BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1862 11 16
§1

Nödvändighet av en ny vägs anläggande från Önnersta till Björnlunda
järnvägsstation

Sammanträdesdatum 1863 03 14
§1

Revisionsberättelse över församlingens kassor

§2

Val av valmän för landstingsmäns väljande instundande sommarting

§3

Anskaffande av skickligt ombud till rättegång angående lägenheten
Nyckelsjötäppan

Sammanträdesdatum 1863 04 12
§1

Ang. rättelser för årets mantalslängd

§2

Avkortningslängden å 1862. Årets kronoutskylder

§3

Fullmakt för återbekommande av förut nedsattes revisionsskilling uti rättegången
om Nyckelsjötäppan

Sammanträdesdatum 1863 04 26
§1

Val av ledamöter å årets Taxeringskommitté

Sammanträdesdatum 1863 06 21
§1

Ang. kostnaderna för vägen från Björnlunda station till Önnersta

Sammanträdesdatum 1863 08 23
§1

Kommunikations resolution från Konungens befallningshavandes infordrat
utlåtande över de besvär en del av församlingens medlemmar anfört över
Kommunalstämmans fattade beslut i fråga om vägomläggningen mellan
järnvägsstationen och allmänna landsvägen till Önnersta

Sammanträdesdatum 1863 09 27
§1

Val av fullmäktig för församlingen för att deltaga i upprättande av priskurant å
årets markegångtaxa

Sammanträdesdatum 1863 10 20
§1

Kommunalnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat. Uttaxering efter fyrktal
1280 riksdaler

§2

Förslag till ny reglering av fattigvården
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§3

Val av församlingens ombud i ändamål att med sockenfullmäktige från övriga
delarna av Daga, samt Rönö härad söka gemensamt beslut ang. ombyggnaderna
av landsvägarna från Gnesta järnvägsstation

§4

Val av snöfogdar

§5

Tillkännagivande av ansökning för att idka handel med krut

§6

Bevis av de inom socken därtill utsedda besiktningsmän att det skjutits räv

Sammanträdesdatum 1863 12 06
§1

Val av sockenombud som skall infinna sig vid järnvägsstation för att besluta om
de lämpligaste sättet att indela och underhålla de på Järnvägsstyrelsens
bekostnad nyanlagda delar av allmänna landsvägen

§2

Ang. Wäla bros reparation

§3

Kostnaderna för nämnda reparation utgår per fyrk

Sammanträdesdatum 1863 12 30
§1

Granskning av församlingens fyrktals-, debiterings- och uppbördslängd

§2

Val av vice ordf. i kommunalstämman

§3

Val av ledamot och vice ordf. i kommunalnämnden

§4

Val av revisorer till kommunalnämndens räkenskaper

§5

Gemensamt med de övriga socknarna inom Daga härad ansvara för underhållet av
läkarebostället Alma

Sammanträdesdatum 1864 02 14
§1

Val av sockenombud till sammanträde för hörande om upplåtande och
underhållande av boställe för Daga härads provinsialläkare

Sammanträdesdatum 1864 02 28
§1

Befullmäktande för församlingens talan om rätten till lägenheten
Nyckelsjötäppan

§2

Val av ledamöter till årets taxeringsberedning

§3

Bevis av de inom socknens därtill utsedda besiktningsmän, om skjutet 1 räv, 10
hökar, 3 falkar, 1 uggla och två uvar

Sammanträdesdatum 1864 03 31
§1

Revisionsberättelse

§2

Utsedda valmän för val av en landstingsman
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Sammanträdesdatum 1864 04 10
§1

Rättelser av årets mantalslängd

§2

Röstlängden å årets kommunalutskylder, avskrivning för vissa personer

Sammanträdesdatum 1864 04 17
§1

Underskrift avkortningslängder å kronoutskylder

Sammanträdesdatum 1864 05 08
§1

Val av ledamöter i årets taxeringskommitté

§2

Framställan från ordf. såsom ombud för församlingen i rättegången rörande
Nyckelsjötäppan, om hörande av vittne

Sammanträdesdatum 1864 06 12
§1

Ang. extra ting i Willåttinge härad

§2

Meddelande från ordf. om beviljat statsanslag till Gnesta – Lästringevägens
omläggning

§3

Företedde kronojägaren sju par rävöron

Sammanträdesdatum 1864 07 10
§1

Val av sockenombud till sammanträde med kronofogden i fråga om bostad åt Dag
härads läkare

Sammanträdesdatum 1864 09 25
§1

Val av fullmäktige för att delta i upprättande av priskurant å i årets
markegångstaxa

Sammanträdesdatum 1864 10 09
§1

Befullmäktigande att föra församlingens talan i rättegången om rätten till
Nyckelsjötäppan

Sammanträdesdatum 1864 10 29
§1

Kommunalnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat

§2

Tillsättande av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1864 11 20
§1

Val av sockenombud som skall besluta om St. Åby gästgivargårds hållstakets och
hållstugans försäljning

§2

Skjuten räv
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Sammanträdesdatum 1864 12 04
§1

Remiss från Konungens befallningshavanden infordrad församlingens förklaring i
anledning av de besvär Runtuna, Lids, Råby, Ludgo och Spelviks socknar anfört
ang. omläggning och förbättring av vägen mellan Gnesta järnvägsstation och
Lästringe kyrka

Sammanträdesdatum 1864 12 22
§1

Granskning och godkännande av fyrktals-, uppbörds- och debiteringslängden

§2

Val och lottning till kommunalnämnden

§3

Val av revisorer till kommunalnämndens räkenskaper

§4

Kungörelse från domhavanden i Daga härad ang. val av kommunalfullmäktige för
att höras över uppgjort förslag till kronobrevbärningens utgörande

§5

Bevis över skjutna djur, på Näsets ägor 1 räv och fyra rovfåglar, på Ekeby ägor 1
räv och 1 hök

Sammanträdesdatum 1865 01 08
§1

Val att inställa sig vid vintertinget för att höras över väckt förslag att anlägga ny
väg mellan Skeenda och Önnersta

Sammanträdesdatum1865 01 29
§1

Val av ledamöter i årets taxeringsberedning

Sammanträdesdatum 1865 03 27
§1

Revisorsberättelse

§2

Val av valmän för utseende av en landstingsman

Sammanträdesdatum 1865 04 16
§1

Rättelser av årets mantalslängd

§2

Avkortningslängden i kronoutskylder

§3

Val av ombud till sammanträde rörande inrättande av distriktslasarett

§4

Anhållan att å socknens allmänning erhålla plats för uppförande av bostad

Sammanträdesdatum 1865 05 14
§1

Val av ledamöter till årets taxeringskommitté

§2

Ang. rättegången rörande Nyckelsjötäppan

Innehållsförteckning, kommunalstämma Björnlunda kommun 1862 – 99
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

4(69)

BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1865 06 11
§1

Val av elektor

Sammanträdesdatum 1865 09 03
§1

Kungörelse från domhavanden å orten att de brevbärningsskyldiga antingen
själva eller genom kommunalfullmäktige skall inställa sig för att höras om de
önskar fullgöra brevbärningsskyldigheten genom beting

§2

Anmärkning från brandsynen ang. brandstege vid fattighuset

Sammanträdesdatum 1865 10 01
§1

Val av fullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant i årets markegångtaxa

Sammanträdesdatum 1865 10 08
§1

Ändring och nyval av fullmäktig till rådhuset i Mariefred

Sammanträdesdatum 1865 10 20
§1

Kommunalnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat

§2

Ang. förlikning i rättegången om Nyckelsjötäppan

§3

Förslag att få arrende på sågrättigheten på den av socknens allmänning vilket
gränsade till brukets skog

§4

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1865 11 19
§1

Val av sockenombud till sammanträde vid Gnesta station ang. ny vägs anläggande
mellan Gnesta station och Sigtuna gärdsgrind

§2

Komplettering av brandstodskommittén

Sammanträdesdatum 1865 12 03
§1

Inköp av brygghus som skall uppsättas på församlingens allmänning, för
utblottad familj

Sammanträdesdatum 1865 12 10
§1

Kontraktsunderskrift i fråga om jakträttigheten på församlingens allmänning

§2

Anhållan att på anförda skäl taga i besittning den möjliga blivande
kvarlåtenskapen efter avliden på Norrby
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Sammanträdesdatum 1865 12 28
§1

Justering av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängden

§2

Val av ordförande bordlagt till nästkommande april månad

§3

Val av ordförande i kommunalnämnden

§4

Val av revisorer till Kommunalnämndens räkenskaper

Sammanträdesdatum 1866 01 14
§1

Val av kommitté som har att för Björnlunda församling insamla uppgifter till en
statistik över Sveriges jordbruk

Sammanträdesdatum 1866 02 25
§1

Val av vice ordförande i kommunalnämnden

Sammanträdesdatum 1866 03 23
§1

Revisorsberättelse

§2

Valmän för utseende av landstingsmän

§3

Två brandrotemästare inom socken och arvodet

§4

Nedsättning av skogvaktarlönen

§5

Protokollsjustering den 24 mars

Sammanträdesdatum 1866 04 15
§1

Granskning av årets mantalslängd

Sammanträdesdatum 1866 05 02
§1

Val av ordförande och vice ordförande i kommunalstämman

§2

Val av brandrotemästare

Sammanträdesdatum 1866 05 20
§1

Val av ledamöter till taxeringskommittén

Sammanträdesdatum 1866 08 12
§1

Val av ny nämndeman, efter en som med döden utgick den 11 juli

Sammanträdesdatum 1866 08 19
§1

Val av elektorer
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Sammanträdesdatum 1866 09 23
§1

Val av ombud för priskuranters uppsättande för markegångstaxan

Sammanträdesdatum 1866 10 14
§1

Val av nytt ombud för priskuranters uppsättande

Sammanträdesdatum 1866 10 29
§1

Kommunalnämndens inkomst- och utgiftsförslag

§2

Kungl. Maj:ts kungörelse ang. fjärdingsmans lön

§3

Betalning för jakträtten på allmänningen

§4

Ang. socknens koppinstrument

§5

Val av snöfogdar

§6

Betyg om att genom sjukdom mist sin enda ko

Sammanträdesdatum 1866 11 11
§1

Anmodan från kronofogden begärt 29 kr 12 öre för den ekonomiska besiktning på
Dahlsätter

Sammanträdesdatum 1866 12 09
§1

Val av ombud att upprätta priskuranter för markegångsättningen

Sammanträdesdatum 1866 12 27
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds- och debiteringslängden

