BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1900 02 04
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§3

Val av fjärdingsman

§4

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§5

Anställande av en person med uppdrag att verkställa desinfektion å de ställen där
smittsam sjukdom varit gängse

Sammanträdesdatum 1900 03 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Val av elektorer

§4

Förordad ansökning om tilldelande av medalj för långvarig och trogen tjänst

Sammanträdesdatum 1900 04 29
§1

Restlängden å 1899 års kommunalutskylder

§2

Val av nämndeman

Sammanträdesdatum 1900 05 13
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

Sammanträdesdatum 1900 06 17
§1

Meddelande från Kungens Befallningshavare att ledamotskap i den nämnd som
har att uttaga hästar och fordon för krigsmaktens behov vid mobilisering, får ej
innehas av krigsduglig f.d. militär

Sammanträdesdatum 1900 09 24
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamöter och suppleanter i allmänningsstyrelsen

§3

Val av revisorer och revisorssuppleanter till allmänningens räkenskaper

§4

Offentlig auktion å allmänningens skogseffekter

§5

Förskottsavverkning har ägt rum

§6

Hemställan att få ta anbud att på rot försälja de träd å föregående och
innevarande samt nästa års huggen p.g.a. för höga arbetspriser

§7

Väckt fråga att söka ändring i allmänningens reglemente så att det blir fler
delägare på mötena

§8

Protokolls avskrift till allmänningsstyrelsen
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De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1900 10 06
§1

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

Sammanträdesdatum 1900 10 30
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Användandet och fördelning av hundskatten

§3

Avgiften för hundskatt skall vara 5 kronor per hund

§4

Val av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivningen

§5

Rösträttsstatistiken

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1900 12 29
§1

Stämman behörig ordning kungjord och 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 ledamot, ordf. och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§4

Val av gode män för tillsyn över förmyndarskap

§5

Val av brandrotemästare

§6

Val av ledamöter i byggnadsnämnden

§7

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§8

Val av personer för att utöva särskild tillsyn i fattighuset

§9

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1901 01 20
§1

Val av sockenombud för att höras över en hos Kungl. Maj:ts gjord framställning
förande de fyra häradernas i Nyköpings domsaga förening till två tingslag

Sammanträdesdatum 1901 02 03
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av justeringsmän
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 1901 03 31
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Väckt fråga om vidtagande av åtgärder för vinnande av rättelse i några inom
socknen mantalsskrivna men här icke vistande personers mantalsskrivningsort

§4

Översänd skrivelse med begäran om yttrande om den mening som ansågs vara
hos ortsbefolkningen rådande i avseende om frågan om tvenne tingslag

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1901 05 12
§1

Granskning av restlängden

§2

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§3

Infordrad förklaring över anförda besvär rörande dispositionen av ränta å
Hedenstjernska donationen

§4

P.g.a. död, vakant brandrotemästare befattning, suppleant träder in under det nu
löpande året

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1901 08 25
§1

Utslag av de anförda besvär ang. dispositionen av räntan i Hedenstjernska
donationen. Beslut att icke överklaga

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1901 09 23
§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

Bordlagd fråga om åstadkommande av ändring i bestämmelsen ang. tiden för
delägarnas ordinarie sammanträden

Sammanträdesdatum 1901 10 09
§1

Val av sockenombud för att deltaga i upprättande av priskurant till årets
markegångsättning
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Sammanträdesdatum 1901 10 31
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Användandet och fördelning av hundskatten

§3

Hundskatten skall även nästkommande år vara 5 kronor

§4

Bordlagd fråga ang. donationsbrevet från Hederstjerna

§5

Val av sockenombud att närvara vid den instundande mantalsskrivningen

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1901 12 08
§1

Anhållande till Konungens Befallningshavare om föreläggande att uttaga
flyttningsbetyg

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1901 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

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

§3

Val av personer för att utöva särskild tillsyn i fattighuset

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1902 02 02
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum1902 03 22
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Ang. tillordnandet av epidemisjukvården och epidemisjukhus

§4

Val av justeringsmän
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 1902 05 04
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Granskning av restlängden

