgrundavgifter

§8

10 st kommunalombud vid mantalsskrivningen

§9

Omval av ledamöter i arbetslöshetskommittén

§ 10

Bordlagd fråga ang. tillsättande av särskilda representanter för
egnahemsverksamheten

§ 11

Bordlagd fråga ang. bildande av s.k. kommunalförbund för gemensamma
fattigvårdsanstalter m.m.

§ 12

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1929 12 07
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ledamot och suppleant i hälsovårdsnämnden

§4

Val av ledamöter, suppleanter, ordf. samt vice ordf. i barnavårdsnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§6

Val av brandfogde

§7

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§8

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens och barnavårdsnämndens räkenskaper

§9

Uppdrag att sammankalla fullmäktige till första sammanträdet nästa år

Sammanträdesdatum 1930 01 25
§1

Val av ordf. och vice ordf.

§2

Ang. ordningsstadga för socknens befintliga nöjesplatser. Val av tre personer till
en kommitté att utreda huruvida idrottsplats och till vilken kostnad den i så fall
kan anskaffas

§3

Ingen åtgärd ang. anhållan från Fattigvårdsstyrelsen få inköpa lägenheten Stensta
för barnrika familjer i fattigvården

§4

Höjning av fattigvårdsstyrelsens ordf. arvode

§5

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1930 03 24
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens, fattigvårdsstyrelsens och
barnavårdsnämndens räkenskaper

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Redogörelse över anbud å ombyggnad av ålderdomshemmet jämte utförande av
diverse detaljarbeten. Arbetena skulle vara färdiga 15 sept. 1930

§6

Bordlagd fråga från Kungl. Järnvägsstyrelsen ang. stängsel hållandet längs
järnvägslinjerna

§7

Tid och plats för kommunalfullmäktige valet

§8

Uppskov för utredning om anskaffande av idrottsplats

§9

Gratifikation till f. barnmorskan med anledning av hennes 90-års dag

Sammanträdesdatum 1930 06 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Yttrande ang. rätt mantalsskrivningsort

§3

Avslag på yrkande om anslag till bildad idrottsförening för anordnande av
idrottsplats

§4

Indrivning av hundskatt

§5

Ändring på nyinredningen i ålderdomshemmet, s.k. frontspis skall utbyggas över
å övre långsidan på byggnaden. Erforderliga möbler jämte övrig utrustning
anskaffas av fattigvårdsstyrelsen

§6

Ingen åtgärd ang. av fattigvårdsstyrelsen förhyrd bostad vid Näsby i Vårdinge
socken

Sammanträdesdatum 1930 07 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Anhålla hos Kungl. Befallningshavande om fastställelse av förslag till
ordningsstadga för offentliga nöjestillställningar inom Björnlunda socken

Sammanträdesdatum 1930 09 06
§1

Val av justeringsmän

§2

Framställning från fattigvårdsstyrelsen om vidtagande av åtgärd för anskaffande
av bättre bostad för nu vid Bäcken i Vårdinge socken boende familj

§3

Ändring i gällande lagar om fattigvård, barnavård och folkskoleväsen att
kommunens anslagsbeviljande myndigheter må äga full frihet att genomföra en
centralisation
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§4

Inget yttrande över Kungl. Medicinalstyrelsen upprättade förslag ang.
fastställande av ersättningsbelopp för vård å vissa sjukvårdsanstalter, samt
kommunal fattigvårds- och barnavårdsanstalter

§5

Yttrande ang. mantalsskrivning

Sammanträdesdatum 1930 09 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Ang. Inköp av lägenheten Ingalunda i Frustuna socken. Uppdrag till ordf. i
kommunalfullmäktige och kommunalnämnden att verkställa detta köp

§3

Donation till Björnlunda kommun från G. Pettersson, Hagalund varav den årliga
räntan skall användas till beklädnad av de mest behövande skolbarn i
församlingen

Sammanträdesdatum 1930 10 25
§1

Val av justeringsmän

§2

Anslag till länets folkhögskola och anslag till Björnlunda sjuk- och
begravningskassa

§3

Avstyrkt framställning om anslag till Strängnäs lantmannaskola, Benninge
hushållsskola ävensom anordnad nykterhetskurs

§4

Förhöjt arvode till fattigvårdsstyrelsens ordf.

§5

Höjt arvode till pensionsnämndens ordf. och ledamöter

§6

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis och
pensionsgrundavgifter

§9

10 kommunalombud vid mantalsskrivningen

Sammanträdesdatum 1930 12 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av ledamot i barnavårdsnämnden

§5

Val av revisorer och revisorssuppleanter för granskning av 1931 års förvaltning

§6

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§7

Val av kommunombud för att deltaga i granskning av studiecirkelbibliotekets
räkenskaper

§8

Uppdrag att sammankalla till fullmäktiges första sammanträde nästa år
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Sammanträdesdatum 1931 01 24
§1

Val av ordf. och vice ordf.

§2

Bidrag till extra provinsialläkarens avlöning skall från och med 1932 tills vidare
utgå med 1500:- per år

§3

Val av fem personer till särskild valkommitté

§4

Yttrande över Björnlunda Folkets Husförenings anförda besvär rörande
fastställelse av ordningsstadga för det offentliga nöjeslivet

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1931 03 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1930 års räkenskaper och
förvaltning

§3

Granskning restlängd å de kommunalutskylder som ej erlagts

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Gåvobrev till Björnlunda kommun varpå lagfart meddelats, upplåtit 29:67 ar med
full äganderätt i och för utvidgning av kyrkogården, beslut att äganderätten skall
överlåtas till Björnlunda församling

§6

Avslagen framställning om kommunens anslutning till Svenska brandkårernas
riksförbund

Sammanträdesdatum 1931 06 06
§1

Val av justeringsmän

§2

Yttrande rörande i ifrågasatt indragning av Björnlunda extra
provinsialläkardistrikt måtte fortbestå

§3

Ang. ett stort antal personer som måste uppföras å restlängd för
kommunalutskylder, erhålls hindersbevis att dessa icke medelst införsel i
avlöning eller på annat sätt kunna uttagas, men som har motbok för inköp av
spritdrycker, vilket anses synnerligen olämpligt. Uppdrag till fattigvårdsstyrelsen
införskaffa uppgift å den som inneha motbok för inköp av spritdrycker

§4

Ang. Revisorernas anm. å barnavårdsnämndens räkenskaper. Beviljat
barnavårdsnämnden ansvarsfrihet

Sammanträdesdatum 1931 10 31
§1

Val av justeringsmän

§2

Anslag till länets folkhögskola

§3

Bidrag till Björnlunda föreläsningsförening

§4

Bidrag till Södermanlands läns blindförbund

§5

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten
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§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis och
pensionsgrundavgifter

§8

10 kommunalombud vid mantalsskrivningen

§9

Ingen åtgärd ang. framställning om tillsättande av kommitté med uppdrag att
utreda och avgiva förslag om anordnande av kommunalt varmbadhus

§ 10

Val av kommunalombud att deltaga i granskning av godtemplarlogen Framåts
tillhöriga biblioteks räkenskaper

§ 11

Infordrat yttrande rörande framställning om överflyttning i administrativt
hänseende av å Frustuna sockens allmänningsdel Österheden i Kattnäs socken
belägna lägenheten Solbacken

§ 12

Uppdrag till kommunalnämndens ordf. att vid auktion å inteckningshandling
bevaka kommunens fordran utgörande kommunalutskylder samt hundskatt

§ 13

Cirkulärskrivelse till länets kommuner hade Kungl. Befallningshavande infordrat
upplysning dels rörande arbetslösheten och dennas omfattning dels de åtgärder
som bör vidtagas

§ 14

Bordlagd anhållan om förhöjt arvode till barnavårdsmannen

Sammanträdesdatum 1931 12 12
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden

§4

Val av ledamöter och suppleant i hälsovårdsnämnden

§5

Val av ledamot i barnavårdsnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i folkskolestyrelsen

§8

Val av ledamöter och suppleanter i hästuttagningsnämnden

§9

Val av brandmästare och suppleanter

§ 10

Val av ledamöter till skogsvårdskommitté

§ 11

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 12

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
Fattigvårdsstyrelsens och barnavårdsnämndens räkenskaper

§ 13

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§ 14

Val av ledamöter till valkommitté

§ 15

Bifölls från föregående sammanträde bordlagd framställning om förhöjt arvode
till barnavårdsmannen

§ 16

Cirkulär till landets kommuner ang. rätt att för kommunala ändamål upptaga lån
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Sammanträdesdatum 1932 04 09
§1

Anhållan om befrielse från uppdraget som kommunalfullmäktig på grund av
avflyttning

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1931 års räkenskaper och
förvaltning

§4

Framställt förslag från folkskolestyrelsens kassaförvaltare att de hittills av
skolrådet förvaltade fonderna skall förvaltas av kommunalnämnden

§5

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej erlagts

§6

Avslagen framställning från sterbhus om befrielse från skogsaccis

§7

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§8

Beslut om att upptaga lån i skogsaccisfonden för betalning av möbler, inventarier
jämte arbete vid ålderdomshemmet

§9

Ang. klagomål av bostadsinnehavarna vid Skogshyddan över att bostadsrummen
är synnerligen kalla och dragiga. Beslut att i samråd med sakkunnig person
verkställa besiktning och därefter ombesörja nödvändiga reparationer till lägsta
möjliga kostnader

§10

Val av fjärdingsman

Sammanträdesdatum 1932 07 09
§1

Val av ledamöter och suppleanter till arbetslöshetskommitté

§2

Yttrande över riksdagens skrivelse till Konungen ang. viss ändring i gällande
föreskrifter om rätt för kommuner å landet att upptaga lån

§3

Infordrat yttrande rörande Avesta stads yrkande om mantalsskrivning

§4

Anförda besvär från fattigvårdsstyrelsen i Södertälje ang. mantalsskrivning

§5

Framställda besvär från Linköpings stad ang. mantalsskrivning

§6

Kungl. Medicinalstyrelsens cirkulär ang. ny indelning av veterinärdistrikt

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1932 08 06
§1

Val av justeringsmän

§2

Protokolls utdrag från folkskolestyrelsens sammanträde den 14 juli, vari föreslås
reparationer och ändringar i bostadsbyggnaden vid Welandersborgs skola

Sammanträdesdatum 1932 10 15
§1

Val av justeringsmän

§2

Nödvändigt att vidtaga åtgärder för att motverka de numera rådande arbetslöshet

§3

Arbetstillfällen för arbetslösa inom kommunen inte finns i större utsträckning.
Bidrag till beslutad vägomläggning mellan Gnesta och Dillnäs socken
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§4

Beviljade framställningar om anslag

§5

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis, hundskatt och
pensionsgrundavgifter

§8

10 kommunalombud vid mantalsskrivningen

§9

Val av ledamöter och suppleanter i beredningsnämnden för fastighetstaxering

§ 10

Yttrande över rätt mantalsskrivningsort

§ 11

Inhämtade upplysningar ang. vistelseort

§ 12

Val av överförmyndare

§ 13

Ang. ersättning till ledamöter i särskilda fastighetsberedningsnämnden,
fastighetstaxeringsnämnden och taxeringsnämnden

Sammanträdesdatum 1932 11 07
§1

Val av justeringsmän

§2

Ang. anslaget till vägarbete å vägomläggning mellan Gnesta och Dillnäs och
villkor för återbetalning

Sammanträdesdatum 1932 12 17
§1

Val av justeringsmän

§2

Bidrag till Södermanlands läns blindförbund

§3

Protokolls utdrag från hälsovårdsnämnden ang. företagen besiktning å
avloppsledning från Björnlunda stationssamhälle

§4

Val av ledamöter och suppleanter i fastighetstaxeringsnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§6

Val av ledamot i fattigvårdsstyrelsen

§7

Val av ledamot i barnavårdsnämnden

§8

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens räkenskaper

§9

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 10

Val av brandfogde

§ 11

Val av ledamöter till valkommittén

§ 12

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§ 13

Annonseringar i tidningar om kommunalfullmäktiges sammanträden skall från
och med 1933 års ingång upphöra

§ 14

Ordf. har i sitt förvar alla borgerliga kommunens handlingar, böcker och
värdepapper
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Sammanträdesdatum 1933 01 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Protokollsutdrag från arbetslöshetskommitténs sammanträde den 14 januari med
hemställan dels om uttalande ang. principerna för hjälpverksamheten, dels om
anslående av för nämnda verksamhet erforderliga medel

§3

Förnyat yttrande ang. mantalsskrivningsort

§4

Besvär skall icke anföras över Kungl. Befallningshavares utslag ang.
mantalsskrivning

Sammanträdesdatum 1933 03 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1932 års räkenskaper och
förvaltning