§2

Val av två nya ledamöter till kommunalnämnden

§3

Val av revisorer till kommunalnämndens räkenskaper

§4

Uppdrag till kronolänsmannen att föra församlingens talan vid boutredning efter
fattighjon

§5

Val av ombud för att höras och besluta i fråga om underhållet av vägarna till
järnbansstationerna inom Häradet

Sammanträdesdatum 1867 01 27
§1

Val av ledamöter i årets bevillningsberedning

Sammanträdesdatum 1867 03 26
§1

Revisionsberättelse

§2

Anmärkning i revisionsberättelsen

§3

Val av elektorer
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§4

Val av ledamöter till lokal kommittén för jordbruksstatistik

§5

Protokollsjustering 31 mars efter gudstjänsten

Sammanträdesdatum 1867 04 14
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

§2

Granskning av avkortningslängden

Sammanträdesdatum 1867 05 12
§1

Val av ledamöter till årets taxeringskommitté

Sammanträdesdatum 1867 07 21
§1

Kungörelse från kronolänsmannen om sammanträde för att besluta ang.
vägbyggnad förbi Stjärnhovs säteri

Sammanträdesdatum 1867 08 18
§1

Kungörelse ang. kyrkvärden som erhållit entledigande från sin befattning som
ledamot i Daga härads ägodelningskommitté

Sammanträdesdatum 1867 09 22
§1

Val av ombud för att upprätta särskilda priskuranter för markegångsättningen

Sammanträdesdatum 1867 09 29
§1

Val av skogsstyrelse för vård och överinseende över sockens allmänningsskogar

§2

Ang. lindrande av den fasansväckande nöd genom allmän missväxt. Insamlande
av råg och penningar, val av rote ombud

Sammanträdesdatum 1867 10 30
§1

Kommunalnämndens inkomst- och utgiftsförslag

§2

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1867 12 08
§1

Ang. vård och skötsel av sockenallmänningen

§2

Anhållan om penningunderstöd från församlingen för förlorad ko

Sammanträdesdatum 1867 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds- och debiteringslängderna
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§2

Då ordf. i kommunalnämnden avsagt sin plats utses en ny ordf. nya nämndens
ledamöter

§3

Val av revisorer för kommunalnämndens räkenskaper

§4

Tack till avgående ordförande i kommunalnämnden

Sammanträdesdatum 1868 01 26
§1

Val av ledamöter till bevillningsberedning

§2

Kungörelse ang. det oroväckande ökandet av tiggeri. Val av tillsyningsmän med
uppdrag att inom var sitt distrikt vaka över fattigvårdsstadgans behöriga
efterlevnad

Sammanträdesdatum 1868 03 22
§1

Val av sockenfullmäktige att delta i sammanträde ang. ny väg från Gnesta
järnvägsstation förbi gästgivaregården vidare nedanför Asplundsbacken fram till
Hållstabacken

Sammanträdesdatum 1868 03 23
§1

Bordläggning av revisionsberättelse över kommunalnämndens kassor till nästa
söndag

§2

Val av elektorer

§3

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

Sammanträdesdatum 1868 03 29
§1

Revisionsberättelse

Sammanträdesdatum 1868 04 13
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

§2

Granskning av avkortningslängden

Sammanträdesdatum 1868 05 17
§1

Val av ledamöter till taxeringskommittén

Sammanträdesdatum 1868 07 17
§1

Resolution från Konungens befallningshavare ang. skötsel och vård på socknens
allmänning

Sammanträdesdatum 1868 09 27
§1

Val av socken fullmäktige till sammanträde för upprättande av priskurant i
markegångtaxan
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Sammanträdesdatum 1868 10 26
§1

Kommunalnämndens förslag till utgifts- och inkomststat

§2

Val av snöfogdar

§3

Begäran av ny dörr till klockareboställets fähus

§4

Begärt tillstånd att få uppbygga en bostad på allmänningen i trakten av Djupdal

Sammanträdesdatum 1868 11 29
§1

Inkommet protokolls utdrag från kommunalnämnden ang. utlåtande till stämman
i fråga om allmänningen. Utse fullt kompetent person indela skogen till
trakthuggning samt uppgöra hushållsplan

Sammanträdesdatum 1868 12 06
§1

Godkännande av föregående protokoll

§2

Översändning av betyg till Konungens befallningshavare med yrkan om åläggande
för Gåsinge församling att betyget för en änka snarast mottaga

Sammanträdesdatum 1868 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds- och debiteringslängderna

§2

Avgående och nyvalda ledamöter i kommunalnämnden

§3

Avgående och nyvalda ledamöter i brandstodskommittén

§4

Val av brandrotemästare

§5

Val av revisorer för kommunalnämndens räkenskaper

§6

Ansökning från jaktarrendator om att få ordna skyttelinjer

§7

Fordran om höjd ersättning för eldning och städning i sockenstugan

§8

Skriftlig redogörelse för den besiktning å socknens allmännings delning och
uppmärkning

§9

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1869 01 24
§1

Val av ledamöter till bevillningsberedning

Sammanträdesdatum1869 02 2
§1

Val av ledamöter till lokalkommittén för jordbruksstatistiken. År 1869 02 28
uppsattes redovisning för de i församlingen uppburna frivilliga gåvor till de
nödlidande i de 3 Småländska länen
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Sammanträdesdatum1869 02 28
§1

Från kronofjärdingsman en avkortningslängd i kronoutlagar

Sammanträdesdatum 1869 03 21
§1

Tacksägelsebrev från Småländska länen

§2

Ang. änkans flyttbetyg till Gåsinge församling

Sammanträdesdatum 1869 03 24
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens kassor

§2

Val av elektorer

§3

Restlängd över de skattskyldiga. Beviljande om avskrivning för fattigdom

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1869 04 11
§1

Granskning av mantals- och skattskrivningslängd

§2

Godkännande av avkortningslängden i kronoutlagar

Sammanträdesdatum 1869 05 09
§1

Val av ledamöter till taxeringskommittén

Sammanträdesdatum 1869 05 30
§1

Pålysning av kommunalstämman behörigen kungjord

§2

Val av interimstyrelse för att vidtaga all nödiga åtgärder för ersättande av
statsanslag och landstingsbidrag till vägomläggning till Hållsta backe

Sammanträdesdatum 1869 07 06
§1

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1869 08 15
§1

Val av ombud till sammanträde för att överenskomma och besluta ang. reparation
av milstolpar och vägvisare

Sammanträdesdatum 1869 08 29
§1

Anhållan om tillstånd att få bygga på allmänningen i trakten av Djupdal och
därtill få hjälp av församlingen

§2

Utfärdat betyg att socken allmänningen blivit uppmätt och indelad samt behörig
hushållsplan uppgjord
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Sammanträdesdatum 1869 10 10
§1

Val av sockenfullmäktig för upprättande av priskurant till markegångsättning

§2

Resolution rörande änkans flyttningsbetyg

Sammanträdesdatum 1869 10 29
§1

Kommunalnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1869 12 05
§1

Reparation å Wäla bro

Sammanträdesdatum 1869 12 19
§1

Val av allmänningsstyrelse

§2

Ämbetsskrivelse till Konungens befallningshavare från överjägmästaren ang.
församlingens vård, skötsel och förvaltning av allmänning

§3

Kvitto från den s.k. Femöresföreningens skattmästare

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1869 12 27
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängden

§2

Val till kommunalnämnden

§3

Val av ordf. och vice ordf. till kommunalstämman

§4

Val av ledamöter till brandstodskommittén

§5

Val av brandrotemästare

§6

Val av revisorer till granskning av kommunalnämndens räkenskaper

§7

Val av byggnadskommitté

§8

Protokollsjustering nästa söndag

Sammanträdesdatum 1870 02 27
§1

Skrivelse om att välja ombud till sammanträde med överjägmästare ang.
allmänningsfrågan

§2

Val av ledamöter till årets bevillningsberedning

§3

Val av ledamöter till lokalkommittén för jordbruksstatistik

Sammanträdesdatum 1870 03 13
§1

Tillställd avkortningslängd å förra årets kronoutlagar
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Sammanträdesdatum 1870 03 22
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens kassor

§2

Förslag från revisorerna

§3

Val av elektorer

§4

Restlängd över de skattskyldiga, avskrivning för fattigdom

Sammanträdesdatum 1870 04 03
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1870 04 24
§1

I från kronolänsman förteckning på kronoutskylder

Sammanträdesdatum 1870 05 08
§1

Val av ledamöter till taxeringskommittén

§2

Val av ombud till sammanträde ang. förslag till stadgar för fiskets bedrivande i
samtliga insjöar och strömmar inom länet

Sammanträdesdatum 1870 07 17
§1

Val av ombud till sammanträde med delägarna i länets brandstodsbolag

Sammanträdesdatum 1870 08 28
§1

Kungörelse från Nyköpings läns brandstodsbolag om extra bolagsstämma. Val av
ombud för Björnlunda församlings delägare i Brandstodsbolaget

Sammanträdesdatum 1870 09 04
§1

Val av ombud till sammanträde för att höras ang. förslag till reglering av den
allmänna vinterväghållningen

Sammanträdesdatum 1870 10 02
§1

Val av sockenfullmäktig för upprättande av priskurant till markegångsättningen

Sammanträdesdatum 1870 10 02
§1

Brev från Kungl. Maj:t ang. allmänningsfrågan

Sammanträdesdatum 1870 10 28
§1

Kommunalnämndens förslag till inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar
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§3

Begäran från ordf. i allmänningsstyrelsen att stämman skall besluta om sättet hur
de upphuggna skogseffekter å allmänningen skall avyttras

§4

Val av ledamöter till skogsstyrelsen

§5

Val av revisorer till skogsstyrelsens räkenskaper

Sammanträdesdatum 1870 11 27
§1

Val av ombud till sammanträde för ordnande av skjutsnings och brevbärings
besväret å fögderiet

Sammanträdesdatum 1870 12 27
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds- och debiteringslängderna

§2

Avgående i kommunalnämnden, val av ledamöter i kommunalnämnden

§3

Val av ledamöter och ordf. i brandstodkommittén

§4

Val av brandrotemästare

§5

Klockaren och en kyrkorådsledamot skall ha tillsyn över kyrkans brandspruta

§6

Val av revisorer till kommunalnämndens räkenskaper

§7

Protokollsjustering nästa söndag

Sammanträdesdatum 1871 01 08
§1

Kungörelse: Val av fullmäktig att inställa sig inför häradsrätten uti tingshuset vid
Gåsinge