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1902 06 27
§1

Val av valman för att deltaga i val till ledamöter i häradets vägstyrelse

§2

Bidragsbeslut till beredande av ett epidemisjukhus inom Björnlunda läkardistrikt
med 5 öre per fyrk och 25 öre per mantalsskriven person

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1902 09 07
§1

Val av en ledamot i riksdagens andra kammare

Sammanträdesdatum 1902 09 29
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleant, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Anbud på försäljning på rot å Grytsheden, offentlig auktion å allmänningens
skogseffekter

§4

Uppdrag att till Konungens Befallningshavare ingå med anhållan för ändring i
allmänningens reglemente ang. årssammanträde

Sammanträdesdatum 1902 10 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Skrivelse från styrelsen i Södermanlands läns folkhögskola med framställning att
kommunen måtte bevilja ett årligt anslag. Avslagen begäran

§3

Användandet och fördelningen av hundskatten

§4

Hundskatten 5 kronor per hund

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Val av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivningen

Sammanträdesdatum 1902 12 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Val av ledamöter, suppleanter, ordf. och vice ordf. i fattigvårdsstyrelsen
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Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av brandsyningsmän
§4

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§5

Förslag att till den s.k. byggnadsnämnden för nästkommande år intet val skulle
företagas

§6

Omval av personer som skall utöva särskild tillsyn i fattighuset

§7

Val av ledamöter i den nämnd vilken efter det Konungen förordat om
krigsmaktens ställande på krigsfot uttager de hästar och fordon som skall
tillhandahållas. Val av ledamot i mönstringskommission

§8

Avslut

Sammanträdesdatum 1903 02 01
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1903 03 20
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Avkortningslängden å 1902 års kronoutskylder

§3

Val av elektorer

§4

Val av fjärdingsman

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1903 05 17
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Val av nämndeman

§3

Val av sockenombud för att höras om behovet och nyttan av ifrågasatt omläggning
av allmänna landsvägen mellan Björnlunda station och torpet Wippala samt
dithörande frågor i övrigt

§4

Val av sockenombud för att besluta om anskaffande av medel till utgifter för
häradets tingshus och arkiv

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1903 06 16
§1

Granskning av restlängden
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 1903 10 11
§1

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

Sammanträdesdatum 1903 10 31
§1

Val av justeringsmän

§2

Utgifts- och inkomststat

§3

Användande och fördelning av hundskatten

§4

Hundskatt 5 kronor per hund

§5

Val av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivningen

§6

Förslag att åtgärd måste vidtagas för beredande av förhöjning i
Brandrotemästarnas avlöning

Sammanträdesdatum 1903 10 31
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Beträffande sättet hur överskottet av allmänningens avkastning skall användas

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1903 12 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Val av ledamot och suppleanter till kommunalnämnden
Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter i brandstodskommittén

§4

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§5

Brandstodskommittén yttrande i fråga om ändring och förhöjning i avlöningen åt
brandsyningsmännen

§6

Utdrag av fattigvårdsstyrelsens protokoll vilket uppå anförda skäl tillstyrkes
sådan ändring i det för fattigvården fastställda reglemente

§7

Avslutning

Sammanträdesdatum 1904 02 07
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av justeringsmän
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BJÖRNLUNDA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 1904 03 09
§1

Avkortningslängden å 1903 års kronoutskylder

Sammanträdesdatum 1904 03 27
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av Elektorer

§3

Rätt till tjänsteårsberäkning liknande med läkare i statens tjänst

§4

Redovisning av indrivning från kronofogden

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1904 05 29
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

Sammanträdesdatum 1904 06 25
§1

Granskning av restlängden

Sammanträdesdatum 1904 07 24
§1

Val av sockenombud för att höras, dels angående väckt fråga om tingshusbyggnad,
dels om ordnande av vinterväghållning

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1904 10 09
§1

Val av nämndeman

§2

Val av gode män över förmyndarskap

§3

Bordlagt ärende ang. anhållan om entledigande från kronofjärdingsmans
befattningen

§4

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

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1904 10 31
§1

Val av justeringsmän

§2

Förnyad handläggning om entledigande från kronofjärdingsmans befattningen,
framställningen lämnad utan avseende

§3

Protokolls utdrag från fattigvårdsstyrelsen om beslutad förhöjning från 25 öre till
2 kronor per månad i det åt s.k. hellottstagarna utgående kontanta
understödsbeloppet
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§4