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej erlagts

§4

Indrivning av skatt för 4 st hundar

§5

Beslut att anmälan till åtal för att ej ha anmält hund till beskattning

§6

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§7

Anskaffade arbetstillfällen

§8

Beslut att arbetslöshetskommittén skall med fastighetsägarna träffa avtal ang.
vägens framtida underhåll och körning av jord och grus

§9

Anslag till Björnlunda hembygdsförening till uppförande av 2 st gamla byggnader
å hembygdsgården vid Eklund

§ 10

Uppdrag till Fattigvårdsstyrelsens ordf. att bereda och föredraga de ärenden som
ankomma på nykterhetsnämnds prövning

Sammanträdesdatum 1933 06 03
§1

Val av justeringsmän

§2

Framställning från arbetslöshetskommittén om övertagande av en ny sektion å
vägen Vängsö – Frustuna skola

§3

Uppdrag till katt besluta om distriktssköterskans anhållan om anskaffande av en
cykel

§4

Anhållan om befrielse från uppdraget som kommunalfullmäktig p.g.a. avflyttning

§5

Uppskjutet val av vice ordf. till nästa sammanträde

§6

Ankommet hindersbevis å ogulden skatt för hundar, beslut att då nämnda skatt
icke kan indrivas skall bestämmelsen i 11 § i gällande hundskatt förordning
tillämpas. Uppdrag till kommunalnämnden att verkställa detta
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Sammanträdesdatum 1933 08 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av vice ordf. i kommunalfullmäktige

§3

Bifallen framställning från fattigvårdsstyrelsen om ett extra anslag p.g.a. den
rådande svåra arbetslösheten. Upptaga lån ur Åkerholms fonden till detta
ändamål

§4

Bifallen framställning från barnavårdsnämnden om ett extra anslag då nämnden
nödgats omhänderta och utackordera barn

§5

Hemställan från arbetslöshetskommittén om ett anslag för kontant understöd åt
arbetslösa

§6

Beslut att anföra besvär hos Kungl. Maj:ts och Rikets Kammarrätt ang. beslut att
från den s.k. skattefria taxeringslängden för kommunens fastigheter till den
skattepliktiga överföra kommunens fastighet Skogshyddan

§7

Yttrande ang. rätt mantalsskrivningsort

§8

Antaget anbud å uppförande av källarbyggnad för Welandersborgs och
Björneborgs skolor

Sammanträdesdatum 1933 10 21
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkta framställningar om anslag

§3

Hundskatt 20:-per hund. Användandet av hundskatten

§4

Utgifts- och inkomststat

§5

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis, hundskatt och
pensionsgrundavgifter

§6

10 kommunalombud vid mantalsskrivningen

§7

Antagande av förslaget om hälsovårdsordning för stationssamhället

§8

Val av ledamöter och suppleanter i folkskolestyrelsen

§9

Val av ledamot i hälsovårdsnämnden

§ 10

Beslut att arbetslöshetskommittén skall hos allmänningsstyrelsen anhålla om att
avverkningen å allmänningen finge utföras av arbetslösa

§ 11

Val av fyra personer för att insamla och upprätta prisuppgifter till ledning för
bestämmande av s.k. dyrortsgruppering

Sammanträdesdatum 1933 12 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Åläggande för kommuner att som villkor för utbetalning av statsmedel till
kommunalkassa eller annan kommunal förvaltningsenhet skall från den 1 januari
1934 gälla att postgirokonto öppnas
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§3

Avslaget förslag om bestämmande av annan tid för kommunalfullmäktiges
sammanträden

§4

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§5

Val av suppleant i fattigvårdsstyrelsen

§6

Val av ledamot i hälsovårdsnämnden

§8

Val av ledamöter, suppleanter och ordf. i barnavårdsnämnden

§9

Val av revisorer och revisorssuppleanter av kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens, folkskolestyrelsens och
arbetslöshetskommitténs räkenskaper

§ 10

Val av ledamöter och suppleanter i arbetslöshetskommittén

§ 11

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 12

Val av ledamöter till valkommittén

§ 13

Val av ordf. och vice ordf.

§ 14

Val av kommunombud för deltagande i granskning av godtemplarlogen Framåts
tillhöriga studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 15

Inköp av en dupliceringsapparat

Sammanträdesdatum 1934 04 07
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1933 års räkenskaper

§3

Kungörelse från Riksarkivet med råd och anvisningar rörande vården av
kommunala arkivalier

§4

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§5

Val av ledamöter och suppleanter till valnämnden

§6

Beslut att till täckande av brist i fattigvårdens stat vid 1933 års stat skall till för
ändamålet av kommunalnämnden upptagas där sådant lämpligast kunde fås

§7

Bifallen framställning från arbetslöshetskommittén att av anslaget till hindrande
av arbetslöshet få utanordna hyresbidrag till arbetslösa

§8

Tid och plats för val av kommunalfullmäktige

§9

Tillstyrkt förslag om införande av s.k. nöjesskatt

§ 10

Cirkulärskrivelse från Landskommunernas förbunds centralbyrå med inbjudan
att sända ombud till förbundets kongress

§ 12

Utslag från Kungl. Befallningshavande vari Björnlunda socken förklarats vara rätt
mantalsskrivningsort

§ 13

Val av fyra personer för insamling av prisuppgifter till ledning för bestämmande
av s.k. dyrortsgruppering

§ 14

Inga åtgärder ang. skrivelse från landsfiskalen om åtgärd i syfte att genom
sammanslagning av kommuner bilda polisdistrikt
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Sammanträdesdatum 1934 05 19
§1

Bifallen framställning från arbetslöshetskommittén om bemyndigande att å
entreprenad övertaga viss del av till ombyggnad beslutade vägen Rönö
häradsgräns Skottsjön

§2

Fyllnadsval av brandfogde

§3

Yttrande rörande mantalsskrivning

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1934 09 22
§1

Val av justeringsmän

§2

Återremitterad hälsovårdsordning för Björnlunda stationssamhälle från Kungl.
Befallningshavande ändring om bötesbeloppet

§3

Val av ledamöter till egnahemskommitté

§4

Ingen åtgärd ang. cirkulär från Statens egnahemsstyrelse ang. statsunderstödd
arbetare småbrukslåneverksamhet

§5

Skrivelse från Kungl. Justitiedepartementet med vissa föreskrifter ang. förvaring
av personer i härads- och stadsfängelser samt polisarrester

§6

Ang. kommunaluppbörden och postgirokontot

Sammanträdesdatum 1934 10 27
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkta anslag

§3

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§4

Skogsaccisavgiften

§5

Utgifts- och inkomststat

§7

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis, hundskatt och
pensionsgrundavgifter

§8

10 kommunalombud vid mantalsskrivningen

Sammanträdesdatum 1934 12 15
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av ordf. och vice ordf. i hälsovårdsnämnden

§5

Val av ledamot och suppleant i barnavårdsnämnden

§6

Val av brandmästare
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§7

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens, folkskolestyrelsens och
arbetslöshetskommittén

§8

Val av suppleant i pensionsnämnden

§9

Val av ledamöter, suppleanter, ordf., och vice ordf. i arbetslöshetskommittén

§ 10

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 11

Val av kommunombud att deltaga i granskning av godtemplarlogen Framåts
tillhöriga studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 12

Uppskjutning till nästa sammanträde, val till valkommittén

§ 13

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

Sammanträdesdatum 1935 01 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§3

Val av vice ordf. i barnavårdsnämnden

§4

Val av ledamöter i valnämnden

§5

Bifallen framställning från arbetslöshetskommittén att för år 1935 beslutat anslag
till hindrande av arbetslöshet användes till anordnande av arbete för arbetslösa.
Lämpligt arbete i första hand vid Björnlunda stationssamhälle anordnas
tillfredsställande avloppsledning

§6

Skrivelse från ordf. i fattigvårdsstyrelsen om ersättning för fattigvården
förskotterade medel. Genom kommunalnämndens försorg skall för kommunens
räkning på lämpligt sätt upptagas ett tillfälligt lån

§7

Gratifikation till f. städerskan vid Sofieborgs skola

§8

Bifallen framställning om att utfärda förbud för all trafik över skolornas område
vid Welandersborg och Björneborg

Sammanträdesdatum 1935 03 23
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1934 års räkenskaper och
förvaltning

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Fyllnadsval av ledamot och vice ordf. i kommunalnämnden efter avliden

§6

Fyllnadsval av ordf. i arbetslöshetskommittén

§7

Framställning från arbetslöshetskommittén att erhålla ytterligare förskottsanslag
för vägarbete Skottsjön – Rönö häradsgräns. Beslut att arbetslöshetskommittén
så fort det kontrakterade vägarbetet slutförts och godkänts skall hos
vederbörande anhålla om detsammas avsyning
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§8

Ingen åtgärd till framställning från landsfiskalen om sådan ändring i indelning av
polisdistrikt att dessa skulle omfatta större område och besättas med ordinarie
fjärdingsman

§9

Beslut att gemensamt med Gåsinge och Gryts socknar till Kungl. Telegrafstyrelsen
ingå med framställning om erhållande av fri samtalsrätt till Nyköping

§ 10

Yttrande förande rätt mantalsskrivningsort

§ 11

Skrivelse från Kungl. Befallningshavande rörande till folkskolestyrelsen
utlämnade lån från av kommunalnämnden förvaltade Gåvo och Åkerholmska
fonderna

Sammanträdesdatum 1935 11 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Bifallen framställning från fattigvårdsstyrelsen att då någon understödstagare
lämplig att placera i kommunens fastighet Ingalunda i Frustuna socken numera
icke finnes, nämnde lägenhet måtte försäljas

§3

Tillstyrkta framställningar om anslag

§4

Beviljat anslag till Björnlunda erkända sjukkassa att användas till lindrande av de
försäkrades avgifter

§5

Beviljat engångsanslag till nybildade brandkårsföreningen för Björnlunda och
Gryts socknar till uppförande av ett slangtorn jämte förvaringsrum för övrigt
brandredskap. Anslag till försäkringsavgifter för brandkårens medlemmar att utgå
årligen tillsvidare

§6

Val av ledamöter till badstugukommitté

§7

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§8

Skogsaccisavgiften

§9

Utgifts- och inkomststat

§ 10

Beslut att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om erhållande av
understöd av skatteutjämningsmedel från statsanslaget

§ 11

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis, hundskatt och
pensionsgrundavgifter

§ 12

Avslagen framställning av ägarna till de fastigheter inom Björnlunda
stationssamhälle vilka ha gemensam avloppsgrav, om bidrag till upprensning och
förbättring av bemälde grav

§ 13

Protokollsutdrag från arbetslöshetskommittén med hemställan att verksamheten
finge upphöra då det inte är någon arbetslöshet

§ 14

10 kommunalombud vid mantalsskrivningen

Sammanträdesdatum 1935 12 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden
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§3

Val av ledamöter, suppleanter, ordf. och vice ordf. i kommunalnämnden

§4

Val av ledamöter och suppleanter i hälsovårdsnämnden

§5

Val av ledamöter, suppleant och ordf. i barnavårdsnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i folkskolestyrelsen

§8

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens räkenskaper
och förvaltning

§9

Val av brandfogde

§ 10

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 11

Beslut att valkommitté inte skall utses för 1936

§ 12

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

Sammanträdesdatum 1936 04 04
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1935 års räkenskaper och
förvaltning

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Sparbankens lokal får ej längre användas för uppbördsstämmor och
valförrättningar. Beslut att för nämnda ändamål hyra godtemplarlogen Framåts
ordenshus. Tillsättande av kommitté för upprättande av förslag till nybyggnad
samt kostnad av kommunalhus

§6

Slutredovisning av den upphörda arbetslöshetskommittén

§7

Yttrande över Svenska Polisförbundets framställning till Kungl. Maj:t ang.
polisväsendets övertagande av staten. Beslut att tillstyrka Svenska
Polisförbundets framställning

§8

Framställan från fattigvårdsstyrelsens ordf. att till behandling nästa sammanträde
måtte upptagas fråga om inköp av brand säkert kassaskåp för
fattigvårdsstyrelsens räkning

Sammanträdesdatum 1936 11 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Beviljade anslag

§3

Beviljat anslag till Björnlunda sjukkassa

§4

Anslag till Björnlunda – Gryts brandkårsförening

§5

Avslagen framställning om anslag till Björnlunda idrottsförening

§6

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§7

Fattigvårdsstyrelsen skall upplägga och föra socialregister
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§8