Sammanträdesdatum 1871 01 29
§1

Val av ombud till sammanträde ang. beviljat statsanslag för omläggning av
landsvägen mellan Aspa och Gnesta och för att utse arbetsdirektion

§2

Val av ledamöter till årets bevillningsberedning

§3

Val av ledamöter till lokalkommittén för jordbruksstatistiken

Sammanträdesdatum 1871 03 19
§1

Begäran från några hemmansägare, som har fiskevatten och förklarat sig borgade
att hos Kungl. Kammarkollegium anföra besvär över meddelade stadgar för de
drivande av fiske i de inom Nyköpings län belägna insjöar och strömmar

Sammanträdesdatum 1871 03 27
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Restlängd över de skattskyldiga, avskrivning för fattigdom
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Sammanträdesdatum 1871 04 16
§1

Granskning av mantals- och skattskrivningslängd

§2

Val av ordningsmän för fiskets bedrivande

§3

Protokollsjustering nästa söndag

Sammanträdesdatum 1871 04 23
§1

Översänd förteckning från kronolänsman på kronoutskylder

Sammanträdesdatum 1871 05 07
§1

Val av ledamöter till taxeringskommittén

§2

Kungörelse rörande de besvär för bedrivande av fiske inom Nyköpings län

Sammanträdesdatum 1871 06 18
§1

Beslut med allmänningsdelägarna i frågor om de medel som influtit från
allmänningens försålda skogseffekter om hur de skall användas

Sammanträdesdatum 1871 09 30
§1

Revisionsberättelse över allmänningsstyrelsens räkenskaper

§2

Lottning bland skogsstyrelsens fem ledamöter

§3

Val av revisorer till allmänningsstyrelsens räkenskaper

§4

Överskottet från allmänningens avkastning

§5

Val av ombud för Björnlunda sockens allmänningsdelägare till utlyst
sammanträde med Daga härads allmänningsintressenter

Sammanträdesdatum 1871 10 01
§1

Val av sockenfullmäktig för upprättande av priskurant till årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1871 10 30
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1871 11 12
§1

Skrivelse ang. markupplåtning till vägomläggningen

Sammanträdesdatum 1871 12 17
§1

Kungörelse från Konungens befallningshavande att kommunstyrelsen skall utse
ombud som skall upprätta särskilda priskuranter för markegångsättningen
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Sammanträdesdatum 1871 12 17
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds- och debiteringslängderna

§2

Avgående ordf. i kommunalnämnden, val av ny ordf. och vice ordf. övriga
ledamöter kvarstår

§3

Val av brandstodskommitté

§4

Val av brandrotemästare

§5

Återvalda ledamöter i byggnadskommittén

§6

Val av revisorer för kommunalnämndens räkenskaper

Sammanträdesdatum 1872 01 07
§1

Val av ombud till sammanträde med ordf. i arbetsdirektionen för
vägomläggningen från Gnesta till Hållsta backe ang. granskning av räkenskaperna
för den nyanlagda vägen

Sammanträdesdatum 1872 01 28
§1

Val av ledamöter till bevillningsberedningen

§2

Val av ledamöter till lokalkommittén för jordbruksstatistik

Sammanträdesdatum 1872 03 27
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av ny brandrotemästare p.g.a. den förras sjukdom

Sammanträdesdatum 1872 04 07
§1

Granskning av mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1872 04 21
§1

Granskning av förteckning på kronoutskylder

§2

Granskning av restlängd på kommunalutskylder, avkortning för 6 st personer

Sammanträdesdatum 1872 05 05
§1

Skrivelse med hemställan att utse en eller flera kommitterande vilka tillsammans
med gillets bestyrelse uppgöra förslag till reglemente för en s.k.
förvaltningsnämnd för Daga härad

§2

Val av ledamöter till taxeringskommittén
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Sammanträdesdatum 1872 08 09
§1

Kallelse av elektorer till tingshuset i Strängnäs för val av en ledamot i riksdagens
andra kammare

Sammanträdesdatum 1872 09 28
§1

Revisionsberättelse över allmänningsstyrelsens räkenskaper

§2

Lottning bland skogsstyrelsens ledamöter

§3

Val av suppleanter för skogsstyrelsen

§4

Överskottet för allmänningens avkastning

§5

Val av revisorer för allmänningsstyrelsens räkenskaper

§6

Förslag från allmänningsdelägarna att ändra beslutet om skogseffekterna

Sammanträdesdatum 1872 10 06
§1

Val av sockenfullmäktig för upprättande av priskurant till årets markegångsättnng

Sammanträdesdatum 1872 10 31
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1872 12 16
§1

Kungörelse från landskansliet om extra sammanträde som hålles inför ordf. i
kommunalstämman för allmänningsdelägarna ang. vården, skötseln och
förvaltningen av Daga härads allmänning
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Sammanträdesdatum 1872 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds och debiteringslängderna

§2

Val av ledamöter till kommunalnämnden

§3

Val av ledamöter till brandstodskommittén

§4

Val av brandrotemästare

§5

Val till byggnadskommittén

§6

Val av revisorer till kommunalnämndens räkenskaper

§7

Ansökan om Kungl. Patriotiska Sällskapets medalj

§8

Kvitto från Femöresföreningens skattmästare på insamlade pengar till förmån för
barnhemmen i Lappmarken

Sammanträdesdatum 1873 01 05
§1

Val av ledamöter i årets bevillningsberedning

§2

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistik

Sammanträdesdatum 1873 02 03
§1

Besvärsskrift som en del av socknens allmänningsdelägare ställt till Konungens
Befallningshavande för att få det beslut som tog vid extra sammanträde december
1872

Sammanträdesdatum 1873 03 26
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Ansökan till Kungliga Patriotiska Sällskapet om medalj för långvarig och trogen
tjänst

Sammanträdesdatum 1873 04 13
§1

Granskning av mantals- och skattskrivningslängd

§2

Kungörelse om att lämna bidrag till uppförande av ett länslasarett vid
Katrineholm

Sammanträdesdatum 1872 04 27
§1

Memorial från Kungl. Collegie advokatfiskals ambetet ifråga om den förra
kronoskogvaktarbostället Dahlsäter åsatta räntans utgående med tre års
efterräkning

§2

Val av ombud att föra socknens vägbyggnadsskyldigas talan i sommartinget, om
den nyanlagda vägen mellan Gnesta och Aspa och dess underhåll

§3

Förteckning på kronoutskylder och allmänna medel som upptagas till avkortning
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Sammanträdesdatum 1873 05 04
§1

Val av ledamöter till taxeringskommittén

§2

Restlängden å kommunalutskylder

§3

Ang. insamling till hjälp för arbetskarl, då han har för trångt boende och
arbetsplats

§4

Justering av protokollet nästa söndag

Sammanträdesdatum 1873 08 24
§1

Anförda besvär från fiskevattensägare till Kungl. Maj:ts och rikets
Kammarkollegium

Sammanträdesdatum 1873 09 27
§1

Revisionsberättelse över allmänningsstyrelsens räkenskaper

§2

Lottning ibland skogsstyrelsens ledamöter

§3

Val av suppleanter i skogsstyrelsen

§4

Val av revisorer till allmänningsstyrelsens räkenskaper

§5

Skogseffekterna å allmänningen skall försäljas å offentlig auktion

Sammanträdesdatum 1873 10 05
§1

Val av ombud att föra socknens allmänningsdelägares talan vid sammanträde i
Gnesta för att besluta i sådana ärenden som gemensamt röra förvaltningen av
häradets allmänning

Sammanträdesdatum 1873 10 12
§1

Val av sockenfullmäktig för upprättande av priskurant vid årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1873 10 30
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1873 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds- och debiteringslängden

§2

Omval av ordf. kommunalstämman

§3

Val av ledamöter i kommunalnämnden

§4

Val av ledamöter till brandstodskommittén
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§5

Val av brandrotemästare

§6

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§7

Val av revisorer till kommunalnämndens räkenskaper

Sammanträdesdatum 1874 01 25
§1

Val av ledamöter till bevillningsberedningen

§2

Val av ledamöter till lokalkommittén för jordbruksstatistiken

Sammanträdesdatum 1874 02 15
§1

Yttrande över skrivelse till stämmans ordf. ang. önskan om entledigande från
barnmorsketjänsten p.g.a. ålder och försvagad hälsa och önskan om
livstidspension

§2

Val av revisorer för kommunala räkenskaperna

Sammanträdesdatum 1874 03 08
§1

Granskad fattigdomsanteckningslängd

Sammanträdesdatum 1874 03 15
§1

Val av ombud till sammanträde för väckt fråga om lasarettsanläggning vid Flens
järnvägsstation

Sammanträdesdatum 1874 03 26
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens kassor

§2

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1874 04 06
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1874 04 19
§1

Förteckning på kronoutskylder och allmänna medel

Sammanträdesdatum 1874 04 26
§1

Ankommen skrivelse till ordf. från ordf. i kommunalnämnden ang. avgående
barnmorskan, hennes pension och annonsering om en ny barnmorska,
löneförmåner och uppgöras kontrakt

§1

Granskning av restlängden i kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1874 05 10
§1

Val av ledamöter i taxeringskommittén

Innehållsförteckning, kommunalstämma Björnlunda kommun 1862 – 99
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

20(69)

BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1874 07 05
§1

Utdrag från kommunalnämndens protokoll den 1 juli 1874 ang. sökande till
barnmorsketjänsten. Röstning på vilken barnmorska som skall få tjänsten

Sammanträdesdatum 1874 09 26
§1

Revisionsberättelse över allmänningsstyrelsens räkenskaper

§2

Lottning i bland allmänningstyrelsens ledamöter

§3

Val av skogsvårdsstyrelse

§4

Val av revisorer till allmänningens räkenskaper

§5

Offentlig auktion å allmänningens upphuggna skogseffekter

Sammanträdesdatum 1874 09 27
§1

Val av sockenfullmäktig för upprättande av priskurant till årets
markegångsättning

§2

Val av sockenombud till sammanträde i och för reglering av skogvaktarens
löneförmåner

Sammanträdesdatum 1874 10 30
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1874 11 08
§1

Ansökan om tillstånd för nästa år, att i lokal i Önnersta få bedriva mindre
partihandel med brännvin

§2

Skrivelse till ordf. i kommunalstämman ang. att utse en särskild
fattigvårdsstyrelse