Utgifts- och inkomststat

§5

Användandet av hundskatten

§6

Hundskatt 3 kronor per hund

§7

Tillstyrkan av ansökan till Kungl. Patriotiska sällskapet om tilldelande av
medaljer för långvarig och trogen tjänst

§8

Förordande till ansökan till Kungl. Patriotiska sällskapet om tilldelande av medalj
för långvarig och trogen tjänst

§9

Val av ombud att närvara vid instundande mantalsskrivningen

Sammanträdesdatum 1904 10 31
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Användandet av överskottet å allmänningens avkastning

§4

Behovet av dikning å vissa trakter av allmänningen i och för kulturens
befrämjande

Sammanträdesdatum 1904 12 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av fyrktals samt debiterings och uppbördslängderna

§3

Remissresolution från Konungens Befallningshavande om förklaring över de
besvär fjärdingsman anfört rörande hans vägrade avsked från befattningen

§4

Avskrivning av kommunalutskylder p.g.a. fattigdom

§5

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman
Val av ledamöter och ordf. i kommunalnämnden
Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer för kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av brandsyningsmän

§6

Omval av personer till utövande av inspektionsbefattningen i fattighuset

Sammanträdesdatum 1905 01 29
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av ombud för att höras och yttra sig om behovet och nyttan av föreslagen
vägomläggning från Björnlunda Järnvägsstation till Wippala med därtill hörande
bivägar

§4

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1905 03 25
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Skrivelse från Södermanlands läns skogsvårdsstyrelse med framställning om
Björnlunda sockenmän önskade tillsätta en kommitté med ändamål att medverka
i skogshushållningen

§4

Avkortningslängden å 1904 års kronoutskylder

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1905 06 04
§1

Granskning av restlängden å kommunalutskylder

§2

Slutlig redovisning från kronofogden å 1903 års restlängdsmedel

§3

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

Sammanträdesdatum 1905 08 13
§1

Förklaring till Konungens Befallningshavande ang. kronofjärdingsmans vägrade
avsked

§2

Skrivelse från Kungl. styrelsen för Postsparbanken med anmodan om meddelande
om kommunen är villig att ikläda sig fortsatt ansvarighet för redovisande av
sparmärken

§3

Val av nya personer till vård, tillsyn och befäl över socknens slangspruta och
övriga brandredskap p.g.a. dödsfall och andra orsaker

Sammanträdesdatum 1905 09 23
§1

Val till för utövande av kommunal rösträtt

Sammanträdesdatum 1905 09 24
§1

Val av riksdagsman

Sammanträdesdatum 1905 10 15
§1

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

Sammanträdesdatum 1905 10 30
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Användandet av hundskatten

§3

Hundskatt 3 kronor per hund
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§4

Ansökning om att i sammanhang med värdshusrörelse få tillhandahålla
maltdrycker

§5

Val av ombud för att deltaga i och yttra sig vid fortsatt behandling av frågan om
tingshusets reparation

§6

Val av ombud att närvara vid näststundande mantalsskrivning

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1905 10 30
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Användandet av överskottet å allmänningens avkastning

§4

Avslutning

Sammanträdesdatum 1905 12 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Yttrande över kronolänsmans gjorda ansökning om tillstånd att från och med 1
april 1906 tillsvidare få förlägga sin bostad från bostället Stora Mählby i
Björnlunda till Gnesta municipalsamhälle

§4

Val av ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden
Val av ledamöter och suppleanter i brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§5

Omval av personer för utövande av inspektion i fattighuset

Sammanträdesdatum 1906 01 28
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Datum för kommunaluppbörden

§3

Protokolls utdrag från fattigvårdsstyrelsen ang. beslutat avgiva förbindelse att
ansvara för person intagen å Eugeniahemmet, tills dess hon blir utskriven

§4

Val av ombud för att höras och besluta i väckt fråga om det nuvarande tingshusets
ombyggnad och eventuella flyttning till annan plats

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1906 03 25
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer
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Sammanträdesdatum 1906 04 08
§1

Avkortningslängd å 1905 års kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1906 05 21
§1