Beviljad framställning om inköp av kassaskåp till fattigvårdsstyrelsen

§9

Skogsaccisavgiften

§ 10

Utgifts- och inkomststat

§ 11

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis och hundskatt

§ 12

10 sockenombud vid mantalsskrivningen

§ 13

Fyllnadsval till brandfogde och suppleant

§ 14

Uppskjuten fråga ang. byggnation av kommunalhus

§ 15

Inbjudan till kommunalkurs. Beslut att fattigvårdsstyrelsens ordf. skall deltaga

§ 16

Val av kommunombud att deltaga i granskning av godtemplarlogen Framåts
tillhöriga studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 17

Skrivelse ang. ifrågasatt ändring av gällande distriktsindelning för
distriktssköterskor

Sammanträdesdatum 1936 12 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkt framställning om uppdragning av vattenledning i Skogshyddan

§3

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§4

Val av ledamöter och suppleant i hälsovårdsnämnden

§5

Val av ledamot och vice ordf. i barnavårdsnämnden

§6

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens räkenskaper
och förvaltning

§7

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§8

Val av överförmyndare

§9

Fyllnadsval av ledamot i Skogsvårdskommittén efter avliden

§ 10

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

Sammanträdesdatum 1937 04 10
§1

Val av kommunalfullmäktig efter avliden

§2

Anhållan om entledigande från kommunalfullmäktige p.g.a. avflyttning

§3

Val av justeringsmän

§4

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1936 års räkenskaper och
förvaltning

§5

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§6

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§7

Återtagen skrivelse angiven avsägelse som ledamot och ordf. i fattigvårdsstyrelsen

§8

Beslut om ersättning till fattigvårdsstyrelsens ordf. för upplagt socialregister

§9

Beslut om sopupplagsplats för Björnlunda stationssamhälle
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§ 10

Val av ledamöter och suppleanter till byggnadsnämnd

§ 11

Cirkulär från Sveriges Tandläkarförening ang. anordnande av tandvård inom
Södermanlands län

§ 12

Anhållan om entledigande från ledarmotskapet hälsovårdsnämnden p.g.a.
avflyttning

Sammanträdesdatum 1937 05 29
§1

Utsedda till kommunalfullmäktige efter avflyttade

§2

Frånvaro med anmält godkänt förhinder

§3

Val av justeringsmän

§4

Ändring av folk- och småskolereglementet

§5

Anslag till reparation av Welandersborgs skola

§6

Avslagen skrivelse ang. anslag till Södermanlands länsförbund för civilt luftskydd

§7

Stängslet runt sopupplagsplatserna för Björnlunda stationssamhälle

Sammanträdesdatum 1937 10 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i beredningsnämnden för fastighetstaxering

§3

Arvodet för ledamöter i fastighetsberedningsnämnd, fastighetstaxeringsnämnd
och taxeringsnämnden

§4

Tillstyrkta anslag

§5

Löneförhöjning till fjärdingsman

§6

Höjt arvode till ordf. i pensionsnämnden

§7

Avstyrkt befrielse från nöjesskatt

§8

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§9

Skogsaccisavgiften.

§ 10

Utgifts- och inkomststat

§ 11

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis och hundskatt

§ 12

Ingen åtgärd ang. skrivelse om upprättad revisionsbyrå

§ 13

10 kommunombud vid mantalsskrivningen

§ 14

Val av kommunombud att deltaga i granskning av godtemplarlogen Framåts
tillhöriga studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 15

Meddelande från Kungl. Befallningshavande att i och för ifrågasatt anläggning av
väg dels från Byringe till s.k. Öllösavägen dels från Solviks skola till vägen
Milsätter – Tibble
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Sammanträdesdatum 1937 10 30
§1

Yttrande över ifrågasatt indragning av Björnlunda barnmorskedistrikt

§2

Protokollsjustering

Sammanträdesdatum 1937 12 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i fastighetstaxeringsnämnden

§3

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§4

Val av suppleant i kommunalnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§7

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§8

Val av ortsombud för statliga bosättningslån

§9

Val av ledamot i folkskolestyrelsen

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens räkenskaper

§ 11

Ändring i församlingens folk- och småskolors gällande reglemente på så sätt att
årliga lästiden från och med nästkommande hösttermin skulle ökas till trettiosex
och en halv vecka

§ 12

Hyresbidrag till doktorn som uppehåller läkarbefattning tills ordinarie
provinsialläkare hinner utses

§ 13

Avgående ledamot i kommunalfullmäktige

Sammanträdesdatum 1938 01 15
§1

Utsedd kommunalfullmäktig

§2

Yttrande rörande annan indelning av barnmorskedistrikt

§3

Protokollsjustering

Sammanträdesdatum 1938 04 02
§1

Frånvaro med godkänt förhinder

§2

Anhållan om entledigande som kommunalfullmäktig p.g.a. avflyttning

§3

Val av justeringsmän

§4

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1937 års räkenskaper och
förvaltning

§5

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej erlagts

§6

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§7

Val av ledamot och suppleanter i folkskolestyrelsen
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§8

Statsbidrag till distriktssköterskors avlöning samt landstingets beslut om ny
lönereglering för dessa

§9

Upprättat förslag från fattigvårdsstyrelsens till lönereglering för förestånderska i
ålderdomshemmet

§ 10

Bidrag till Frälsningsarmens fängelsemission till hem för frigivna fångar

§ 11

Tid och plats för kommunalfullmäktige valet

§ 12

Inget yttrande ang. förslag från Befolkningskommisionen om s.k.
beklädnadsbidrag

Sammanträdesdatum 1938 07 16
§1

Utsedd kommunalfullmäktig

§2

Val av justeringsmän

§3

Skogsbrandordning

§4

Ersättning till brandfogde, vice brandfogde vid skogsbrand. Anskaffande av
armbindlar av fastställd modell, även ett mindre förråd av sjukvårds- och
förbandsmaterial

§5

Yttrande över förslag till omorganisation av fjärdingsmans tjänsterna i Daga
härads landsfiskalsdistrikt

§6

Flyttning av brandsirenen till brandstationen

§7

Anslag till Björnlunda – Gryts brandkårsförening till nya brandalarmapparater

§8

Infordrat yttrande huruvida något vore att erinra mot kommunens anslutning till
Gnesta tandvårdsdistrikt

Sammanträdesdatum 1938 10 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Tillstyrkta framställningar om anslag

§3

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§4

Skogsaccisavgiften

§5

Förslagsanslag till skogsbrandväsendet

§6

Anslag till skjutsersättningar för sjukresor till mindre bemedlade

§7

Kommunalnämndens utgifts- och inkomststat

§8

Anslag till läkarundersökning av skolbarn

§9

Anslag till tandvård för barn

§ 10

Folkskolestyrelsens utgifts- och inkomststat

§ 11

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis och hundskatt

§ 12

10 kommunalombud vid mantalsskrivningen

§ 13

Bifallna framställningar om befrielse från förfallen nöjesskatt

§ 14

Antagen upprättad skogsbrandordning
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§ 15

Val av skogsbrandfogde och vice brandfogde

§ 16

Framställning från Statens Järnvägar att i och för anläggning av tryckbank intill
järnvägslinjen inköpa 280 kvadratmeter av Hagalund tillhörig mark

Sammanträdesdatum 1938 12 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Fyllnadsval av ordf. i hälsovårdsnämnden

§4

Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen

§5

Val av suppleant i barnavårdsnämnden

§6

Var av revisorer och revisorssuppleanter av kommunalnämndens,
fattigvårdsstyrelsens, barnavårdsnämndens och folkskolestyrelsens räkenskaper
och förvaltning

§7

Val av kommunalombud att deltaga i granskning av godtemplarlogen Framåts
studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§8

Val av sockenombud för statliga bosättningslån

§9

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 10

Val till att sammankalla kommunalfullmäktige till första sammanträdet år 1939

§ 11

Avslagen framställning från Frustuna kommun om bidrag till lokalhyra,
uppvärmning, belysning samt elektrisk kraft för av landstinget anordnad
tandvårdsklinik i Gnesta

§ 12

Bifallen framställning från sjuksystern om en gratifikation till personalen å
telefonstationen

Sammanträdesdatum 1939 01 28
§1

Öppnande av sammanträdet

§2

Länsstyrelsens protokoll ang. sammanräkning av valda ledamöter av
kommunalfullmäktige

§3

Val av justeringsmän

§4

Val av ordf. och vice ordf.

§5

Bifallen framställning från folkskolestyrelsen om anslag till täckande av brist samt
för ny värmepanna till Tomteborgs skola

§6

Beslut att tillkalla revisor från landskommunernas förbunds revisionsbyrå för
1938 års räkenskaper

§7

Avslagen framställan från Björnlunda skyttegille om återfående av erlagd
nöjesskatt
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Sammanträdesdatum 1939 04 01
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1938 års räkenskaper och
förvaltning

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Vald revisor avsagt sig uppdrager. Val av ny revisor och suppleant

§6

Protokollsutdrag från folkskolestyrelsens sammanträde den 23 mars ang.
inbetalning av lån och upptagande av nytt lån i skogsaccisfonden

§7

Bifallen framställan från Björnlunda simsällskap om befrielse från nöjesskatt

§8

Bordlagt ärende till nästa sammanträde ang. framställning om bidrag till nybildad
s.k. semesterförening för obemedlade eller mindre bemedlade husmödrar

§9

Meddelande att medicinalstyrelsen beslutat indragning av Björnlunda
barnmorskedistrikt, större delen av socknen skall ingå i gemensamt distrikt med
Gåsinge, Dillnäs och Gryts socknar och ha två distiktsbarnmorsker

§ 10

Bifallen framställan från folkskolestyrelsen ang. elektrifiering av Sofieborgs
skolan med lärarbostaden

Sammanträdesdatum 1939 05 20
§1

Val av justeringsmän

§2

Anslag till semestervistelse för mindre bemedlade husmödrar inom socknen.
Utsedd kommitté för handhavande av nämnde verksamhet

§3

Uppdrag till hälsovårdsnämnden att anskaffa lämplig plats till sopupplag för
Björnlunda stationssamhälle dåden hittills varande platsen icke får användas
längre än till juli

§4

Bifallen framställan från Björnlunda idrottsförening om befrielse från nöjesskatt

§5

Avslagen framställan om att för sjukvårdens räkning inköpa en av enskild person
ägd s.k. kvartslampa

Sammanträdesdatum 1939 07 01
§1

Val av justeringsmän

§2

Inget yttrande över återremitterade förslaget rörande omorganisation av
fjärdingsmans tjänsterna i Daga härad då kommunen helt motsätter sig detta

Sammanträdesdatum1939 09 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Prövningsnämndens utslag rörande av Björnlunda allmännings intressenter
anfört besvär över taxering av allmänningsdelen Axsjöliden
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§3

Infordrat yttrande över Björnlunda elektriska distrubitionsförenings ansökning
om tillstånd att få framdraga högspänningsledning från Ökna till Axala

§4

Länsstyrelsens resolution vari infordrat yttrande ang. bildande av kommunalt
kristidsförbund gemensamt med Gryts kommun

§5

Bordlagt ärende ang. kvinnliga beredskapskommittén och frivillig registrering av
kvinnor

Sammanträdesdatum 1939 10 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Bifallen framställan om anslag till Björnlunda – Gryts brandkårsförening

§3

Beslut om dyrtidstillägg från och med 1940 till fjärdingsman

§4

Tillstyrkta framställningar om anslag

§5

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§6

Skogsaccisavgiften

§7

Utgifts- och inkomststat

§8

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis och hundskatt

§9

10 kommunombud vid mantalsskrivningen

§ 10

Avstyrkta begärda tillstånd till försäljning av pilsnerdricka vid Korsudden och
Axala

§ 11

Inbjudan från Landskommunernas förbund att med ett ombud för kommunen
deltaga i kongress i Stockholm

§ 12

Val av ledamöter och suppleanter till kristidsnämnd

§ 13

Entledigande som kommunalfullmäktig p.g.a. avflyttning

Sammanträdesdatum 1939 12 09
§1

Utsedd kommunalfullmäktig

§2

Val av justeringsmän

§3

Resolution ang. ändringen av Polisdistrikts indelningen att hela häradet skall
utgöra endast ett polisdistrikt med en polisuppsyningsman och tre ordinarie
fjärdingsmän

§4

Ang. den beslutade löneförhöjningen till fjärdingsman

§5

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i hälsovårdsnämnden

§8

Val av ledamöter i barnavårdsnämnden

§9

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§ 10

Val av ledamöter och suppleanter i folkskolestyrelsen
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§ 11

Val av revisorer och revisorssuppleanter av alla borgerliga kommunens
räkenskaper och förvaltning

§ 12

Val av kommunombud att deltaga i granskning av studiecirkelbibliotekets
räkenskaper

§ 13

Val av ortsombud

§ 14

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 15

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§ 16

Egnahemskommittén icke ansågs erforderlig

Sammanträdesdatum 1940 04 06
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1939 års räkenskaper och
förvaltning