Sammanträdesdatum 1874 12 29
§1

Granskning av fyrktal- samt uppbörds- och debiteringslängden

§2

Omval av ordf. i kommunalstämman

§3

Val av ledamöter i kommunalnämnden

§4

Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen

§5

Val av ledamöter i brandstodskommittén

§6

Val av brandrotemästare

§7

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§8

Val av revisorer för kommunalnämndens kassor
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Sammanträdesdatum1875 01 10
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedningen

§2

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistik

Sammanträdesdatum 1875 03 24
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens kassor

§2

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1875 04 11
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1875 04 25
§1

Upprättad förteckning å kronoutskylder och allmänna medel

Sammanträdesdatum 1875 05 09
§1

Val av ledamöter i taxeringskommittén

§2

Granskning av restlängd å kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1875 08 07
§1

Kungörelse från domhavanden i orten om kallelse av elektorer att infinna sig i
tingshuset Strängnäs för val av ledamot i riksdagens andra kammare

Sammanträdesdatum 1875 08 08
§1

Avgående nämndeman och val av ersättare

Sammanträdesdatum 1875 08 15
§1

Ansökan om tillstånd för nästkommande försäljningsår få utöva minde
partihandel med brännvin

Sammanträdesdatum 1875 09 25
§1

Revisionsberättelse för allmänningsstyrelsens räkenskaper

§2

Lottning i bland styrelsens ledamöter

§3

Val av suppleanter i skogsvårdsstyrelsen

§4

Val av revisorer till allmänningens räkenskaper

§5

Offentlig auktion för allmänningens skogseffekter
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Sammanträdesdatum 1875 10 10
§1

Val av sockenfullmäktig för upprättande av priskurant för årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1875 10 29
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Uppdrag att köpa och sätta upp kamin i sockenstugan

§3

Förslag om att tillsvidare låta förra barnmorskans årliga pension utgå ur en fond

§4

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1875 12 28
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds- och debiteringlängd

§2

Val av ledamöter i kommunalnämnden

§3

Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av ledamöter i brandstodskommittén

§5

Val av brandrotemästare

§6

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§7

Val av revisorer till kommunalnämndens kassor

§8

Skriftligt anbud om att bygga en stenbro över ån vid Wäla

Sammanträdesdatum 1876 01 23
§1

Kungörelse från Konungens Befallningshavande om beviljat statsanslag till
omläggningar och förbättringar å landsvägen mellan Aspa och Gnesta. Val av
sockenombud till sammanträde för att utse arbetsdirektionen

Sammanträdesdatum 1876 01 30
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedningen

§2

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

Sammanträdesdatum1876 03 28
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens kassor

§2

Förslag från revisorerna att frångå det italienska bokhålleriet

§3

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1876 04 02
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd
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Sammanträdesdatum 1876 04 23
§1

Förteckning å kronoutskylder och allmänna medel

Sammanträdesdatum 1876 05 21
§1

Val av ledamöter i taxeringskommittén

§2

Granskning av restlängd å kommunalutskylder

§3

Kommunalkassan skall återbetala för betald debetsedel, befriad från betalning för
fattigdom och sinnesrubbning

§4

Val av sockenombud som skall vara med och välja förvaltare av häradets kassa
och för att utse revisorer till granskning

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1876 07 02
§1

Skrivelse ang. överskogvaktaren som har uppsagt sin tjänst. Val av sockenombud
som skall inställa sig i Gnesta för att med överjägmästaren överlägga ang.
tjänstens återsättande

Sammanträdesdatum 1876 07 23
Val av ombud för socknens allmänningsdelägare

Sammanträdesdatum 1876 08 20
§1

Ansökan om tillstånd att för nästkommande försäljningsår få utöva mindre
partihandel med brännvin vid Önnersta

§2

Val av ombud för socknens skjutsskyldiga

§3

Skrivelse ang. ombyggnad av Wäla bro

§4

Begäran om tillstånd att få inreda ett rum på vinden å sockenstugan

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1876 08 20
Förslag att omkostnaderna för ombyggnad av Wäla bro skall utgå ur
allmänningskassan

Sammanträdesdatum 1876 09 24
§1

Kungörelse från förvaltningsutskottet ang. distriktsveterinärens anställande inom
Länet

§2

Ang. torpare som nödgats slakta sin enda ko
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Sammanträdesdatum 1876 09 30
§1

Allmänningens revisionsberättelse

§2

Omval av ledamöter

§3

Omval av suppleanter till skogsstyrelsen

§4

Val av revisorer till allmänningens räkenskaper

§5

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1876 10 01
§1

Kungörelse till Daga härads skjutsskyldiga invånare kallas till hösteting för att
avgiva utlåtande och träffa överenskommelse om de fastställda
entreprenadsummorna till gästgiverierna skall utgå och redovisas

Sammanträdesdatum 1876 10 01
§1

Val av sockenombud till sammanträde att besluta om anskaffande av medel till
bestridande av omkostnaderna för tingshusets eldning och städning

Sammanträdesdatum 1876 10 01
§1

Val av sockenfullmäktig för att upprätta priskurant till årets markegångsättning

Sammanträdesdatum 1876 10 27
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Förslag från kommunalnämnden om att till sommaren låta brädfodra nya
fattighuset samt att reparera fattigboden

§3

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1876 12 03
§1

Kungörelse att utlysa Kommunalstämma för utväljande av ett ombud för att
upprätta särskilda priskuranter för markegångsättningen

Sammanträdesdatum 1876 12 10
§1

Besvär över beslutet om brädfodring av nya fattighuset och reparation av
fattigboden

Sammanträdesdatum 1876 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt uppbörds- och debiteringslängd

§2

Avgående ordf. i stämman, val av ny ordf.

§3

Val av ledamöter i kommunalnämnden

§4

Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen
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§5

Val av ledamöter i brandstodskommittén

§6

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§7

Val av brandrotemästare

§8

Val av revisorer till kommunalnämndens kassor

§9

Förslag om Brandrotemästarens arvode

§ 10

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1877 01 28
§1

Val av ledamöter i bevillningskommittén

§2

Skrivelse från kronolänsman med infordrande av uppgift å de belopp kommunens
åliggande väg och bro underhåll

§3

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

Sammanträdesdatum 1877 03 27
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens kassor

§2

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1877 04 15
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

§2

Restlängden å 1876 års kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1877 04 22
§1

Granskning av avkortningslängden

Sammanträdesdatum 1877 05 13
§1

Val av ledamöter i taxeringskommittén

Sammanträdesdatum 1877 08 19
§1

Ansökning om att få utöva mindre partihandel med brännvin vid Önnersta

§2

Kungörelse från landstingets förrättnings utskott åläggande om att inkomma med
uppgift å den veterinär som inom kommunen anses mest anlitad

Sammanträdesdatum 1877 09 29
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Återvald styrelseledamot

§3

Val av suppleanter

§4

Val av revisorer till allmänningens räkenskaper
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§5

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1877 10 14
§1

Val av sockenfullmäktig för upprättande av priskurant till årets markegångtaxa

Sammanträdesdatum 1877 10 29
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1877 12 02
§1

Val av församlingens ombud till sammanträde för att höras och besluta om
åtagande, emot ifrågasatt stadsbidrag av omläggning och förbättring av allmänna
landsvägen mellan Aspa och Axala by

Sammanträdesdatum 1877 12 28
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Omval av ledamot i kommunalnämnden, val av suppleanter i kommunalnämnden

§3

Omval till fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av ledamöter i brandstodskommittén

§5

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§6

Val av revisorer för kommunalnämndens kassor och medel

§7

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistik

§8

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1878 01 20
§1

Val av ombud för att höras ang. ifrågasatt indelning till framtida underhåll av
nyanlagda vägen mellan Aspa och Gnesta järnvägsstation

§2

Anmälan om entledigande från innehavd befattning såsom god man vid
Lantmäteri förrättningar. Val av ny god man

§3

Val av ledamöter i bevillningsberedning

Sammanträdesdatum 1878 02 17
§1

Kungörelse från domareämbetet, val av ombud ang. väckt fråga om Daga härads
skiljande från Livgedingets domsaga och förenas med Jönåker, Rönö och Hölebo
härader till en domsaga
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Sammanträdesdatum 1878 03 27
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens kassor
och räkenskaper

§2

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1878 04 14
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1878 05 05
§1

Avkortningslängder å 1877 års kronoutskylder och allmänna medel

Sammanträdesdatum 1878 05 12
§1

Val av ledamöter till taxeringskommittén

§2

Restlängd å 1877 års oguldna kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1878 08 31
§1

Kungörelse i kallelse av elektorer till tingshuset i Strängnäs för val av en ledamot i
riksdagens andra kammare

Sammanträdesdatum 1878 09 28
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Omval av ledamot i allmänningsstyrelsen

§3

Omval av suppleanter

§4

Val av revisorer till allmänningens räkenskaper

§5

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1878 10 13
§1

Val av fullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant å årets
markegångsättning

§2

Förordande av veterinär såsom distriktsveterinär

Sammanträdesdatum 1878 10 28
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

§3

Förslag om brandkommitté, brandsprutan och reserv slang p.g.a. av eldsolyckor i
Björnlunda

§4

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1878 11 17
§1

Ang. föregående sammanträdes förslag i val av ledamöter till en kommitté för
brandväsendets ordnande. Erbjudande att sköta den s.k. kyrksprutan. Hänskjuten
fråga till kyrkostämman om reservslang

Sammanträdesdatum 1878 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängd

§2

Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen

§3

Val av ledamöter i brandstodskommittén. Val av brandrotemästare

§4

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§5

Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens kassor och
medel

§6

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§7

Förslag till reglemente för brandväsendets ordnande. Val till tjänstepersoner vid
brandredskap. Val till sprutlagare. Val till pumpare och slangbärare.