Granskning av restlängden

§2

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

Sammanträdesdatum 1906 05 21
§1

Stämmans ordf. klagande part ansåg sig ej äga befogenhet att föra ordet, likväl
vice ord. Val till ordf. för detta sammanträde

§2

Val av ombud för de icke klagande tingshusbyggnadsskyldiga för att avgiva
förklaring över anförda besvär i fråga om tingsställets förflyttning till Gnesta

Sammanträdesdatum 1906 07 01
§1

Löneregleringskommitténs betänkande angående reglering av löneförhållanden
och distriktsindelning

§2

Val av ombud för de vägbyggnadsskyldiga

§3

Val av ombud som skall välja en suppleant i tinghusbyggnadskommittén

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1906 09 09
§1

Val av nämndeman

Sammanträdesdatum 1906 10 17
§1

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

Sammanträdesdatum 1906 10 30
§1

Utgifts- och inkomststat

§2

Användandet av hundskatten

§3

Hundskatt 3 kronor per hund

§4

Val av ombud att närvara vid instundande mantalsskrivningen

§5

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1906 10 30
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Användandet av överskottet å allmänningens avkastning

Sammanträdesdatum 1906 12 16
§1

Tillsättande av fjärdingsmannatjänsten

§2

Redovisning från kronofogden å restlängden å 1905 års kommunalutskylder.
Uppskjuten fråga övriga restlängder

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1906 12 29
§1

Fortsatt behandling av den från nästföregående stämma uppskjutna frågan ang.
ännu resterande utskylder

§2

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Val av ledamöter, suppleanter och ordf. i fattigvårdsstyrelsen
Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av brandsyningsmän
Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§4

Omval av personer till utövande av inspektion i fattighuset

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1907 02 10
§1

Val av ledamöter i bevillningsberedning

§2

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§3

Val av ledamot i mönstringskommittén

Sammanträdesdatum 1907 03 17
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1907 04 14
§1

Avkortningslängden å 1906 års kronoutskylder
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Sammanträdesdatum 1907 05 20
§1

Granskning av restlängden å 1906 års kommunalutskylder

§2

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§3

Val av sockenombud för att deltaga i beslut angående lån till tingshusbyggnaden

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1907 08 18
§1

Val av sockenombud för val av särskild nämnd samt yttrande och beslut om
förslagna vägomläggningar

§2

Framställning från kronolänsman om vid vägsyn befunna brister

§3

Val av sockenombud till sammanträde rörande väckt förslag om anordnande av
farled från sjön Båven

Sammanträdesdatum 1907 10 06
§1

Val av sammanträdesordf. p.g.a. ordf. och vice ordf. frånvaro

§2

Bidrag för anordnad föreläsningsverksamhet för 1908

§3

Val av ledamöter i föreläsningsstyrelsen

§4

Val av sockenombud vid upprättande av priskurant till årets markegångsättning

§5

Val av sockenombud till vägstämman den 7 okt. 1907

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1907 10 30
§1

Hundskatt 5 kronor per hund

§2

Användandet av hundskatten

§3

Utgifts- och inkomststat

§4

Val av ombud att närvara vid instundande mantalsskrivningen

§5

Bordlagt ärende ang. kungörelse om stämman

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1907 10 30
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Användandet av överskottet å allmänningens avkastning

§4

Avslutning
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Sammanträdesdatum 1907 12 30
§1

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§2

Kungörelse av stämman skall ske på sätt Stämmans ordf. finner lämpligast för
varje tillfälle, utan att vara bunden i detalj bestämda föreskrifter

§3

Val av ledamot, vice ordf. och suppleanter i kommunalnämnden
Val av ledamöter och suppleanter i brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän

§4

Val av revisorer och revisorssuppleant till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§5

Val av ledamöter i den nämnd som uttager hästar och fordon till krigsmakten
Val av ledamot i mönstringskommission som skall pröva uttagna hästars och
fordons duglighet

§6

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1908 02 02
§1

Val av ombud till vägstämman den 4 feb. 1908

§2

Anmäld önskan om entledigande. Fyllnadsval av ledamot till den nämnd som
uttager hästar och fordon

§3

Kommunaluppbörden samtidigt med kronouppbörden

§4

Bordlagt ärende ang. anförda besvär rörande omläggning av allmänna landsvägen
från Björnlunda järnvägsstation till Wippala