§3

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Resolution å av kommunalfullmäktige anförda besvär rörande omorganisation av
polisväsendet i Daga härad varigenom med avslag å besvären

§6

Bifallen framställan om ersättning till kristidsnämndens verksamhet

§7

Avslagen framställan från brandfogdarna om årsarvode

§8

Val av ledamot i kristidsnämnden efter avliden

§9

Ny sammanräkning för utseende av kommunalfullmäktig efter avliden

Sammanträdesdatum 1940 04 28
§1

Utsedd kommunalfullmäktig

§2

Val av justeringsmän

§3

Föreläggande från länsstyrelsen att utse inkvarteringsnämnd. Val av ledamöter
och suppleanter till denna nämnd

§4

Förordnande från myndigheterna att utse särskild familjebidragsnämnd

§5

Inom kommunen skall uppsättas 4 st depåer med brandredskap och verktyg att
användas i händelse av skogsbrand. Uppdrag till kommunalnämnden i samråd
med skogsbrandfogdarna anskaffa de erforderliga redskapen

Sammanträdesdatum 1940 08 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Bifallen framställning från folkskolestyrelsen att i avseende till det nuvarande
ringa antalet barn i Katrineborgs skola, denna skulle indragas samt förslogs
härför ändring av skolreglementet i vad det rör indelning i skolrotar

§3

Bifallen framställan från kristidsnämnden om förhöjda arvoden, innehav av
telefon- och abonnemangsavgifter
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§4

Anmäldes av ordf. om utbetalning till familjebidragsnämnden

§5

Tillstyrkan om befrielse från nöjesskatt

§6

Tillstyrkan om befrielse från statlig nöjesskatt rörande Björnlunda Idrottsförening

§7

Beslutande rätten ang. befrielse från erläggande av kommunal nöjesskatt, även att
avgiva yttrande rörande statlig sådan skall utövas av kommunalnämnden

§8

Beslut om huruvida eller när befrielse från kommunal nöjesskatt härefter bör
meddelas

§9

Framställning från landstingets sjukvårdsavdelning, val av en ledamot och
suppleant i Gnesta tandvårdsdistrikts tandvårdsnämnd

§ 10

Kommunen skall indelas i tio folkräknings distrikt. Val av ett kommunalombud
och en suppleant till varje distrikt

§ 11

Val av ledamöter i granskningsnämnden

§ 12

Infordrat yttrande till Kungl. Medicinalstyrelsen över förslag till ändrade
vårdtaxor för sjukvård och fattigvårdsanstalter. Förslaget remitterat till
fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden

§ 13

Hänskjuten fråga till kommunalnämndens och folkskolestyrelsens avgörande ang.
inköp av obligationer

§ 14

Val av revisorer och revisorssuppleanter för granskning av kristidsnämndens och
familjebidragsnämndens verksamhet

§ 15

Förelägga luftskyddsmyndigheten i Gnesta att omedelbart lämna tillbaka de
brandalarmsirenerna de lånat

Sammanträdesdatum 1940 10 26
§1

Val av justeringsmän

§2

Bifallen framställning från skogsbrandfogdarna om ett årligt arvode

§3

Bifallen hemställan från vice ordf. i kristidsnämnden vilken under ordf. sjukdom
skött nämnde befattning önskar erhålla ersättning för detta

§4

Bifallen hemställan från vice ordf. i familjebidragsnämnden vilken under ordf.
sjukdom skött nämnde befattning, önskar ersättning för detta

§5

Bifallen framställan från Befälhavaren i Björnlunda kommuns hemvärn om
engångsanslag för inköp av erforderligt material

§6

Bifallen hemställan om anslag dels för luftskyddet, dels för Brandkårens behov

§7

Avslagna framställningar om anslag

§8

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§9

Skogsaccisavgiften

§ 10

Utgifts- och inkomststat för kommunalkassan

§ 11

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis och hundskatt

§ 12

Inbjudan att genom ombud låta sig representeras vid sörmlandsbygdens
bostadsdagar i Eskilstuna

§ 13

Ändring av reglementet för folkskolorna, anordnande av skolskjutsar
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Sammanträdesdatum 1940 12 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Infordrat yttrande över Svenska Pressbyråns framställning om öppethållande av
sin vid Björnlunda järnvägsstation kiosk alla dagar 7 - 21

§3

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§4

Val av ledamot i kommunalnämnden efter avliden

§5

Val av ledamöter och suppleant i fattigvårdsstyrelsen

§6

Val av suppleant i pensionsnämnden

§7

Val av suppleanter i folkskolestyrelsen

§8

Val av ledamöter och suppleanter i kristidsnämnden

§9

Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommunens ordinarie nämnders och
styrelsers räkenskaper och förvaltning

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleanter för kristidsnämndens,
familjebidragsnämndens och brandkårsföreningens räkenskaper och förvaltning

§ 11

Val av ledamöter och suppleanter i byggnadsnämnden

§ 12

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 13

Val av överförmyndare

§ 14

Val av kommunombud att deltaga i granskning av Svenska landsbygdens
studieförbund och godtemplarlogen Framåts studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 15

Val av ordf. och vice ordf.

Sammanträdesdatum 1941 01 10
§1

Val av revisor att deltaga i granskning av polisnämndens i Daga härads
polisdistrikts räkenskaper och förvaltning

Sammanträdesdatum 1941 04 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Entledigande från kommunalfullmäktig p.g.a. avflyttning. Anmälan om ny
sammanräkning

§3

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1940 års räkenskaper och
förvaltning

§4

Familjebidragsnämndens, kristidsnämndens och nykterhetsnämndens
redogörelser

§5

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§6

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§7

Bifallen framställning om anställande av ett expeditionsbiträde till
kristidsnämnden
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§8

Cirkulär från Luftskyddsinspektionen om vattencisterner avsedda att kunna
transporteras å lastbilar, kommer att kostnadsfritt utdelas till samhällen som
kunna påvisas ha behov härav i första hand luftskyddsorter

§9

Ansökningsblanketter för sökande av s.k. kristidslån

§ 10

Ang. ny tågtidtabell

§ 11

Arbetslöshetskommittén är icke för närvarande erforderlig då det ej är någon
arbetslöshet inom kommunen

Sammanträdesdatum 1941 05 13
§1

Utsedd kommunalfullmäktig

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ledamöter och suppleanter i arbetslöshetskommittén

§4

Verksamhets och revisionsberättelse från Björnlunda – Gryts brandkårsförening

§5

Avfordrad förklaring från fullmäktigeledamot ang. anledningen till sin utevaro

Sammanträdesdatum 1941 11 01
§1

Val av justeringsmän

§2

För att täcka större oförutsedda utgifter för barnavården, upptages lån i Gamla
skogsaccisfonden

§3

Bifallen framställan från brandstyrelsen om anslag under fem år till material för
brandväsendet

§4

Bifallen framställning från kristidsnämndens ordf. om förhöjning av hans arvode

§5

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§6

Skogsaccisavgiften

§7

Utgifts- och inkomststat för kommunalkassan

§8

Tidpunkter för kommunalutskylder, skogsaccis och hundskatt

§9

11 kommunombud till mantalsskrivningen

§ 10

Upphävning av beslutet om indragning av Katrineborgs folk- och småskola samt
anordnande av skolskjutsar

§ 11

Yttrande ang. befrielse från statens andel av nöjesskatt

§ 12

Ingen åtgärd till cirkulär från Centralkommitté för frivilliga försvarsarbetet ang.
lokalkommitté för nämnda arbete

Sammanträdesdatum 1941 12 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§3

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden
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§4

Bifallen framställning från hälsovårdsnämndens ordf. om att få avgå. Fyllnadsval
till hälsovårdsnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnden

§6

Val av suppleant till folkskolestyrelsen

§7

Val av ledamöter och suppleanter i kristidsnämnden

§8

Val av ledamöter och suppleanter i inkvarteringsnämnden

§9

Val av revisorer och revisorssuppleanter för de särskilda till följd av kristiden
utsedda nämndernas verksamhet

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleanter för de ordinarie nämnders och styrelsers
räkenskaper och förvaltning

§ 11

Val av ortsombud för statliga bosättningslån

§ 12

Val av kommunombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 13

Val av kommunombud att deltaga i granskning av Svenska landsbygdens
studieförbund och godtemplarlogen Framåts studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 14

Val att deltag i revision av Daga polisnämnds räkenskaper och förvaltning

§ 15

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

Sammanträdesdatum 1942 03 21
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse

§3

Verksamhetsredogörelse från kristidsnämnden, familjebidragsnämnden och
nykterhetsnämnden

§4

Granskning av restlängd å de kommunalutskylder som ej är erlagda

§5

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§6

Val av ledamöter och revisor till förvaltningsnämnden för hemvärnet

§7

Anslag till semestervistelse för mindre bemedlade husmödrar

§8

Val av revisor för granskning av arbetslöshetskommitténs verksamhet

§9

Framställning för behandling å ett följande sammanträde, förslag om ersättning
till brandchefen i frivilliga brandkåren

Sammanträdesdatum1942 05 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Bifall till vid föregående sammanträde väckt förslag om ersättning till
brandchefen i Björnlunda – Gryts frivilliga brandkår

§3

Ersättning till för Björnlunda stationssamhälle utsedd luftskyddsfogde

§4

Tillstyrkt ansökan om att få försälja begagnade cyklar och cykeldelar vid
Jakobsbergs gods

§5

Skrivelse från kristidsnämnden med framställning om särskild ersättning för att
skött ordf. åligganden vid dennes sjukdom
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Sammanträdesdatum 1942 07 25
§1

Godkänd förrättad av och tillträdesyn vid kommunens fastighet Hagalund

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1942 10 31
§1

Val av justeringsmän

§2

Bordlagd fråga ang. folkskolestyrelsens framställning om vattenbrunn vid
Katrineborgs skola

§3

Förhöjning av arvode till kristidsnämndens ordf.

§4

Ersättning för uppdrag som s.k. vedombud

§5

Inlösen av skrivmaskin till kristidsnämnden

§6

Anslag till hemvärnsstyrelsen för inköp av material och ammunition m.m.

§7

Avslagen framställan om anslag till arbetsförmedlingskontoret i Gnesta

§8

Avslagen framställan om anslag till ersättning åt taxeringsnämndens ordf.

§9

Anslag till Arbetarnas bildningsförbunds lokalavdelning

§ 10

Avstyrkt framställan från luftskyddsfogden om anslag till anskaffning av material.
Beslut att inköpa 4 s.k. samaritväskor

§ 11

Bifallen hemställan från brandkårsstyrelsen om anslag å 500:- årligen under fyra
år till inköp av brandmaterial

§ 12

Bifallna framställningar om bidrag till skolor samt Södermanlands blindförbund.
Avslagen framställan från Ulfhälls lantbruksskola

§ 13

Hundskatt 20:- per hund. Användandet av hundskatten

§ 14

Skogsaccisavgiften

§ 15

Utgifts- och inkomststat

§ 16

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, skogsaccis och hundskatt

§ 17

11 kommunalombud vid mantalsskrivningen

§ 18

Bifallen hemställan att genom kommunens förmedling kunna hos Statens
byggnadslånekontor söka s.k. bostadsanskaffningslån och familjebidrag

§ 19

Tillstyrkt framställning från AB Järnvägsautomaten om tillstånd till drivande av
automatrörelse å järnvägsstationen

§ 20

Tillstyrkt framställning från AB Svenska Pressbyrån om tillstånd att få hålla
kiosken vid Björnlunda järnvägsstation öppen alla dagar 7 - 21

§ 21

Dyrtidstillägg till förestånderskan i ålderdomshemmet

§ 22

Avslagen framställning från Södermanlands läns semesterförening om
medlemskap i nämnda förening
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Sammanträdesdatum 1942 12 12
§1

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§2

Entledigande från uppdraget som ordf. i kommunalnämnden. Val av ordf. och
vice ordf. i kommunalnämnden

§3

Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av ledamot och suppleant i barnavårdsnämnden

§5

Val av ledamot och suppleant i pensionsnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i kristidsnämnden

§7

Val av ledamot i familjebidragsnämnden

§8

Val av ledamöter och suppleanter i inkvarteringsnämnden

§9

Val av ledamöter och suppleanter i hästuttagningsnämnden

§ 10

Val av ledamöter och suppleanter i arbetslöshetskommittén

§ 11

Val av revisorer och revisorssuppleanter för de särskilda till följd av kristiden,
utsedda nämndernas verksamhet

§ 12

Val av revisorer och revisorssuppleanter för ordinarie nämnders och styrelsers
räkenskaper och förvaltning

§ 13

Val att deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper och förvaltning

§ 14

Val av kommunombud att deltaga i granskning av godtemplarlogen Framåts och
Arbetarnas bildningsförbunds studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 15

Val av brandfogde

§ 16

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 17

Val till att sammankalla kommunalfullmäktiges första sammanträdes år 1943

§ 18

Yttrande över Björnlunda elektriska distrubitionsförenings ansökning om
tillstånd att framdraga högspänningsledningar från Axala till Skottsjötorp och
Dalsäter samt från Tuntorp till Lilltorp

§ 19

Uppskjuten framställning från överblockledaren i livsmedelskommissionen om
ersättning

§ 20

Höjd ersättning för bilskjutsar till sjuksystern

§ 21

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1943 03 06
§1

Länsstyrelsens skrivelse ang. valda ledamöter i fullmäktige samt ny
sammanräkning

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ordf. och vice ordf. i fullmäktige

§4

Val av ledamot och suppleant i kommunalnämnden

§5

Val av ordf. och vice ordf. I kommunalnämnden

§6

Val av ledamot och suppleant i folkskolestyrelsen
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§7

Ersättning för arbete

§8

Anslag enl. räkning för luftskyddsändamål

§9

Förhöjning av arvode till kristidsnämndens ordf.