§8

Teckning av ett bidrag såsom gåva till Bie folkhögskola

§9

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1879 01 05
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Val av fullmäktig till sammanträde vid Gnesta järnvägsstation för att avgiva
förslag dels till stationsort för veterinären och dels till tjänstens tillsättande

§3

Val av ombud att inställa sig inför Daga härads tingsrätt för att höras ang. vilka
nuvarande gästgiverier som bör behållas eller som kan ändras till skjutsstationer
eller helt och hållet indragas

§4

Framställning om val av ombud för att granska räkningar över förrättningar
rörande omlagda och förbättrade vägar

Sammanträdesdatum 1879 01 29
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedningen

Sammanträdesdatum 1879 03 26
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd
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Sammanträdesdatum 1879 05 04
§1

Granskning av avkortningslängden å 1878 års kronoutskylder

Sammanträdesdatum 1879 05 11
§1

Val av ledamöter i taxeringskommittén

§2

Anmälan om att hos Kungl. Patriotiska Sällskapet göra ansökan om något
vedermäle för långvarig och trogen tjänst åt tre stycken tjänare

§3

Granskning av restlängden å kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1879 97 06
§1

Val av sockenombud att inställa sig i tingsstället vid Gåsinge kyrka ang. väckt
förslag om i brottmål där häktad person tilltalas för brott som begåtts inom Daga
härad skall rannsakas och dömas å länscellfängelset i Nyköping

Sammanträdesdatum 1879 08 17
§1

Val av nämndeman

§2

Val av god man vid lantmäteriförrättningar

Sammanträdesdatum 1879 09 27
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Omval av styrelseledamot och suppleanter i allmänningsstyrelsen
Val av revisorer för allmänningens räkenskaper

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1879 10 12
§1

Val av sockenombud för att bevaka de vägbyggnadsskyldiges talan å fråga om
framställt förslag att den till undvikande av de s.k. Kramphultsbackarna i Gryts
socken anlagda nya vägsträckan måtte till allmänt underhåll antagas

§2

Val av sockenfullmäktig att deltaga i upprättande av priskurant å i årets
markegångtaxa

Sammanträdesdatum 1879 10 30
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

§3

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1879 12 29
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängden

§2

Omval av ledamot och suppleanter i kommunalnämnden

§3

Val av revisorer för kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens kassor och
medel

§4

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§5

Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare

§6

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistik

§7

Väckt förslag om inköp för socknens räkning av ett badkar och ett
koppningsinstrument

§8

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1880 01 25
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedningen

§2

Val av elektorer

§3

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1880 04 15
§1

Fattigdomsanteckningslängd

Sammanträdesdatum 1880 04 25
§1

Granskning av avkortningslängden å 1879 års kronoutskylder och allmänna medel

Sammanträdesdatum 1880 05 09
§1

Val av ledamöter i taxeringskommittén

§2

Restlängden å 1879 års kommunalutskylder
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Sammanträdesdatum 1880 09 25
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Omval av styrelseledamot och val av suppleanter.
Val av revisorer till allmänningens räkenskaper

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1880 10 03
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1880 10 10
§1

Föreläggande för församlingen att avgiva förklaring över de besvär som är anförda
ang. väckt fråga om indelning till allmänt underhåll av vägarna över
Öllösa kvarn och Skeppsta samt mellan Öllösa kvarn och Gryts kyrka

Sammanträdesdatum 1880 10 29
§1

Inkomst- och utgiftsstat

§2

Val av snöfogdar

Sammanträdesdatum 1880 12 05
§1

Val av ombud att närvara vid sammanträde för överläggning och beslut i
fiskeristadgan

Sammanträdesdatum 188012 29
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängden

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman

§3

Val av ledamöter i kommunalnämnden

§4

Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen

§5

Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens kassor och
medel

§6

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§7

Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare

§8

Val av ledamöter i jordbrukskommittén

§9

Val av sockenombud för att höras ang. anskaffande av medel till inbindning av
Häradsrättens domböcker och protokoll

§ 10

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1881 01 30
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedningen

Sammanträdesdatum 1881 02 20
§1

Val av tillsyningsmän över fiskets bedrivande

§2

Förslag om en försäkringskommitté för att underlätta och befordra försäkringar
av hästar och nötkreatur

Sammanträdesdatum 1881 03 26
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av fyra ledamöter till försäkringskommitté

§4

Protokollsjustering den 10 april

Sammanträdesdatum 1881 04 10
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1881 05 01
Förteckning å kronoutskylder och allmänna medel

Sammanträdesdatum 1881 05 08
§1

Val av ledamöter i taxeringskommittén

§2

Restlängden å 1880 års kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1881 06 12
§1

Yttrande över ansökan om rättighet att få idka handel med krut och dynamit

Sammanträdesdatum 1881 07 03
§1

Reparationer på sockenstugan, vid fattighusen och vid Welandersborg.
Kostnaderna bestrids av Elghammars kassan och Welanderska kassan

Sammanträdesdatum 1881 07 31
§1

Kallelse av elektorer till tingshuset vid Svärdsbro för val av en ledamot i
riksdagens andra kammare
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Sammanträdesdatum 1881 10 03
§1

Revisionsberättelse över allmänningens räkenskaper

§2

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1881 10 03
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1881 10 29
§1

Framlagt förslag om införande av skatt å hundar inom kommunen

§2

Utgifts- och inkomststat

§3

Val av snöfogdar

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1881 11 27
§1

Val av sockenombud för att upprätta särskilda priskuranter för
markegångsättningen

Sammanträdesdatum 1881 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängden

§2

Val av ledamöter och suppleanter till kommunalnämnden

§3

Val av revisorer för kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§4

Val av ledamöter i byggnadskommittén

§5

Val av ledamöter i brandstodskommittén

§6

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistik

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1882 01 08
§1

Skrivelse från domhavanden om val av en nämndeman i ledigheten efter från
befattningen avgående

Sammanträdesdatum 1882 01 29
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Dagen för uppbörd av 1881 års kommunalutskylder utsätts till den 15 april
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Sammanträdesdatum 1882 03 05
§1

Val av sockenombud till sammanträde, ang. gjord framställning om Nyköpings
domsagas förening till två tingslag

Sammanträdesdatum 1882 03 31
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1882 05 07
§1

Granskning av avkortningslängden å kronoutskylder och allmänna medel

§2

Granskning av restlängden å kommunalutskylder

§3

Infordrat utlåtande ang. mantalsskrivning för en dräng som haft tillfällig tjänst

§4

Val av ledamöter i taxeringskommittén

§5

Val av kommitterade till brandväsendet

§6

Justering av protokollet den 14 maj

Sammanträdesdatum 1882 10 02
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1882 10 08
§1

Val av sockenfullmäktig att deltaga i upprättande av priskurant till årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1882 10 25
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av snöfogdar

§3

Val av vaccinationsföreståndare

Sammanträdesdatum 1882 12 29
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen
Val av ledamöter i byggnadskommittén
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Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken
§3

Hemställan att för uppbärande av brandsyningsavgifterna formligt uppdrag måtte
meddelas kommunalnämnden

§4

Justering av protokollet den 6 januari

Sammanträdesdatum 1883 01 28
§1

Val av ledamöter i årets bevillningsberedning

§2

Uppbörd av 1882 års kommunalutskylder skall utsättas till den 28 februari

§3

Uppdrag till kommunalnämnden att i sammanhang med kommunalutskylderna
uppbära och till socknens brandrotemästare redovisa arvodet eller
brandsyningsavgifterna

Sammanträdesdatum 1883 03 24
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av sockenombud för att deltaga i beslut ang. ordnandet av bestyret med
eldning och städning i tingshuset

Sammanträdesdatum 1883 04 15
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1883 05 06
§1

Granskning av avkortningslängden

§2

Beviljade avskrivningar

§3

Val av ledamöter i taxeringskommittén

§4

Skrivelse från kommunalnämnden med protokolls utdrag ang. framställning om
förhöjning av anslaget för eldning och städning i sockenstugan

Sammanträdesdatum 1883 06 17
§1

Val av sockenombud för att höras över Statens järnvägstrafiks framställning om
vägen som är under anläggning förbi Stjärnhovs järnvägsstation
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Sammanträdesdatum 1883 09 09
§1

Val av sockenombud för att höras över provinsialläkarens framställning om
åläggande att vid bostället Alma verkställa ådömda reparationer och föreslagen
tillbyggnad

Sammanträdesdatum 1883 09 23
§1

Skrivelse från kommunalnämnden med begäran om hörande och beslut i
anledning av barnmorskans framställning om reparation av hennes rum i
sockenstugan

Sammanträdesdatum 1883 10 07
§1

Val av sockenfullmäktige att deltaga i upprättande av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1883 10 31
§1

Val av snöfogdar

§2

Utgifts- och inkomststat

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1883 11 18
§1

Val av sockenombud för att deltaga i överläggning och eventuellt beslut om de
åtgärder som bör vidtagas för erhållande av tidsenligt och lämpligt tingshus för
häradet

Sammanträdesdatum 1883 12 10
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1883 12 28
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ledamöter i kommunalnämnden
Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer för kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadskommittén
Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistik
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§3

Uppbörden av brandsyneavgifterna lika som föregående år

§4

Val av ombud för att höras om väckt förslag om försäljning av en vid Åby
länsmansboställe befintlig byggnad

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1884 01 27
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedningen

§2

Uppbörden av kommunalutskylder skall hållas den 6 februari

§3

Val av ledamot i socknens djurförsäkringskommitté

§4

Ansökan till Konungens Befallningshavande om verkställande av ny undersökning
på bekostnad av för sådana ändamål anslagna medel, utav vägsträckan från torpet
Wippala till Åkers häradsgräns

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1884 03 29
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1884 04 06
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1884 05 04
§1

Granskning av avkortningslängden i kronoutskylder

Sammanträdesdatum 1884 05 11
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Granskning av restlängden i kommunalutskylder. Befrielse från erläggande

Sammanträdesdatum 1884 06 08
§1

Val av sockenombud för att höras över framställt förslag angående förflyttande i
juridiskt hänseende

Sammanträdesdatum 1884 08 22
§1

Kallelse av elektorer för val av en ledamot i riksdagens andra kammare
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Sammanträdesdatum 1884 08 31
§1

Val av nämndeman i ledigheten efter från befattningen avgående

Sammanträdesdatum 1884 09 29
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1884 10 05
§1

Val av sockenfullmäktige för upprättande av priskurant i årets markegångsättning

Sammanträdesdatum 1884 10 29
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av snöplogsfogdar

Sammanträdesdatum 1884 11 09
§1

Val av gode män för tillsyn över förmyndarskap

Sammanträdesdatum 1884 11 16
§1

Rättelser i Inkomst- och utgiftsstaten

§2

Val av tillsyningsmän för tillsyn över kringresande personer

Sammanträdesdatum 1884 12 29
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ledamöter i kommunalstämman
Val av ledamöter i kommunalnämnden
Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadskommittén
Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§3

Uppbörd av 1884 års kommunalutskylder skall å samma tid och ställe som
kronouppbörden

§4

Skrivelse från kronofogden ang. fjärdingsmans avsked och bestämmande dels om
lönens belopp dels om tid för ansökning till befattningen
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§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1885 01 25
§1

Val av ny fjärdingsman, ang. lönen och uppsägningstid

§2

Val av ledamöter i bevillningsberedningen

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1885 03 08
§1

Infordrat yttrande till landshövdingsämbetet ang. att få idka minuthandel med
krut och dynamit