§5

Bordlagt ärende ang. skrivelse från Gripsholms fögderi om mantalsskriven person

§6

Indrivna restlängder

§7

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§8

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1908 02 16
§1

Infordrat yttrande till Konungens Befallningshavare ang. besvär över
häradsskrivaren i Nyköpings fögderi åtgärd att ändra mantalsskrivning

§2

Protokollsjustering

Sammanträdesdatum 1908 03 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Val av elektorer

§4

Avslaget förslag från kommunalnämnden om försäljning av lägenheten Åkerslund
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§5

Hemställan från länets skogsvårdsstyrelse om tillsättande av en
skogsvårdskommitté
Val av ledamöter till skogsvårdskommittén

§6

Skrivelse med framställning om avkortning å påförda kommunalutskylder för
1907
Granskning av restlängden, beslut om att icke kunna till någon åtgärd föranledas

§7

Granskning av avkortningslängden å 1907 års kronoutskylder

§8

Val av ombud till vägstämman den 13 apr. 1908

Sammanträdesdatum 1908 05 31
§1

Granskning av restlängden å 1907 års kommunalutskylder

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1908 07 19
§1

Avsägelse från uppdrag såsom ledamot och ordf. i brandstodskommittén p.g.a.
avflyttning. Fyllnadsval

Sammanträdesdatum 1908 08 20
§1

Val av ombud till vägstämma den 31 aug. 1908

§2

Avsägelse från befattningen såsom vice ordf. i kommunalstämman p.g.a.
avflyttning. Fyllnadsval

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1908 09 06
§1

Val av ledamot i riksdagens andra kammare

Sammanträdesdatum 1908 09 27
§1

Val av sockenombud till sammanträde med de tingshusbyggnadsskyldiga den 29
sept. 1908

§2

Anmält köp av Ekhofs säteri och därtill hörande Öija, Kyrkobolt och
Gammelgården, borde den nämnde fastigheter tillkommande kommunala rösträtt
påföras dem såsom nuvarande ägare. Anteckning härom i fyrktalslängden införas

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1908 10 04
§1

Bidrag till Björnlunda föreläsningsförening

§2

Val av tre stycken ledamöter till föreläsningsföreningens styrelse
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§3

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

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1908 10 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ombud för att deltaga i upprättande av särskild priskurant för
markegångsättningen

§3

Val av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivning

§4

Försäljning å auktion utbjuda lägenheten Åkerslund

§5

Anslaget ersättningsbelopp av 25 kronor till socknens vaccinatör

§6

Bidrag till Åsa folkhögskola

§7

Hundskatt 3 kronor per hund

§8

Utgifts- och inkomststat

§9

Användandet av hundskatten

Sammanträdesdatum 1908 12 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av fyrktals- samt debiterings- och uppbördslängderna

§3

Förordande av ansökan till Kungl. Patriotiska sällskapet om tilldelande av
belöningsmedaljer för långvarig och trogen tjänst

§4

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman
Val av ledamöter, suppleant, ordf. och vice ordf. i kommunalnämnden
Val av ledamöter och suppleanter i fattigvårdsstyrelsen
Val av brandsyningsmän
Val av gode män för tillsyn av förmyndarskap
Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§5

Val av personer till utövande av tillsyn i fattighuset

§6

Redogörelse över föreläsningsföreningens verksamhet

Sammanträdesdatum 1909 02 07
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Redovisning från kronofogden om indrivna restlängder

§3

Ang. försäljningen av lägenheten Åkerslund

§4

Tid och plats för kommunaluppbörden

§5

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1909 03 28
§1

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§2

Val av elektorer

§3

Bidrag till läkarens lön inom Björnlunda extra provinsialläkardistrikt. Läkaren
beviljad rätt till tjänsteårsberäkning lika med civila läkare i statens tjänst

§4

Ang, auktionen av lägenheten Åkerslund. Högsta anbudet 1700 kronor

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1909 05 23
§1

Granskning av restlängder å 1908 års kommunalutskylder

§2

Val av ombud till vägstämman den2 juni 1909

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1909 07 25
§1

Val av ombud till vägstämma den 31 juli 1909 ang. tillämning av statsplanelagen
beträffande Gnesta municipalsamhälle