§ 10

Val av överförmyndare

§ 11

Befrielse från ålagd kommunalskatt

Sammanträdesdatum 1943 04 17
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1942 års räkenskaper och
förvaltning

§3

Granskning av restlängden

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Förhöjt arvode till familjebidragsnämndens ordf.

§6

Insättande av telefon i sockenstugan

§7

Val av krislåneombud efter avliden

§8

Val av ombud att närvara vid expropriation sammanträde

§9

Val av kommitté att utreda frågan om anställande av en s.k. hemsyster

Sammanträdesdatum 1943 08 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Bordlagd fråga ang. garagebyggnad vid brandstationen

§3

Beslut att utföra ett tvättstugebygge vid Welandersborg

§4

Förhöjt dyrtidstillägg till förestånderskan i ålderdomshemmet

§5

Elektrifiering i Katrineborgs skola

§6

Val av ledamöter och suppleanter till hemsysternämnd. Anställande av en
examinerad hemsyster

§7

Uppdrag till nämnden att för kristidsnämndens behov inköpa ordentligt
kassaskåp

§8

Uppdrag att yttra sig över framdragning av högspänningsledningar inom
Björnlunda kommun

Sammanträdesdatum 1943 10 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Hundskatt 20:- per hund. Skogsaccisen

§3

Kommunalnämndens statförslag

§4

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§5

Barnavårdsnämndens statförslag

§6

Kristidsnämndens statförslag
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§7

Folkskolestyrelsens statförslag

§8

Hemsysternämndens statförslag

§9

Anslag till Björnlunda – Gryts brandkårsförening

§ 10

Beslut att avsätta 5000:- i årets stat som grundplåt till en kommunalhusfond

§ 11

1944 års utdebitering

§ 12

Tidpunkter för uppbörden av kommunalutskylder, hundskatt och skogsaccis

§ 13

11 kommunalombud vid mantalsskrivningen

§ 14

Val av vägombud

§ 15

Val av kommitté för att utreda frågan om ett blivande kommunalhusbygge

§ 16

Val att representera fullmäktige i den kommitté som skulle lösa garage frågan för
brandkåren

§ 17

Avskrivning av restskatt

Sammanträdesdatum 1943 12 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§3

Beslut att välja hedersordförande i Björnlunda kommunalnämnd

§4

Val av ledamöter och suppleanter till kommunalnämnden

§5

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i kristidsnämnden

§8

Val av ledamöter och suppleanter i familjebidragsnämnden

§9

Val av ledamöter och suppleanter i inkvarteringsnämnden

§ 10

Val av ledamöter i folkskolestyrelsen

§ 11

Val av ledamöter, suppleanter, ordf. och vice ordf. i hälsovårdsnämnden

§ 12

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§ 13

Val av ledamot i barnavårdsnämnden

§ 14

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 15

Val av ortsombud för statliga bosättningslån

§ 16

Val av kommunalombud för att deltag i granskning av logen Framåts och ABF:s
studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter för ordinarie nämnders och styrelsers
räkenskaper och förvaltning

§ 18

Val av revisorer och revisorssuppleanter för de särskilda till följd av kristiden

§ 19

Val till att deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper

§ 20

Införande av 39 veckors lästid i skolorna

§ 21

Bordlagd fråga ang. inköp av filmapparat
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§ 22

Fattigvårdsstyrelsens underhandlingar med Kommunalarbetarförbundet ang.
avtal för biträdena i ålderdomshemmet

§ 23

Nya löneavtalet med föreståndarinnan i ålderdomshemmet

§ 24

Förhöjt arvode till fattigvårdsstyrelsens ordf.

§ 25

Tack till ledamöterna

Sammanträdesdatum 1944 04 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Sammanträdet lagenligt utlyst

§3

Tackskrivelse från hedersordförande i kommunalnämnden

§4

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1943 års räkenskaper och
förvaltning

§5

Granskning av restlängden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§7

Bifall till folkskolestyrelsens förslag till ombyggnad av lärarbostaden vid
Welandersborgs skola

§8

Anslag till dövstumsföreningen S:t Ragnhild

§9

Anslag till brandkårsföreningen

§ 10

Kostnadsförslag för inköp av filmapparat

§ 11

Uppdrag att ordna värmeledning i Skogshyddan

§ 12

Uppdrag åt nämnden att hos Statens byggnadslånebyrå försöka få lånet för
banarbetaren höjt

§ 13

Anslag till hemhjälpsnämnden för att komplettera inventarium i hemsysterns
bostad

§ 14

Bordlagd fråga ang. begärt lån

Sammanträdesdatum 1944 11 04
§1

Val av justeringsmän

§2

Hundskatt 20:- per hund. Skogsaccisen

§3

Kommunalnämndens statförslag

§4

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§5

Barnavårdsnämndens statförslag

§6

Kristidsnämndens statförslag

§7

Folkskolestyrelsens statförslag

§8

Hemsysternämndens statförslag

§9

Staten för brandväsendet

§ 10

Fastställd utdebitering

§ 11

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, hundskatt och skogsaccis
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§ 12

11 kommunalombud vid mantalsskrivningen

§ 13

Val av ledamöter och suppleanter till fastighetstaxeringen

§ 14

Val av brandchef

Sammanträdesdatum 1944 12 27
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§3

Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§5

Val av revisorer och revisorssuppleanter för ordinarie nämnders och styrelsers
räkenskaper och förvaltning

§6

Val av revisorer och revisorssuppleanter för de särskilda till följd av kristiden
utsedda nämndernas verksamhet

§7

Val att deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper och förvaltning

§8

Val av kommunombud att deltaga i granskning av logen Framåts och ABF:s
studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§9

Val av ledamot i barnavårdsnämnden

§ 10

Val av ledamöter och suppleanter i kristidsnämnden

§ 11

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§ 12

Val av ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden

§ 13

Val av överförmyndare

§ 14

Val av ledamöter och suppleanter i byggnadsnämnden

§ 15

Val av ledamöter och suppleanter i arbetslöshetskommittén

§ 16

Val av ledamöter och suppleanter i civilförsvarsnämnden

§ 17

Val av ledamot i hästuttagningsnämnden

§ 18

Val av suppleant i kommunalnämnden

§ 19

P.g.a. avflyttning, att ingå till länsstyrelsen med begäran om ny
röstsammanräkning för utseende av ny ledamot i kommunalfullmäktige

§ 20

Beslut att göra en framställning till länsstyrelsen med begäran att få ingå i
kommunalförbund med Gryt beträffande brandväsendet

§ 21

Meddelande om tillerkänts ett tilläggslån från Statens byggnadslånebyrå

§ 22

Val av ledamot i polisnämnden

§ 23

Framställning om en ansvarsförbindelse från Björnlunda kommun om hjälp till
uppehälle under den tid han ämnar genomgå beredskapskurs för yrkesutbildning

§ 24

Tack till ledamöterna
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Sammanträdesdatum 1945 02 24
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av vice brandchef

§3

Val av vice ordf. i barnavårdsnämnden

§4

Fria läroböcker i skolorna

§5

Höjda löner till lärarinnorna i flickslöjden

§6

Flickornas kostnader i samband med skolköks undervisningen övertas av
skolkassan

§7

Uppdrag åt kommunalnämnden att underhandla med läkardirektionen om att
densamma gör en framställning till samtliga kommunalfullmäktige i de olika
kommunerna om anslag till reparation av läkarbostaden och nedsättning av hyran

§8

Uppdrag till nämnden att hos brandstodsbolaget göra en framställning om största
möjliga anslag till brandväsendet inom kommunen

§9

Uppdrag till nämnden att underhandla med kyrkorådet ang. det tomtområde som
gränsar till läkarbostadens tomt

§ 10

Fastställelse av avtal för de anställda i ålderdomshemmet

§ 11

Välkommen hälsning till den nya fullmäktige ledamoten

Sammanträdesdatum 1945 04 28
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst. Godkännande av föredragningslistan

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1944 års räkenskaper och
förvaltning

§4

Genomgång av restlängden och avskrivningar

§5

Val av ledamöter och suppleanter till valnämnden

§6

Skrivelse från Daga härads hälsovårdsfond, ang. reparationer å läkarbostaden.
Ang. försök att få förlossningshemmet till Björnlunda

§7

Val av ledamot och suppleant till folkskolestyrelsen

§8

Val av ledamot och suppleant till fattigvårdsstyrelsen

§9

Uppdrag till kommunalnämnden att svara i mantalsskrivningsmål

§ 10

Uppdrag till kommunalnämnden att av disponibla medel ersätta ledamöterna i
fastighetstaxeringsnämnden

§ 11

Samma uppdrag till kommunalnämnden vad brandsynen beträffar

§ 12

Avslagen anhållan om kommunens medgivande att hos Statens
byggnadslånenämnd erhålla s.k. barnrikehuslån

Sammanträdesdatum 1945 09 01
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Tyst minut för hedersordföranden i kommunalnämnden bortgång
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§3

Val av justeringsmän

§4

Antagen förbundsordning för Björnlunda – Gryts kommuners
brandförsvarsförbund

§5

Val av ledamöter i direktionen för brandförsvarsförbundet

§6

Bifallen anhållan om att kommunen skulle uppträda som förmedlingsorgan för
sökt statligt lån

§7

Tillsättande av kommitté för ordnande av nöjesskattens användande till
iordningställande av badplats

§8

Avslag på skrivelse från Björnlunda idrottsförening ang. befrielse från nöjesskatt
för kommande år

§9

Bifallen anhållan från Pressbyrån om förnyat tillstånd att få hålla kiosken vid
stationen öppen

§ 10

Fyra distrikt och ombud för mantalsskrivningen

§ 11

Skrivelse som tillställts polisdistriktet i anledning av dess dåliga skötsel av
indrivningarna

§ 12

Beslut att upptaga till behandling inköp av en kvartslampa

Sammanträdesdatum1945 11 10
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Hundskatt 20:- per hund. Skogsaccisen

§3

Bifall till folkskolestyrelsens förslag till höjd löner åt slöjdlärarna, fria läroböcker
för 1946 för klass 1 – 4, omändra värmeledningen vid Tomteborgs skola samt
igångsätta bergborrning för att lösa vattenfrågan vid Katrineborgs skola

§4

Bifallen begäran från Björnlunda idrottsförening om anslag för anskaffande av
idrottsplats

§5

Bifallen begäran från idrottsföreningen om en borgensförbindelse från
kommunen på 10.000:-

§6

Skrivelse från idrottsföreningen att om kommunen lämnade borgensförbindelse
skulle flera medlemmar underteckna en förbindelse att ekonomiskt biträda
kommunen i händelse lånet ej fullgöras

§7

Kommunalnämndens statförslag

§8

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§9

Barnavårdsnämndens statförslag

§ 10

Kristidsnämndens statförslag

§ 11

Folkskolestyrelsens statförslag

§ 12

Inget inkommet statförslag från hemsysternämnden

§ 13

Brandväsendets statförslag

§ 14

Fastställd utdebitering

§ 15

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder, hundskatt och skogsaccis
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

§ 16

Val av kommunalombud

§ 17

Bifallen ansökan om kommunens medverkan att uppträda som förmedlingsorgan
för sökt statligt barnrikehuslån

§ 18

Uppdrag till fattigvårdsstyrelsen att utreda frågan om tillbyggnad av tvättstugan
vid ålderdomshemmet samt inmonterande av tvättmaskin

§ 19

Beslut att syster skulle som gåva få de inventarier hon önskar som kommunen
äger i Skogshyddan, samt anskaffningsbidrag för köp av egna inventarier samt ett
årligt bidrag för underhåll

§ 20

Uppdrag till nämnden att se till att Bloms tomt blir uppsnyggad

§ 21

Önskan att få avgå som ledamot i fullmäktige

§ 22

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1945 12 29
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ordf. och vice ordf.