Sammanträdesdatum 1885 03 28
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1885 04 12
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

§2

Val av sockenombud att inställa sig för att överenskomma och besluta om eldning
och städning i tingshuset

Sammanträdesdatum 1885 05 30
§1

Granskning av avkortningslängden

§2

Granskning av restlängden å 1884 års kommunalutskylder, befrielse från
erläggande

§3

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

Sammanträdesdatum1885 08 23
§1

Skrivelse från Kungl. styrelsen för Postsparbanken med hemställan om
kommunernas ansvarsförbindelse för redovisandet av sparmärken

§2

Val av sockenombud till sammanträde för att höras ang. frågan om dispositionen
av kronoskogvaktarstället Dahlsätter

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1885 09 28
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer för allmänningsstyrelsen
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§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1885 10 04
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant till årets
markegångsättning

§2

Val av sockenombud att emottaga kvitton samt därefter till de skjutsskyldiga
utdela den å dem belöpande andel av beloppet för försåld hållstuga och hållstall

Sammanträdesdatum 1885 10 30
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av snöfogdar

§3

Förslag om en förvaltningsnämnd

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1885 12 13
§1

Förslag om överförande i kyrkligt och kommunalt hänseende av lägenheten
Vesterlund

§2

Full anslutning till nämnda förslag, då den berörda lägenheten med sitt lilla
område ligger inskjuten uti Björnlunda socken

Sammanträdesdatum 1885 12 29
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ledamöter i kommunalnämnden
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadskommittén
Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§3

Brandrotemästarens arvode utgående efter samma grund som hittills

§4

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1886 01 31
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedningen

§2

Uppbörden av 1885 års kommunalutskylder skall hållas samma tid och ställe som
kronouppbörden

§3

Val av sockenombud för att höras om förslag om överflyttande i administrativt
hänseende

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1886 03 30
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens

§2

Val av elektorer

§3

Ansökan om att i sin handelslokal få idka försäljning av vin och öl för avhämtning
i mindre partier än tio liter

Sammanträdesdatum 1886 04 18
§1

Granskning av årets mantals och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1886 05 02
§1

Granskning av avkortningslängden

Sammanträdesdatum 1886 05 16
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Granskning av restlängden i kommunalutskylder. Befriade från erläggande

§3

Ansökan om att i sin handelslokal få idka försäljning av vin och öl för avhämtning
i mindre partier än tio liter

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1886 05 30
§1

Val av sockenombud för att avgiva yttrande över ifrågaställd omläggning av
landsvägen mellan torpet Wippala och häradsgränsen till Åkers härad

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1886 09 05
§1

Val av nämndeman

§2

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1886 09 28
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1886 10 10
§1

Val av sockenfullmäktig att deltaga i upprättande av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1886 10 29
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av snöfogdar

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1886 12 30
§1

Granskning av fyrktals samt debiterings och uppbördslängderna

§2

Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer av kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadskommittén
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§3

Uppdrag till byggnadskommittén att verkställa reparation av väggar och tak i
sockenstugusalen

§4

Val av justeringsmän

§5

Begärd utlysande av kommunalstämma för avgivande av besvär över resolution
ang. förbud mot försäljning av vissa varor å länets torgdagar

Sammanträdesdatum 1887 01 09
§1

Söka ändring hos Kungl. Maj:ts resolution ang. förbud mot försäljning å länets
torgdagar av andra varor än kreatur samt alster av ortens jordbruk,
ladugårdsskötsel och hemslöjd

§2

Val av justeringsmän

§3

Reservation emot stämmans fattade beslut ang. försäljning å torgdagar

Sammanträdesdatum 1887 01 23
§1

Val av ledamöter i årets bevillningsberedning

§2

Uppbörden av 1886 års kommunalutskylder tillsammans med kronouppbörden

§3

Bemyndigande till kommunalnämnden att av vederbörande upptaga och till
brandrotemästarna redovisa deras arvode
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Sammanträdesdatum 1887 03 30
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1887 04 14
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1887 04 14
Röstberättigade för val av riksdagsman i andra kammaren
§1

Antal röstberättigade

§2

Val av riksdagsman i valkretsen för andra kammaren

Sammanträdesdatum 1887 05 08
§1

Granskning av avkortningslängden

§2

Granskning av restlängden å 1886 års kommunalutskylder. Befrielse från
erläggande

§3

Anmodan att utse ny nämndeman till efter från befattningen avgående. Val av
nämndeman

§4

Val av ledamöter i taxeringskommittén

§5

Val av ny vice ordf. i kommunalstämman

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1887 09 26
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot och suppleanter

§3

Val av revisorer till allmänningens räkenskaper

§4

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1887 10 09
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant till årets
markegångsättning
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Sammanträdesdatum 1887 10 31
§1

Skrivelse från styrelsen för Bie folkhögskola med framställning att Björnlunda
kommun måtte bevilja ett årligt anslag till nämnda skola att utgå med ¼ dels öre
per fyrk

§2

Utgifts- och inkomststat

§3

Val av snöfogdar

§4

Till sockenombud för att deltaga i upprättande av särskilda priskuranter för
markegångsättningen

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1887 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
Val av ledamöter och suppleanter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1888 01 29
§1

Infordrad förklaring från Kungl. Kammarkollegium ang. anförda besvär över
omläggning av allmänna landsvägen från torpet Wippala genom Daga härad till
Åkers häradsgräns samt vidare till Mariefred. Anmäld reservation från
vägbyggnadsskyldiga som inte kunna instämma i kommunalstämmans beslut

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1888 03 26
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Anm. Från ordf. i kommunalnämnden ang. mottagande av testamenterade 100 kr
till socknens fattigkassa

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1888 04 15
§1

Val av ny nämndeman

§2

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd
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Sammanträdesdatum 1888 05 06
§1

Granskning av avkortningslängden

§2

Granskning av restlängden å 1887 års kommunalutskylder. Uttagna utskylder
som skall överlämnas till indrivning

Sammanträdesdatum 1888 05 13
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

Sammanträdesdatum1888 09 24
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot i allmänningsstyrelsen

§3

Val av suppleanter i allmänningsstyrelsen

§4

Val av revisorer till allmänningens räkenskaper

§5

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1888 10 07
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant till årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1888 10 29
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av snöfogdar

§3

Tillsättande av kommitté, för utröning och förslag till en förändrad reglering av
ploglagen. Val av fem ledamöter

§4

Val av gode män för tillsyn över förmyndarskap

§5

Val av fiskeriuppsyningsmän

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1888 12 29
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Cirkulärskrivelse från kommittérade för skogshushållningens befrämjande med
förslag om utseende av ett ombud inom kommunen som skall ge kommittérande
råd och upplysningar för bästa sättet för skogskulturens tillgodoseende

§3

Val av ledamöter i kommunalstämman
Val av ledamöter i kommunalnämnden
Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen
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Val av suppleanter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistik
§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1889 02 03
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Remiss om infordrat vederbörandes förklaring över de besvär som anförts över
Kungl. Kammarkollegies utslag ang. omläggning av allmänna landsvägen från
torpet Wippala till Björnlunda järnvägsstation och vidare genom Daga, Åkers och
Selebos härader till Mariefred

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1889 02 10
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av ledamöter i socknens kommitté för försäkring av hästar och nötkreatur

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1889 04 14
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningsnämnd

Sammanträdesdatum 1889 05 05
§1

Granskning av avkortningslängden

Sammanträdesdatum 1889 05 12
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Granskning av restlängderna i kommunalutskylder. Upptagna utskylder som skall
överlämnas till indrivning

Sammanträdesdatum 1889 05 12
§1

Val av sockenombud för att välja arbetsdirektion för omläggning och förbättring
av den del utav allmänna landsvägen mellan Björnlunda och Mariefred
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§2

Kommunens vägbyggnadsskyldiga ansvarar för utförandet av omläggningen och
förbättringen av allmänna landsvägen
Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1889 08 25
§1

Önskat utlåtande ang. gagneligheten av en företagen avledning av vatten från de
s.k. Magsjökärren

Sammanträdesdatum 1889 09 23
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamöter, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1889 10 13
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1889 10 30
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av snöfogdar

§3

Yttrande över lämpligheten av det sätt varpå lanthandeln inom orten bedrivs samt
huruvida särskilda bestämmelser utom redan stadgade därför bör ifrågakomma

Sammanträdesdatum 1889 12 30
§1

Granskning av fyrktal- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistik
Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare uppsköts till nästa stämma

§3

Bemyndigande till kommunalnämnden uppbära och redovisa arvoden till
brandrotemästarna

§4

Justering av protokollet vid nästa stämma

Sammanträdesdatum 1890 01 12
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Val av sockenombud för att höras över arbetsdirektionens för vägomläggningen
Björnlunda – Svinsjön framställda förslag till ändringar i vissa delar av den
fastställda arbetsplanen
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§3

Val av brandrotemästare

Sammanträdesdatum 1890 02 02
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

Sammanträdesdatum1890 03 26
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsen
räkenskaper

§2

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1890 04 13
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum 1890 05 04
§1

Granskning av avkortningslängden

§2

Infordrad förklaring över Sättersta församlings kommunalnämnd yrkande om
mantalsskrivning

§3

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1890 05 26
§1

Granskning av restlängden i 1889 års kommunalutskylder. Uppförda belopp i
behörig ordning indrivas

§2

Val av sockenombud till sammanträde ang. ifrågasatta järnvägsanläggningen dels
mellan Strängnäs och Gnesta dels mellan Eskilstuna och Södertälje

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1890 08 29
§1

Antal röstberättigade vid riksdagsmannavalet

§2

Val av Riksdagsman i valkretsen för andra kammaren

Sammanträdesdatum 1890 09 22
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter i
allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Innehållsförteckning, kommunalstämma Björnlunda kommun 1862 – 99
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

49(69)

BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1890 10 30
§1

Behörig ordning kungjord stämma

§2

Anhållan från barnmorskan ang. löneförhöjning

§3

Ang. det ökande antalet fattighjon och understödstagare och svårigheten att förse
dessa med husrum. Val av kommitté för att utreda dessa problem

§4

Utgifts- och inkomststat

§5

Val av snöfogdar

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1890 12 30
§1

Behörig ordning kungjord stämma

§2

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§4

Bemyndigande till kommunalnämnden att uppbära och till brandrotemästarna
redovisa det dem tillkommande arvodet