§4

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i kristidsnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnden

§8

Val av ortsombud för statliga bosättningslån

§9

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 10

Ej någon arbetslöshetskommitté

§ 11

Val av revisorer och revisorssuppleanter för ordinarie nämnders och styrelsers
räkenskaper och förvaltning

§ 12

Val av revisorer och revisorssuppleanter för de särskilda till följd av kristiden
utsedda nämnders verksamhet

§ 13

Val att deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper

§ 14

Val av kommunombud att deltaga i granskning av logen Framåts och ABF:s
studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 15

Fastställd brandordning för Björnlunda – Gryts brandförsvarsförbund

§ 16

Val av ledamot i tandvårdsnämnden

§ 17

Ersättning till mantalsskrivningsombuden

§ 18

Grundlig utredning ang. tvättstugefrågan vid ålderdomshemmet

§ 19

Nöjesskatten ej medkommit i kommunalnämndens statförslag

§ 20

Skrivelse från byggnadslånebyrån ang. begäran om en förbindelse i anledning av
ansökt statligt barnrikehuslån

§ 21

Skrivelse från idrottsföreningen om begärd borgensförbindelse från kommunen
för byggnad av idrottsplats
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

§ 22

Uppdrag att övervaka bygget av idrottsplatsen

§ 23

Beslut att införa köttbesiktningstvång

§ 24

Uppdrag till civilförsvarsnämnden att yttra sig ang. förslag till plan över det
område, där särskilt civilförsvar skall anordnas

§ 25

Uppdrag att närvara vid ett sammanträde för att överlägga om uppgjord
preliminärt förslag till ny provinsialläkardistrikts indelning i länet

§ 26

Tack för det gångna året

Sammanträdesdatum 1946 03 23
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1945 års räkenskaper och
förvaltning

§4

Avskrivningar i restlängden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§6

Val av ledamot och suppleant i markegångsnämnden

§7

Ansökan med begäran om kommunens medverkan att uppträda som
förmedlingsorgan för sökt statligt barnrikehuslån

§8

Ansökan med begäran om kommunens medverkan att uppträda som
förmedlingsorgan för sökt statligt lån

§9

tillerkännande av en årlig summa som bränsleersättning till doktorn

§ 10

Uppdrag att närvara vid ett sammanträde för att diskutera den blivande
kommunindelningen

Sammanträdesdatum 1946 06 29
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ledamot efter bortgången

§4

Pojo-kommitténs ordf. tackar för gåvan till jul

§5

Beslut att införa sjunde skolåret

§6

Beslut att svara för skolskjutsarna i samband med införande av sjunde skolåret

§7

Beslut att indraga Katrineborgs skola

§8

Fastställd reglementsändring enl. folkskolestyrelsen

§9

Beslut att giva Pressbyråns kiosk i Björnlunda tillstånd att försälja filmrullar

§ 10

Ställa 500:- av tillgängliga medel till Europa hjälpens förfogande

§ 11

Beslut att erlägga 25 öre för varje inom kommunen skjuten eller fångad och
skottpenning belagd kråka, skata eller kaja
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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§ 12

Bifallen ansökan från skytteföreningen och idrottsföreningen om befrielse från
nöjesskatt för midsommarfesten

§ 13

Uppdrag att vara kontrollant för byggena som bestrids av medel från
byggnadslånebyrån

§ 14

Uppdrag att låta rensa upp badplatsen vid Kyrksjön

Sammanträdesdatum 1946 10 26
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatten 20:- per hund. Skogsaccisen

§4

Beslut att bevilja folkskolestyrelsen i sitt statförslag upptaga nya anslag

§5

Beviljat anslag till fattigvårdsstyrelsen för insättande av elspis i
ålderdomshemmet

§6

Kommunalnämndens statförslag

§7

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§8

Barnavårdsnämndens statförslag

§9

Folkskolestyrelsens statförslag

§ 10

Kristidsnämndens statförslag

§ 11

Beviljat anslag till hemhjälpsnämnden

§ 12

Brandväsendets statförslag

§ 13

Fastställd utdebitering

§ 14

Bifallen begäran om tillstånd att handla med begagnade cyklar

§ 15

6 kommunombud vid mantalsskrivningen

§ 16

Uppdrag till nämnden att underteckna ny förbindelse för låntagare

§ 17

Julgåva till fadderorten Pojo

§ 18

Tillsättande av en kommitté att utreda frågan om ordnandet av ett pensionärshem
i Björnlunda

§ 19

Uppdrag åt byggnadsnämnden att ingå till väg & vatten med begäran om plan och
kostnadsförslag rörande vatten & avlopp vid Björnlunda stationssamhälle

§ 20

Uppdrag åt hälsovårdsnämnden att ordna sopplatsen på boställets mark

§ 21

Uppdrag att närvara vid sammanträden i anledning av den förestående
kommunsammanslagningen

§ 22

Resultat från bössinsamlingen för Europahjälpen

§ 23

Redogörelse hur långt centralskolekommittén arbete avancerat

Sammanträdesdatum 1946 12 28
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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§3

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§4

Val av ledamöter och suppleanter i kristidsnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen

§6

Val av ledamöter och suppleanter i en kommitté för handhavande av
husmoderssemestrar

§7

Vilande fråga ang. ersättning till roteombuden. Val av roteombud

§8

Val av revisorer och revisorssuppleanter för ordinarie nämnders och styrelsers
räkenskaper och förvaltning

§9

Val av revisorer för de särskilda till följd av kristiden utsedda nämndernas
verksamhet

§ 10

Val att deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper

§ 11

Val av kommunalombud att deltaga i granskning av logen Framåts och ABF:s
studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 12

Val att sammankalla till kommunalfullmäktiges första sammanträde nästa år

§ 13

Anslag i och för reparation vid Hagalund

§ 14

Uppdrag åt folkskolestyrelsen att slutföra den ekonomiska delen av bygget vid
Welandersborg

§ 15

Avslag till begäran om extra anslag till kristidsstyrelsen för hållande av prisombud

§ 16

Avslag på hemställan om ersättning från taxeringsnämndens ordf.

§ 17

Tillstyrkan att få idka handel med begagnade cyklar

§ 18

Anslag i och för vidare utredning och anskaffande av ritningar för det tilltänkta
pensionärshemmet

§ 19

Cirkulärskrivelse från landshövdingen ånyo begärt stöd åt Europahjälpen

§ 20

Beslut att hemhjälpsnämnden helt skall följa socialstyrelsens föreskrifter
beträffande viss ersättning för bättre bemedlade vid anlitande av Hemsystern

§ 21

Diskussion ang. kommunsammanslagningen

§ 22

Val av ledamot i direktionen för Björnlunda – Gryts brandförsvarsförbund

§ 23

Tack för det gångna året

Sammanträdesdatum 1947 02 15
§1

Sammanträdets öppnande

§2

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§3

Val av justeringsmän

§4

Val av ordf. och vice ordf.

§5

Kyrkofullmäktiges framställning om att kommunalfullmäktige skulle inköpa
tomtområdet bakom Alma. Uppdrag åt kommunalnämnden att underhandla med
stiftsnämnden om ett pris

§6

Beslut att hyran för syster skall utgå med 200:- per år, samtidigt öka
skjutsersättningen
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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§7

Bifallen framställning från folkskolestyrelsen om ett extra anslag till
förslagsritning på centralskola

§8

Fullmäktige konfirmerade sitt beslut att indraga Katrineborgs skola

§9

Uppdrag åt folkskolestyrelsen att underhandla med Elghammars godsförvaltning
om huruvida inte vägen mellan Stora och Lilla Lergärdet skulle kunna med hjälp
sättas i sådant skick att skolskjutsen kan taga sig fram där

§ 10

Uppdrag att avgiva en skrivelse i anledning av att Björnlunda åkeri blivit nekat
tillstånd att med Björnlunda som stationsort hålla buss tillgänglig

§ 11

Redogörelse från ordf. i pensionärshemskommittén om arbetet

§ 12

Sopplats frågan ännu ej löst

§ 13

Återbetalning från fondbyrån utgörande för mycket uttagen ränta

§ 14

Diskussioner om kommunsammanslagningen

Sammanträdesdatum 1947 04 26
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1946 års räkenskaper och
förvaltning

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Tillstyrkt hemställan från hälsovårdsnämnden om kallande av en representant för
folkhälsan i och för diskussion om avloppsfrågan i Björnlunda samhälle

§6

Beslut att inköpa tomtområdet bakom Alma

§7

Beslut att tillstyrka Länsstyrelsens förslag till kommunindelning

§8

Uppdrag åt kommunalhuskommittén att se sig om efter en lämplig tomt

§9

Godkänt löneavtal för personalen i ålderdomshemmet

§ 10

Skrivelse ang. sockenfilm

§ 11

Uppdrag till hälsovårdsnämnden att utreda vikten av en god bastu och redovisa
vid nästa möte

§ 12

Ingen åtgärd ang. skrivelse från Södermanlands läns taxeringsnämnds ordf. om
begärt bidrag

§ 13

Länsstyrelsens förslag om ändring i och tillägg till gällande
utomplansbestämmelser

§ 14

Bibehållande av lantmäteridistrikt

§ 15

Skrivelse från pensionärshuskommittén framlagt sitt första förslag till
pensionärshem

Sammanträdesdatum 1947 06 14
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

§3

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

§4

Anordnande av ledning under järnvägsspåren uppdrag till direktionen att ordna
detta

§5

Anslag till frågans lösande ang. bastu

§6

Förslag från folkskolestyrelsen om indragning av småskolan vid Sofieberg och
anordnande av skolskjutsar

§7

Avslagen anhållan från skytte- och idrottsföreningen om befrielse från nöjesskatt

§8

Uppdrag till kommunalhuskommittén att inköpa tomten mellan ”Ahlbergs och
Konsumtomten”

§9

Bidrag till Lotta och Hemvärn för nedrivning, flyttning och uppsättning av en av
dem gratis erhållen barack

§ 10

Redogörelse för en sockenfilms uppläggande och ungefärliga kostnader

§ 11

Platserna runt kyrkan ej kunde få komma ifråga till pensionärshem

§ 12

PM från Länsstyrelsen rörande kommunsammanslagningen

§ 13

Beslut att uppdraga åt kyrkorådet att omgående torrlägga Betaniakärret

§ 14

Reparation vid Tomteborg

§ 15

Införa värmeledning i Björneborg

Sammanträdesdatum 1947 11 01
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 20:- per hund. Skogsaccisen

§4

Barnavårdsnämndens statförslag

§5

Folkskolestyrelsens statförslag

§6

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§7

Kristidsnämndens statförslag

§8

Inget statförslag från hemhjälpsnämnden

§9

Brandväsendets statförslag

§ 10

Kommunalnämndens statförslag

§ 11

Fastställd utdebitering

§ 12

Val av ombud i Daga och Villåttringe vägnämnds område

§ 13

Begära Kungl. Maj:ts tillstånd att teckna borgen

§ 14

Tillstyrkt begäran om att få lägga om lån

§ 15

Avslagen begärd borgen för sitt ”bygge”

§ 16

Uppdrag till ordf. att på kommunens vägnar underteckna handlingar rörande
Betaniakärrets torrläggning
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

§ 17

Avslag på hemställan från skytte- och idrottsföreningen om återbetalning av
erlagd nöjesskatt

§ 18

Uppdrag till pensionärshemskommittén att inköpa tomten på ”Sjögärdet”

§ 19

Uppdrag åt ordf. i kommunalhuskommittén att teckna köpekontrakt på av
kommittén föreslagen kommunalhustomt

§ 20

Tillsvidare ej bygga några vägar på nya tomtområdet

§ 21

Inköp av cirka 25 m 9”-12” rör för iläggning i avloppsdiket bakom Elinshill

§ 22

Uppdrag åt hälsovårdsnämnden att hos baningenjören kräva avloppsdikenas
utmed järnvägen upprensning samt ordnande med täckta ledningar

§ 23

Beslut att utöka badplatskommittén

§ 24

Uppdrag åt ordf. att för kommunen underteckna en hyllningsadress till Konungen
i anledning av det 40-åriga regerings jubileet

Sammanträdesdatum 1947 12 20
§1

Sammanträdet laga utlyst

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§3

Val av ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden

§4

Val av ledamöter och suppleanter i familjebidragsnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i folkskolestyrelsen

§6

Val av ledamöter och suppleanter i hälsovårdsnämnden

§7

Val av ledamöter och suppleanter i hästuttagningsnämnden

§8

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§9

Val av ledamöter och suppleanter i hemhjälpsnämnden

§ 10

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§ 11

Val av ledamöter och suppleanter i kristidsnämnden

§ 12

Val av ledamot i fattigvårdsstyrelsen

§ 13

Val av ledamöter i barnavårdsnämnden

§ 14

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§ 15

Val av ortsombud för statliga bosättningslån

§ 16

Val av revisorer och revisorssuppleanter för ordinarie nämnders och styrelsers
räkenskaper och förvaltning

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter för de särskilda till följd av kristiden
utnämnda nämnders verksamhet

§ 18

Val att deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper och förvaltning

§ 19

Val av kommunombud att deltaga i granskning av logen Framåts och ABF:s
studiecirkelbiblioteks räkenskaper

§ 20

Val av ledamöter och suppleanter i arbetslöshetskommittén

§ 21

Ang. nya byggnadslagstiftningen som träder i kraft den 1 jan. 1948
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

§ 22

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

§ 23

Uppdrag till pensionsnämnden och fattigvårdsstyrelsen att utreda frågan om
kommunala bostadstillägg och pensionstillskott till pensionärer

§ 24

Bordlagd fråga ang. detalj utredning av vatten och avlopps förhållandena i
Björnlunda stationssamhälle

§ 25

Uppdrag till hälsovårdsnämnden att ordna den tillfälliga löneförbättringen för
hemsystern

§ 27

Besvär över kommunalfullmäktiges beslut den 1 nov. 1947 § 17

§ 28

Tack till avgående nämndeman

§ 28a

P.g.a. el ransoneringen beslut att en kommunal gran skall resas i Björnlunda

§ 29

Val av justeringsmän

§ 30

Tack för det gångna året

Sammanträdesdatum 1948 01 31
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Begärt fullmäktiges yttrande till länsstyrelsen i anledning av nytt PM i
kommunindelnings frågan

§3

Uppdrag åt ordf. att på kommunens vägnar underteckna köpekontraktet på det
nya tomtområdet

§4

Uppdrag till nämnden att ordna med lämplig utredningsman för kostnadsförslag
på vägar, vatten och avlopp på nya tomtområdet

§5

Val av ledamot i hemhjälpsnämnden

§6

Tillstyrkt begäran från fattigvårdsstyrelsens om extra anslag för anordnande av
brandevakuerings möjligheter i ålderdomshemmet

§7

Val av ombud till länsavdelningarna av Svenska landskommunernas förbund

§8

Uppdrag åt kommunalnämnden att utreda ersättningsfrågan för olika uppdrag

§9

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1948 04 17
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1947 års räkenskaper och
förvaltning

§4

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§5

Val av kommunombud att närvara vid lantmäteriförrättingar på nya tomtområdet

§6

Beslut att en förskottslikvid skall uttags för de tomter som stiftsnämnden upplåtit

§7

Skrivelse från pensionärshemskommittén med begärt yttrande i platsfrågan

§8

Bordlagd fråga om de kommunala bostadstilläggen
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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§9

Bordlagd fråga ang. avlopp i samhället

§ 10

Höjt arvode till barnavårdsnämndens ordf. och kassaförvaltare

§ 11

Antaget anbud från Anticimex för en råttutrotning

§ 12

Bordlagd fråga om inköp av mer än en tomt per villafastighet

Sammanträdesdatum 1948 06 12
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Beviljat anslag till skolskjutsar för läsåret 1948 – 49

§4

Detaljutredning framkommet förslag och kostnadsberäkning för avlopp och
vatten på nya tomtområdet

§5

Godkända åtgärder för byggande av vägen på tomtområdet

§6

Extra anslag för byggande av en brandbrunn i kanten på Betaniakärret

§7

Extra anslag för anskaffande av en syrgasapparat

§8

Avslagen begäran om kommunens medverkan för erhållande av barnrikehuslån

§9

Hänskjuten fråga till folkskolestyrelsen ang. begärt anslag till skolresor

§ 10

Badkommitténs förslag till badplats i Kyrksjön

§ 11

Bastun öppen till den 1 juli

§ 12

Uppdrag till pensionärshemskommittén att underhandla med ägaren till marken

§ 13

Uppdrag åt pensionsnämnden att till varje ledamot anskaffa erforderlig litteratur

§ 14

Uppdrag åt ordf. att ringa Anticimex för kompletteringsarbeten

Sammanträdesdatum 1948 08 14
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Bifall till pensionärshemskommitténs framställan att få köpa tomten ovanför
Solbrink

§4

Beslut att bestrida kostnaderna av 18” rör istället för 15” från Kyrksjön till
Betaniakärrets början

§5

Godkänt nämndens åtgärder för skärmbildsundersökning

§6

Uppdrag åt valnämndens ordf. att ordna med annonseringen för valen

§7

Uppdrag till ordf. att höra sig för hos telegrafkommissionen om fria samtal med
Nyköping

§8

Uppdrag åt hälsovårdsnämnden att besöka Augustendahl

§9

Beslut att badanordningen i Kyrksjön skall anordnas enl. tidigare beslut
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Sammanträdesdatum 1948 10 30
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 20:- per hund

§4

Beslut att från 1949 gå in för kommunala bostadstillägg

§5

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§6

Barnavårdsnämndens statförslag

§7

Folkskolestyrelsens statförslag

§8

Kristidsnämndens statförslag

§9

Hemhjälpsnämndens statförslag

§ 10

Brandväsendets statförslag

§ 11

Kommunalnämndens statförslag

§ 12

Fastställd utdebitering

§ 13

Val av överförmyndare

§ 14

Val av god man för lantbruksnämnden

§ 15

Efterkontroll på råttutrotningen

§ 16

Anordnande av lekplats i stationssamhället

§ 17

Uppdrag åt kommunalhuskommittén att omgående verkställa inköpet av
”tomten”

§ 18

Skjutsersättning till syster

§ 19

diskussion ang. platsen för en blivande centralskola

Sammanträdesdatum 1948 12 18 (längst bak i kommunalnämndens protokollsbok 1951)
§1

Utlyst i laga ordning

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ordf. och vice ordf.

§4

Val av taxeringsnämnd

§5

Val av kristidsnämnd

§6

Val av byggnadsnämnd

§7

Val av civilförsvarsnämnd

§8

Begäran om entledigande p.g.a. avflyttning

§9

Val av fattigvårdsstyrelsen

§ 10

Val av ledamot i barnavårdsnämnd

§ 11

Val av ledamot i polisnämnden

§ 12

Val av ledamot i familjebidragsnämnden

§ 13

Val av ledamot i hästuttagningsnämnden

§ 14

Uppdrag till kristidsnämnden att utse överblockledare
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§ 15

Val av arbetslöshetskommitté

§ 16

Val av revisorer

§ 17

Anlitande av auktoriserad revisor

§ 18

Val att deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper

§ 19

Val av Kommunalombud att deltaga i granskning av logen Framåts och ABF:s
räkenskaper

§ 20

Val av kommunalombud att deltaga i granskning av idrottsföreningens
räkenskaper

§ 21

Val av ombud till länsavdelningen av landskommunernas förbund

§ 22

Cirkulärskrivelse från Kungl. Bostadsstyrelsen ang. att teckna en
förskottsförbindelse

§ 23

Bordlagd fråga med begäran från civilförsvarschefen om kommunens
godkännande av en plan

§ 24

Begärt yttrande från pensionärskommittén över ritningarna för ”hemmet”

§ 25

Valberedning på 5 personer

§ 26

Tack för det gångna året

Sammanträdesdatum 1949 04 02
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§4

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1948 års räkenskaper och
förvaltning

§5

Dispositionsrätt av marken mellan pensionärshems tomten och stora landsvägen,
utbetala till jordägaren 1.175:-

§6

Val av ledamot och suppleanter i valnämnden

§7

Val av ledamöter i valberedningen

§8

Bordlagd fråga ang. att kommunen skulle teckna borgen för den räntefria stående
delen av eventuellt blivande egnahemslån

§9

Uppdrag att på kommunens vägnar underteckna förbindelser för lån hos Kungl.
Bostadsstyrelsen

§ 10

Uppdrag åt pensionärshemskommitténs ordf. att på kommunens vägnar
underteckna förbindelse för sökande av statsbidrag för pensionärshem

§ 11

Uppdrag till folkskolestyrelsen att tillsvidare finansiera vattentäkten vid
Hagalund

§ 12

Länsstyrelsens avslag på inköp av den föreslagna kommunalhustomten. Beslut att
hos länsstyrelsen begära stadsplan för Björnlunda stationssamhälle omgående
utföres

§ 13

Uppdrag åt kristidsnämnden att fån och med den 1 maj 1949 ordna en
expeditionsdag per vecka
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§ 14

Uppdrag att omgående göra framställning hos kyrkorådet och
prästgårdsarrendatorn om att få disponera marken för badplats

§ 15

Tillsammans med Gryt föra en framställning till SJ med begäran om att
morgontåget som vänder i Gnesta i stället skulle vända i Stjärnhov

§ 16

Begära hos länsstyrelsen att få utöka byggnadsnämnden till fyra ledamöter

§ 17

Val av ledamot och suppleant i arbetslöshetskommittén

§ 18

Diskussion pensionärshemmets placering på tomten

§ 19

Avslutning

Sammanträdesdatum 1949 05 07
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Beslut att svara för kostnaden för upprättande av byggnadsplan för
stationssamhället

§4

Preliminärt köp av kommunalhustomt

§5

Uppskjuten offert på råttutrotning

§6

Extra anslag till skolskjutsar

§7

Bifallet förslag till ändrade skolformer

§8

Beslut att bygga ett pensionärshem

§9

Beslut att badplats skall byggas på utsedd plats

§ 10

Uppdrag åt nykterhetsnämnden att vidtaga de åtgärder som föranledas av
Nationalföreningen vid trafiksäkerhetens främjande

§ 11

Beslut att samtliga skrivna sidor i kommunens protokollsböcker av denna modell
skola signeras

§ 12

Val av ledamöter och suppleanter i byggnadsnämnden

§ 13

Beslut att de som önskar deltaga i en kommunalkurs skall anmäla detta till
kommunalnämnden

§ 14

Lagfart på det nya tomtområdet

§ 15

Beslut att omgående söka arbetstillstånd till samtliga arbeten på tomtområdet

§ 16

Avslutning

Sammanträdesdatum 1949 09 10
§1

Sammanträdet i lag ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av delegerade för kommunsammanslagningen

§4

Bifall till folkskolestyrelsens förslag om byggande av två lärarbostäder vid
Björneborg
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§5

Begäran från folkskolestyrelsen av 1.120:- för att betala en räkning från
länsarkitektkontoret

§6

Ombyggnad av ålderdomshemmet

§7

Godkännande av förslaget till byggnadsplan för stationssamhället

§8

Konfirmerade beslut:
1 . Föreslå att förordna folkskoleläraren till ordf. i arbetslöshetskommittén
2. Uppdrag till ordf. att vid blivande lantmäteriförrättning på nya tomtområdet
underteckna köpehandlingar
3. Godkänd organisationsplan för Daga civilförsvarsområde

§9

Svårighet att erhålla arbetstillstånd för utförande av vägar, vatten och
avloppsledningar på nya tomtområdet

§ 10

Uppdrag att å kommunens vägnar uppgöra köpebrev för tomtförsäljningen

§ 11

Beslut att på förslag av länsarbetsnämnden att återkalla anhållan om tillstånd för
arbetena på tomtområdet

§ 12

Svårighet att få samhällsborna att förstå att de blott få stjälpa soporna på den
avgivna platsen

§ 13

Till nästa sammanträde behandling av befrielse från nöjesskatten vid ”Pojofesten”

§ 14

Redogörelse för besök i Pojo som representanter för Björnlunda

§ 15

Avslutning

Sammanträdesdatum 1949 10 29
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 30:- per hund

§4

Delegerades statförslag

§5

Anslag till idrottsföreningen

§6

I kommunalkassans stat upptaga 7000:- till kostnader för byggnadsplanen

§7

Detsamma en post på 6000:- för arbeten på nya tomtområdet

§8

Kommunalnämndens statförslag

§9

Folkskolestyrelsens statförslag

§ 10

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§ 11

Barnavårdsnämndens statförslag

§ 12

Brandväsendets statförslag

§ 13

Hemhjälpsnämndens statförslag

§ 14

Upphöra med kristidsnämnden

§ 15

Fastställd utdebitering

§ 16

Godkännande av de delegerades åtgärd att inköpa fastigheten Dahlhem
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§ 17

Godkännande nöjesskatt utredningen för Pojo-festen

§ 18

Inget att erinra mot SLU:s begäran om befrielse från statlig nöjesskatt

§ 19

Överföra oreglerade fonder till särskild fond för byggnationer för
distriktssköterskan