§5

Val av brandrotemästare

§6

Remitterad skrivelse med anhållan att uti sin bostad i sockenstugan få uppsätta
ett växelbord för telefonledning

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1891 02 01
§1

Val av ledamöter i årets bevillningsberedning

§2

Förslag om bestämmande av en minimiavgift av 10 öre såsom ersättning för
brandsynsförrättningar

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1891 03 22
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1891 04 25
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

§2

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§3

Granskning av restlängden å 1890 års kommunalutskylder. Upptagna utskylder
skall i behörig ordning indrivas

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1891 08 16
§1

Val av ny nämndeman efter avgående

Sammanträdesdatum 1891 09 06
§1

Lämnat förslag från kommittérade till ordnande av fattigvården

Sammanträdesdatum 1891 09 28
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1891 10 12
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1891 10 29
§1

Ang. tidigare förslag om fattigvårdens ordnande, bibehållen i övrigt av nu
tillämpade grunder endast den ändring må vidtagas för de underhållstagare som
är inhysta i fattighuset, gemensam utspisning. Uppdrag till de kommittérade att
inkomma med kostnadsförslag på uppförande av nytt fattighus eller tillbyggnad
på det mellersta fattighuset

§2

Utgifts- och inkomststat

§3

Val av snöfogdar

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1891 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ledamot och suppleanter i kommunalnämnden
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i brandstodskommittén
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Val av brandrotemästare
Val av ledamöter till byggnadsnämnden
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken
§3

Ang. mantalsskrivna personer som flyttat men ej uttagit sina flyttbetyg. Ingivna
ansökningar om åläggande till Konungens Befallningshavare

§4

Framställan om årligt bidrag av tre kronor under åren 1892 – 96 till
telefonledning som häradsskrivaren anbragt

§5

Ritningar och kostnadsberäkningar över de framställda förslagen till
fattighusbyggnad. Val av fem ledamöter till en kommitté som har befogenhet att
vidta åtgärder för arbetets utförande och verkställa byggnaden efter angivna
förslag som är lämpligast

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 01 24
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Val av sockenombud för att höras över gjord framställning ang. indelning till
allmänt underhåll av omlagda delar å vägen mellan Björnlunda station och
Svinsjön

§3

Kommittérade av nya fattighuset förslag om att förlägga det vid Kyrksjöns strand
istället för den beslutade platsen . Återremittera frågan till de kommittérade vars
fortsatta behandling vartefter skall å annan stämma i behörig ordning företagas

§4

Kronouppbörden och kommunalutskylder samtidigt

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum1892 02 07
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Val av sockenombud för att höras över framställt förslag att flytta
provinsialläkarstationen från Björnlunda till Gnesta

§3

Ang. platsen för byggande av nya fattighuset beslut att lägga det vid gamla
fattighuset

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 03 30
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Framställningar från kommittérade för fattighusbyggnaden
a/ svinhus
b/ befullmäktiga några personer att anskaffa nödiga inventarier
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c/ bestridande av utgifterna
§4

Bestridande av mantalsskrivning

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 04 15
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

Sammanträdesdatum1892 05 08
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Granskning av restlängden å 1891 års kommunalutskylder. Upptagna utskylder
skall indrivas

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 05 22
§1

Protokoll från fattighusbyggnadskommittén den 12 maj 1892 § 1 med anledning
av fullmakt de kommittérade fått att uppföra svinhus och hemlighus och i utbyte
av gamla fattigstugan mot matbod och tvättstuga. Förslagsritning från
byggmästare i Malmköping

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 07 24
§1

Väckt förslag – begärt tillsättande av en kommitté för utarbetande av förslag till
reglemente i och för fattigvårdens ordnande

§2

Förslag att kommittén skall bestå av 2 män och 2 kvinnor

§3

Val av medlemmar i kommittén

§4

Val av sammankallande. Utskickad lista för tecknande av frivilliga bidrag

§5

Val av revisorer för granskning av räkenskaperna över vägbyggnaden Björnlunda
– Svinsjön

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 07 31
§1

Val av sockenombud för att yttra sig vilken mån delning av häradet i särskilda
väghållningsdistrikt

§2

Hemställan om att fattigvårdsstyrelsen måtte erhålla bemyndigande att få antaga
fattighusförestånderska

§3

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1892 09 11
§1

Val av en syneförrättare å fattighusbyggnaden

§2

Hänskjuten fråga till stämman om fattighusförestånderska, 13 sökande till platsen

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 09 28
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1892 10 09
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1892 10 31
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Avsyning av nya fattighusbyggnaden

§3

Förslag till reglemente för fattigvården

§4

Val av snöfogdar

§5

Val av socken ombud för att deltaga i upprättande av särskilda priskuranter för
markegångsättningen

§6

Val av gode män för tillsyn över förmynderskap

§7

Val av vice ordf. i kommunalstämman

§8

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 12 04
§1

Revisionsberättelse och redogörelse från arbetsdirektionen över
vägomläggningsarbetet Björnlunda – Svinsjön

§2

Uppdrag att till Kungl. Maj:t ingiva ansökan om att få upptaga ett amorteringslån
för vägbygget

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1892 12 18
§1

Ändring av lånebeloppet å tidigare sammanträde den 4 december 1892 § 2

§2

Avseende å framtida uppbörden av medel verkställs genom kommunalnämnden

§3

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1892 12 28
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman
Val av ledamöter i kommunalnämnden
Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen

§3

Val att utöva tillsyn i fattighuset

§4

Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§5

Val av brandrotemästare

§6

Val av valman för att välja ledamöter och suppleanter i den särskilda nämnd för
varje väghållares årliga kostnader för underhållet

§7

Val av ombud att laga kännedom om de berörda arbetsförda räkenskaper och
granska den uppgjorda fördelningen för vägomläggningsarbetet Svinsjön –
Mariefred

§8

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1893 01 29
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Inge ansökningar till Konungens Befallningshavare om åläggande att
ofördröjligen låta mantalsskriva sig inom rätt kommun

§3

Redogörelse över ombuds granskning av räkenskaperna över
vägomläggningsarbetet Svinsjön – Åkers häradsgräns

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1893 03 30
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Yttrande över ansökning att få idka minuthandel med krut och dynamit

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1893 03 30
§1

Val av sockenombud för att yttra sig över framställt förslag om ny vägdelning
inom Daga härad och särskilt i fråga om val av förrättningsman

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1893 04 16
§1

Val av nämndeman
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Sammanträdesdatum 1893 04 23
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

§2

Skrivelse från direktionen över Daga härads hälsovårdsfond med hemställan
huruvida Björnlunda kommun i förening med Gryts och Gåsinge socknar vill
förbinda sig att ansvara för en årlig inkomst åt den läkare som efter
provinsialläkarstationens förflyttning till Gnesta kunde komma antags

§3

Val av ledamöter i fattighusbyggnadskommittén

§4

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1893 05 22
§1

Granskning av restlängden å 1892 års kommunalutskylder

§2

Val av ombud till sammanträde i och för blivande ny vägdelning inom Dag härad

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1893 07 16
§1

Val av valman för att utse på en tid av tre år, ledamöter och suppleanter i
vägstyrelsen inom Daga härads väghållningsdistrikt, även utse revisorer till
samma styrelses räkenskaper

Sammanträdesdatum 1893 08 13
§1

Val av ombud för de väghållningsskyldiga, för att yttra sig ang. det förslag till
vägdelning

Sammanträdesdatum 1893 08 27
§1

Granskning och justering av fyrktalslängden om rösträtt vid riksdagsmannaval

Sammanträdesdatum 1893 08 28
§1

Antal röstberättigade. val av riksdagsman

Sammanträdesdatum 1893 09 25
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1893 10 08
§1

Ansökan om tillstånd att få försälja maltdrycker till mindre belopp än tio liter
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§2

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1893 10 30
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av snöfogdar

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1893 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängden

§2

Val av ledamöter i kommunalnämnden
Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i byggnadsnämnden

§3

Skrivelse från Gryts socken om yttrande på vilka villkor Björnlunda socken kan
finnas villig att gemensamt med Gryts socken ordna inrättande av sjukstuga och
anskaffande av sjuksköterska

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1894 01 28
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunuppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av gode nän vid lantmäteriförrättningar

§4

Val av fiskeriuppsyningsman

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1894 02 25
§1

Val av sockenombud för att deltaga i behandling av väckt fråga om upprättande av
gemensamt epidemi – sjukhus vid Gnesta

§2

Val av sockenombud för att överenskomma om de åtgärder som är erforderliga
med anledning därav att Gåsinge bymän upplagt det med dem gällande avtal
angående eldning i tingshuset, mathållning vid tingssammanträden m.m.

§3

Val av sockenombud åt de väghållningsskyldigas vägnar yttra sig över förslag till
inrättande av ploglag för allmän vägs hållande farbart skick vid snöfall

§4

Avsagda befattningar p.g.a. flyttning
Val av ledamot och ordf. kommunalnämnden
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Val av ledamot och ordf. vice ordf. och suppleant i brandstodskommittén
Val av ledamot och suppleant i årets bevillningsberedning
§5

Tack från ordf. i still den avgående som haft dessa befattningar

§6

Ansökning till Konungens Befallningshavare ang. mantalsskrivning

Sammanträdesdatum 1894 03 25
§1

Konungens Befallningshavares resolution av den 8 dec. 1893 rörande den nya
vägdelningen i Daga härad

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1894 03 27
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1894 04 15
§1

Granskning av restlängden å 1893 års kommunalutskylder

§2

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

§3

Val av nämndeman

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1894 05 06
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Val av sockenfullmäktig för val av ledamot i häradets ägodelningsrätt

§3

Ang. mantalsskrivning

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1894 05 20
§1

Val av sockenfullmäktig för att höras och yttra sig över gjord framställan om
bibehållande tillsvidare av nu gällande snöploglags indelning

Sammanträdesdatum 1894 06 24
§1

Framställning hor Kungl. Maj:ts om rätt till tjänsteårsberäkning för läkare som
komma att antagas för Rosenbergska stiftelsen

Sammanträdesdatum 1894 09 25
§1

Revisionsberättelse över allmänningen
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§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1894 10 07
§1

Val av sockenfullmäktig för deltagande i upprättning av priskurant i årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1894 10 28
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Redogörelse från ombudet ang. vägbyggnadsarbetet Björnlunda – Svinsjön

§3

Val av snöfogdar

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1894 11 25
§1

Val av sockenombud att närvara vid stundande mantalsskrivning

§2

Val av ombud att närvara vid tillsättandet av den läkare som kommer att antagas

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1894 12 30
§1

Stämman i behörig ordning kungjord

§2

Granskning av fyrktals samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Val av suppleant i kommunalnämnden
Val av ledamöter, suppleanter och vice ordf. i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av brandrotemästare