§ 20

Uppdrag att utreda frågan om byggnationer för distriktssköterskan

§ 21

Godkännande av kommunalnämndens åtgärder i anledning av
länsbostadsnämndens mer eller mindre kloka förslag

§ 22

Uppdrag att iordningställa bastun

§ 23

Uppdrag att ordna skräpigheten runt anslagstavlan

§ 24

Anskaffa ett ex. av boken Medborgarboken

§ 25

Avslutning

Sammanträdesdatum 1949 12 17
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§4

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter i civilförsvarsnämnden

§6

Val av suppleant i fattigvårdsstyrelsen

§7

Val av ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnden

§8

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§9

Val av ledamöter i familjebidragsnämnden

§ 10

Val av ledamöter och suppleanter i branddirektionen

§ 11

Val av ledamöter och suppleanter i arbetslöshetskommittén

§ 12

Val av ombud till länsavdelningen

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 14

Val att deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper

§ 15

Val av kommunombud att deltaga i granskning av logen Framåts och ABF:s
studiecirkelverksamhets räkenskaper

§ 16

Val av kommunombud att deltaga i granskning av idrottsföreningens räkenskaper

§ 17

Anslag för iordningställande av hemvärnsgården

§ 18

Överföring av skogsaccisfonderna till särskild fond för byggande av
distriktssköterskebostad

§ 19

Bordlagd fråga ang. att det vore lämpligt att förlägga läkarmottagningen till detta
hus

§ 20

Bidrag för vägunderhållet Mälby kvarn – Kleva – Örnbo i anledning av
skolbussens trafikerande av vägen

§ 21

Utbetalning av skottpengar 25 öre för kråka, skata och kaja och 5kr. för räv
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§ 22

All sotning skall verkställas av den brandstyrelsen utsett

§ 23

Bifall till begäran att få försälja pilsnerdricka

§ 24

Meddelande att gemensam råttutrotning skall ske våren 1950

§ 25

Nykterhetsnämnden begärt att bli befriad från uppdraget att bilda kommitté för
trafiksäkerhetens främjande

§ 26

Inköp av valurna

§ 27

Redogörelse för utredningen av om och tillbyggnad av ålderdomshemmet

§ 28

Tack för det gångna året

Sammanträdesdatum 1950 04 29
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

De kommun valda revisorernas PM

§4

Revisionsberättelse över verkställd granskning av 1949 års räkenskaper

§5

Ang. att en ledamot i kommunalfullmäktige överklagat fullmäktiges beslut den 17
dec. 1949 om tillstyrkan för pilsnerförsäljning

§6

Bordlagd fråga om tillstånd för pilsnerförsäljning

§7

Arvode till revisorerna

§8

Uppdrag till kommunalnämnden att framlägga förslag till ersättning för olika
uppdrag

§9

Beslut att första etappen på ombyggnads förslaget av ålderdomshemmet skall
omgående verkställas

§ 10

Uppdrag att hos Kungl. Maj:t begära att Wellanderska fonden blir överförd till
stipendiefond för Björnlunda

§ 11

Tillstyrkan om titelförändringar för polisuppsyningsmännen skall avslås

§ 12

Godkännande av kommunalnämndens åtgärder i anledning av syster Majas 50års dag

§ 13

Bifallet anslag 3 öre per skattekrona till mottagande av besök från Pojo

§ 14

Uppdrag att ordna nere vid anslagstavlan och samtidigt sätta upp en ny
anslagstavla

§ 15

Avslutning

Sammanträdesdatum 1950 09 16 (extra)
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Tillstånd att för avhämtning försälja pilsnerdricka

§4

Tillstånd att för avhämtning försälja pilsnerdricka
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§5

Avslagen ansökan om befrielse från nöjesskatt vid den gemensamma
midsommarfesten i Björnlunda hembygdsgård

§6

Uppdrag åt styrelsen av Björnlunda torrläggnings och kloakledningsföretag att
antaga entreprenör och igångsätta arbetet snarast möjligt

§7

Val av ledamöter i granskningsnämnden

§8

Bordlagd fråga ang. råttutrotningen

§9

Beslut att hemställa hos Björnlunda kyrkoråd att vidtaga alla tänkbara åtgärder
för att få tillstånd att uppföra det nya gravkapellet

§ 10

Uppdrag till kommittén för distriktssköterskebostaden att intensifiera sitt arbete

§ 11

Begäran från ABF att för sin studiecirkel få använda det s.k. kommunalrummet

§ 12

Uppdrag att ordna med bussturer för kyrkofullmäktigevalet

§ 13

Val av ombud att närvara vid kommunalkursen vid Åsa

§ 14

Avslutning

Sammanträdesdatum 1950 10 28
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 30:- per hund

§4

Beslut att i kommunalkassans statförslag upptagen en post på 12.338:- utgörande
anslag till Daga kommun

§5

Bifallen begäran från fattigvårdsstyrelsen om ett anslag för möblering av den
nybyggda delen av ålderdomshemmet

§6

Fastställda anslag

§7

Kommunalnämndens statförslag

§8

Folkskolestyrelsens statförslag

§9

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§ 10

Barnavårdsnämndens statförslag

§ 11

Brandväsendets statförslag

§ 12

Hemhjälpsnämndens statförslag

§ 13

Sammandrag av samtliga grenar inom kommunalförvaltningen. Fastställd
utdebitering

§ 14

Uppdrag åt folkskolestyrelsen att ordna slöjdundervisning för samtliga elever

§ 15

Omkostnaderna för vattentäkten vid Hagalund

§ 16

Bifallen begäran från Björnlunda konsumtionsförening om tillstånd att för
avhämtning få försälja pilsnerdricka

§ 17

Ingen åtgärd ang. Södermanlands läns hälsovårdsförbunds framställning om
gemensam råttutrotning

§ 18

Beslut att samtliga fastigheter inom Björnlunda socken skulle sotas av den
anvisade sotaren
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§ 19

Skrivelse från landsfiskal ang. tråkiga förhållandena vid Nordsborgs dansbana

§ 20

Beslut att utöka kommittén för pensionärshemsbygget

§ 21

Fullmäktiges önskemål att bindstången framför kommunalkontoret tas bort och
där kunde då bli en lämplig parkeringsplats för bilar tillhörande Björnlunda åkeri

§ 22

Efterlysning av sockenfilmskommitténs förslag till sockenfilm

§ 23

Avslutning

Sammanträdesdatum 1950 12 16
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§4

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§5

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§6

Val av deltaga i revision av polisnämndens räkenskaper

§7

Val av kommunombud att deltaga i granskning av logen Framåts och ABF:s
studiecirkelverksamhets räkenskaper

§8

Val av kommunombud att deltaga i granskning av idrottsföreningens räkenskaper

§9

Val av suppleant i fattigvårdsstyrelsen

§ 10

Val av ledamöter och suppleanter i arbetslöshetskommittén

§ 11

Val av ombud till länsavdelningen av landskommunernas förbund

§ 12

Inget emot att bindstången framför kommunalkontoret borttages

§ 13

Uppdrag åt pensionärshemskommittén att ordna vattenfrågan på
pensionärshemstomten

§ 14

Val av sammankallande och ledamöter i sockenfilmskommittén

§ 15

Beslut att eventuella utlägg för ledamöterna i byggnadsnämnden skulle ersättas

§ 16

Tack för det gångna året

Sammanträdesdatum 1951 03 17
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Beviljad befrielse från nöjesskatt till Björnlunda Lottaavdelning vid kungafilmen

§4

Anslag till Södermanlands läns hemslöjdsförening

§5

Beviljat restitution för 1944 års kommunal inkomstskatt

§6

Upplåning ur egna fonder för bestridande av kostnaderna för ålderdomshemmets
färdigställande

§7

Uppdrag till kommunalnämnde att upptaga ett 15-årigt amorteringslån för att
kunna uppföra det beslutade pensionärshemmet
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§8

Val av en styrelse för pensionärshemmet som skall handha samtliga frågor
rörande hemmets skötsel samt besluta vilka som skall bo där

§9

Beslutade entreprenörer för pensionärshemsbygget

§ 10

Val av kontrollant för ”bygget”

§ 11

Beslut att kylskåp skall inmonteras i samtliga lägenheter

§ 12

Beslut att avloppsledningen från pensionärshemmet skall ordnas genom
kommitténs försorg

§ 13

Diskussioner om pensionärshemmets placering på tomten

§ 14

Anslag för inköp av en sjuklyftapparat

§ 15

Ang. skrivelse från Statens Järnvägar om önskan att avstänga enskilda vägen
Önnersta – Björnlunda 15 juni 1951 mellan 23.00 - 03.30. Hemställan till SJ om
att en undergång snarast ordnas

§ 16

Redogörelse från sockenfilmskommittén

§ 17

Avslutning

Sammanträdesdatum 1951 05 05
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Den auktoriserade revisorns utlåtande

§4

Revisionsberättelse

§5

Utdrag av hundregistret, anmoda resp. skatteskolkare att omgående inbetala
hundskatten

§6

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§7

Val av nämndeman

§8

Beslut att upphäva tidigare beslut i lånefrågorna se § 6 och § 7 den 17 mars 1951

§9

Beslut att tillfälligt låna de medel som inkommit genom Tomteborgsbranden

§ 10

Beslut att för byggnationerna i Björnlunda upptaga ett 15-årigt amorteringslån

§ 11

Entreprenör på sockenfilmen

§ 12

Begärt arvode av revisorerna

§ 13

Anslag för underhåll av vägen till Katrineborg

§ 14

Extra anslag för olika ändamål inom fattigvårdsstyrelsen

§ 15

Val av ombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 16

Uppdrag åt hälsovårdsnämnden att se till att Svedjeberg omgående för bort
soporna som placerats söder om vägen mot Väpplingen

§ 17

Höjt arvode till taxeringsnämnds ledamöterna

§ 18

Byggnadsnämndens ordf. vid sammanträden på främmande ort erhålla arvode
plus fri resa
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§ 19

Uppdrag till folkskolestyrelsen att utreda frågan om premier vid samtliga skolor i
Björnlunda

§ 20

Diskussioner om barnens lek på gatan

§ 21

Val av ledamöter till en lönenämnd

Sammanträdesdatum 1951 07 14
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Antagna entreprenörer för byggande av lärarbostäder vid Björneborg

§4

Kostnader för ”bygget”

§5

Arkitekt arvodet skall betalas med byggnationsmedel

§6

Avslagen begäran om befrielse från nöjesskatt vid midsommarfesten

§7

Begärt yttrande till länsstyrelsen om hemställan om befrielse från statlig
nöjesskatt

§8

Uppdrag åt barnavårdsnämnden att ordna med en lekplats i samhället helst på
”sågbacken”

§ 10

Uttalande ang. de fasta el. avgifterna för resp. pensionärer, rekommendering att
fasta avgifterna betalas av kommunen

§ 11

Samling i ålderdomshemmets nya tillbyggnad för kaffe

Sammanträdesdatum 1951 10 06
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av ledamöter och suppleanter i beredningsnämnden

§3

Extra anslag till Björnlunda idrottsförening

§4

Tillstyrkt tillstånd för pilsnerförsäljning i Konsum

§5

Extra anslag till fattigvårdsstyrelsen

§6

Bordlagd fråga ang. borttagande av ek som står ”helt” ute på körbanan på vägen
mot Ekbacken

§7

Bastun skall vara öppen till 19.00 fredagar

§8

Anskaffande av skylt för att förhindra bildandet av sophög nedanför Svedjebergs

§9

Uppdrag att ordna med att det blir uppsnyggat vid badplatsen

§ 10

Uppdrag till filmkommittén att ordna att samtliga nämnder och styrelser samt
fullmäktige blir filmade

§ 11

Avslutning

Sammanträdesdatum 1951 12 15 (Sista)
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Val av justeringsmän
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§3

Överlämna sockenstugan till Björnlunda församling

§4

Ingen åtgärd till Ekfrågan

§5

Uppdrag till kommunalnämnden att upptaga ett tillfälligt lån för att kunna
finansiera årets stora byggnationer

§6

Anslag till Klevavägen

§7

Årets statsbidrag för biblioteken i Björnlunda skall reserveras för storkommunens
Daga bibliotek

§8

Anslag till Björnlunda idrottsförening

§9

Skänkt ”hjärtsäng” till kommunen från Björnlunda Lotta avdelning

§ 10

Tilldela samtliga som under 1951 fyllt 21 år den s.k. Medborgarboken

§ 11

Avsätta å särskild bok 200:- för att vid lämpligt tillfälle kunna justera badbryggan

§ 12

Val av ortsombud med uppgift att avgiva yttrande över ansökningar om statliga
bosättningslån

§ 13

Ordf. har ordet ang. Björnlunda kommunalfullmäktiges historia. Sista
sammanträdet med Björnlunda kommunalfullmäktige avslutat
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