§4

Val av nämndeman

§5

Bordlagt förslag om ytterligare ledamot i fattigvårdsstyrelsen

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1895 01 13
§1

Stämmans laglighet

§2

Avslag på ytterligare ledamot i fattigvårdsstyrelsen

§3

Val av ordf. och vice ordf. i fattigvårdsstyrelsen

§4

Godkännande av upprättad och nu företedd längd över de medel vilka för
innevarande år skall utdebiteras

§5

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1895 01 27
§1

Stämmans laglighet

§2

Justering av föregående protokoll

§3

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§4

Uppbörden av kommunalutskylder tillsammans med kronouppbörden

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum1895 02 17
§1

Entledigande från uppdraget som god man. Val av ny god man

Sammanträdesdatum 1895 03 31
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Avliden sockenman som utsetts att öva tillsyn över kringresande bettlande
personer. Uppdrag till fattigvårdsstyrelsen att utse ny person

§4

Skrivelse med framställning om att fråga uppstått om undersökning för
anläggande av en föreslagen ny järnvägslinje med utgångspunkt från Gnesta till
Åby station å Örebro stambanan

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1895 04 21
§1

Granskning av årets mantals- och skattskrivningslängd

§2

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i val av en ledamot i häradets
ägodelningsrätt

§3

Skrivelse från Södermanlands läns skogsodlingskommitté med anhållan om val av
ombud

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1895 05 05
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1895 06 23
§1

Granskning av restlängden å 1894 års kommunalutskylder

§2

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1895 09 08
§1

Skrivelse från Kungl. styrelsen för Postsparbanken med anmodan om meddelande
om kommunen är villig ikläda sig fortsatt ansvarighet för behörigt redovisande av
de sparmärken intill belopp av 5 kr.

§2

Val av sockenombud för att pröva och fastställa vägkassans inkomst- och
utgiftsstat

§3

Val av sockenombud till sammanträde vid Gnesta i och för vägdelning inom Daga
härad

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1895 09 25
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1895 10 06
§1

Val av ombud till höstetinget ang. till Frustuna och Katrinnäs socknar måste
återgäldas uppgivna belopp som nämnda socknar på sin tid bidragit till
nybyggnad vid läkarbostället Alma

§2

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant till årets
markegångsättning

Sammanträdesdatum 1895 10 31
§1

Stämman i behörig ordning kungjord och utlyst

§2

Utgifts- och inkomststat

§3

Val av snöfogdar

§4

Granskning av vägtalslängd

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1895 11 24
§1

Val av sockenombud till att närvara vid stundande mantalsskrivnings förrättning

Sammanträdesdatum 1895 12 30
§1

Stämman i behörig ordning kungjord och utlyst

§2

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Val av ledamot och suppleant i kommunalnämnden
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Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyreslens räkenskaper
Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken
§4

Val av sockenombud till vintertinget ang. ersättning för nybyggnad vid
läkarbostället Alma

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1896 02 02
§1

Stämmans laglighet

§2

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§3

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§4

Skrivelse om önskan att erhålla stämmans förord för anhållande om utdelande av
medaljer för långvarig och trogen tjänst

Sammanträdesdatum 1896 03 29
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1896 05 10
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Framställning om förord till någon offentlig belöning för odlingsflit

Sammanträdesdatum 1896 06 21
§1

Restlängden å 1895 års kommunalutskylder

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1896 08 23
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

Sammanträdesdatum 1896 08 29
§1

Val av riksdagsman

Sammanträdesdatum 1896 09 25
§1

Revisionsberättelse över allmänningen
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§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1896 09 27
§1

Val av valman för kommunen

§2

Val av ombud för att pröva och fastställa Vägkassans inkomst- och utgiftsstat

Sammanträdesdatum 1896 10 31
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av gode män för tillsyn över förmyndarskap

§3

Val av snöfogdar

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1896 11 15
§1

Val av sockenombud att närvara vid stundande mantalsskrivnings förrättning

Sammanträdesdatum 1896 12 30
§1

Stämman behörig utlyst

§2

Granskning av fyrktals samt debiterings och uppbördslängderna

§3

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman
Val av ledamöter och ordf. i kommunalnämnden
Val av ledamöter, ordf. och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av brandrotemästare
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§4

Val av sockenfullmäktig för att inställa sig inför Daga häradsrätt för val av en
ledamot i häradets ägodelningsrätt

§5

Val av ombud för att höras över gjord framställning att vägen från Gnesta
gästgivargård till allmänna landsvägen måtte övertagas till underhåll av Daga
härads väghållningsdistrikt

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1897 01 31
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden
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§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1897 03 28
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

Sammanträdesdatum 1897 05 09
§1

Granskning av restlängden å 1896 års kommunalutskylder

§2

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§3

Val av nämndeman

§4

Val av valman för att välja ledamöter och suppleanter i den särskilda nämnd som
har
att verkställa uppskattning av årliga kostnaden för underhållet den tid
mark är bar av allmän väg

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1897 05 23
§1

Val av sockenombud för att höras över uppgjort förslag till ploglags indelning

§2

Val av fiskeriuppsyningsman

Sammanträdesdatum 1897 08 01
§1

Konungens Befallningshavandes remissresolution med infordrande av förklaring
över de besvär sågverksägaren anfört över beskattning för år 1896

Sammanträdesdatum 1897 09 05
§1

Val av socken och ploglagsombud för att överenskomma om den ersättning för
besväret av vinterväghållningen

§2

Utdrag av detta protokoll skall ingivas till häradsrätten

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1897 09 27
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

Sammanträdesdatum 1897 10 28
§1

Utgifts- och inkomststat
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§2

Val av snöfogdar

§3

Kungörelse från Konungens Befallningshavare rörande fördelning på kommunen
av det antal hästar och fordon som för krigsmaktens ställande på krigsför
erfordras. Val
av ledamöter till en nämnd som skall se till detta

§4

Val av sockenombud att närvara vid stundande mantalsskrivningen

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1897 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ledamot och suppleanter i kommunalnämnden
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§3

Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1898 01 23
§1

Ang. klaganden för påförd taxering

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§4

Val av brandrotemästare

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum1898 03 27
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Granskning av restlängden å 1897 års kommunalutskylder

§4

Val av ombud för att höras över väckt förslag om borttagande av åtskilliga backar
å den allmänna bygdevägen mellan Gnesta och Laxne

§5

Hemställan från fattigvårdsstyrelsen att få inreda ett boningsrum på vinden i
fattighuset

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1898 04 03
§1

Val av ombud för att höras över den uti anförda besvär yrkade ändring i
sammansättningen av snöploglagen
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Sammanträdesdatum 1898 05 22
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Framställd fråga huruvida ägare och innehavare av fiskerätt vore hugade att utse
kommunalombud

Sammanträdesdatum 1898 06 19
§1

Fortsatt behandling i ärendet rörande val av ombud för närvaro vid sammanträde
med fiskerirättsinnehavare

§2

Val av nämndeman

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1898 09 25
§1

Val av ombud för överenskommelse om vinterväghållningen

Sammanträdesdatum 1898 10 10
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

§4

Protokollsavskrift till allmänningsstyrelsen

Sammanträdesdatum 1898 10 10
§1

Uppdrag till fattigvårdsstyrelsen att antaga en fattighusförestånderska

§2

Val av sockenombud för att deltaga i upprättande av priskurant till årets
markegångsättning

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1898 10 31
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Val av sockenombud att närvara vid stundande mantalsskrivningen

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1898 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Val av ledamöter, suppleanter och vice ordf. i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
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Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandrotemästare
§3

Val av ombud för att höras ang. nyttan och behovet av i fråga satt förbättring å
Bygdevägen mellan Gryts kyrka och Stjärnhovs järnvägsstation

§4

Val av sockenombud som har att deltaga i upprättande av särskilda priskuranter
för markegångsättningen

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1899 01 29
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1899 03 25
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Bidraga med 200 kronor årligen till provinsialläkarens avlöning

§4

Bordlagt ärende över tillsättande av särskilda personer för utövande av tillsyn i
fattighuset

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1899 05 14
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Ang. anförda besvär över för bevillning för inkomst av sågrörelse

§3

Tidpunkt för andra uppbörden i kommunalutskylder

§4

Val av personer att öva särskild tillsyn och inspektion i fattighuset

§5

Tillsättande av fiskeritillsyningsmän

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1899 07 16
§1

Granskning av restlängden å 1898 års kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1899 08 20
§1

Granskning av fyrktalslängden

Sammanträdesdatum1899 08 21
§1

Val av riksdagsman i valkretsen
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Sammanträdesdatum1899 09 03
§1

Val av valman för att utse ledamöter och suppleanter i häradets vägstyrelse

Sammanträdesdatum 1899 09 25
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot och suppleanter i allmänningsstyrelsen

§3

Val av revisorer och revisorssuppleanter till allmänningens räkenskaper

§4

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

§5

Brist på tillgängliga arbetskrafter. Uppdrag till styrelsen att besluta om ev.
uppskjutande till annat år på avverkningen

§6

Protokollsavskrift till styrelsen för allmänningen

Sammanträdesdatum1899 10 12
§1

Val av sockenfullmäktig för att deltaga i upprättande av priskurant till årets
markegångsättning
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Sammanträdesdatum 1899 10 30
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Ingiven motion från kronolänsmannen hemställan att från och med
nästkommande år måtte införas och upptags skatt å hundar inom socknen.
Uppdrag till kommunalnämnden att för upptagande av hundskatten vidta de
åtgärder som erfordras

§3

Val av sockenombud att närvara vid stundande mantalsskrivningen

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1899 12 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Val av ledamot och vice ordf. i kommunalnämnden
Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän
Val av ledamöter i byggnadsnämnden
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken
Entledigande som ordf. i fattigvårdsstyrelsen
Fyllnadsval till ordf. i fattigvårdsstyrelsen

§4

Val av kronofjärdingsman

§5

Framställd fråga huruvida någon ändring eller tillökning borde ske av de vid
föregående tillfällen utsedda och till antalet kompletterade
fiskeritillsyningsmännen

§6

Termin för uppbörden av hundskatten skall upptagas å nästkommande års
debetsedlar, erläggs samtidigt som kommunalutskylderna

§7

Val av personer för att utöva särskild tillsyn i fattighuset

§8

Avslut på förhandlingarna
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