Sammanträdesdatum 1909 08 29
§1

Val av ombud till ordinarie vägstämma den 31 aug. 1909

Sammanträdesdatum 1909 09 19
§1

Val av ombud för att besluta om utdebitering av tingshusmedel och dithörande
förvaltningsmedel

§2

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

Sammanträdesdatum 1909 09 26
§1

Val av sammanträdesordf. då ordf. och vice ordf. har förhinder

§2

Beviljat anslag till föreläsningsverksamheten

§3

Val av styrelseledamöter i föreläsningsföreningen

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1909 10 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Hundskatt 3 kronor per hund

§3

Användandet av hundskatten
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§4

Årlig pension å 150 kronor till barnmorskan

§5

Utgifts- och inkomststat

Sammanträdesdatum 1909 11 28
§1

Val av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivning

Sammanträdesdatum 1909 12 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängden

§3

Från kronofogden lämnade hindersbevis för fattigdom eller annan anledning

§4

Val av ledamot och suppleanter i kommunalnämnden
Val av revisorer och revisorssuppleant till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av ledamöter och suppleanter i brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän
Val av vaccinationsföreståndare

§5

Val av personer till utövande av tillsyn i fattighuset

§6

Redogörelse från föreläsningsföreningens verksamhet

§7

Bordlagd ansökan om bidrag till omkostnaderna för deltagande i kurs för
nykterhetsundervisningen

Sammanträdesdatum 1910 01 23
§1

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§2

Tid och plats för kommunaluppbörden

§3

Bidrag med 25 kronor till omkostnader för deltagande i kurs för
nykterhetsundervisning

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1910 02 20
§1

Val av sockenombud för att höras över framställning rörande domsagans
indelning i två tingslag

Sammanträdesdatum 1910 03 19
§1

Val av justeringsmän

§2

Anmärkningar mot röstlängden

§3

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper
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§4

Landstingsmannaval

§5

Val av ledamöter och suppleanter till valnämnd

§6

Val av nämndeman

§7

Avslutning

Sammanträdesdatum 1910 05 29
§1

Granskning av restlängden å 1909 års kommunalutskylder

§2

Protokollsutdrag från fattigvårdsstyrelsen ang. ledig förklarade
förestånderskebefattningen i ålderdomshemmet

§3

Cirkulär ang. en av kommittén för allmän pensionering, under instundande höst i
Stockholm anordnar folkpensioneringskongress

Sammanträdesdatum 1910 09 25
§1

Val av ombud för handläggning av i instruktionen för tingshusstyrelsen om
förmälda ärenden, samt för utseende av revisorer att granska räkenskaperna för
tingshusbyggnaden

§2

Beviljat anslag av 250 kr till föreläsningsverksamheten

§3

Val av ledamöter i föreläsningsföreningens styrelse

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1910 10 09
§1

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

Sammanträdesdatum 1910 10 30
§1

Fråga från ordf. om någon har att erinra beträffande restlängden i dess nuvarande
skick, inget svar

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 5 kronor per hund

§4

Utgifts- och inkomststat

§5

Val av nämndeman

§6

Val av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivning

Sammanträdesdatum 1910 12 18
§1

Val av fjärdingsman
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Sammanträdesdatum 1910 12 30
§1

Fråga om något var att erinra mot den nu gällande röstlängden, inget svar

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av röstlängden samt debiterings- och uppbördslängderna

§4

Prenumeration på kommunalupplagor av Post och Inrikes Tidningar

§5

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§6

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

§7

Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§8

Val av brandsyningsmän

§9

Avslagen anhållan om entledigande från ledamotskap i brandstodskommittén

§ 10

Val av personer till utövande av tillsyn i fattighuset

Sammanträdesdatum 1911 03 30
§1

Fråga huruvida något var att erinra mot gällande röstlängd, inget svar

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§4

Protokolls utdrag från Fattigvårdsstyrelsen ang. ändring av
fattigvårdsreglementet
• Fattighuset förestås av en kvinna
• Hjonens arbetsförtjänst inbetalas till styrelsens ordf.

§5

Val av ledamöter och suppleanter till valnämnd

Sammanträdesdatum 1911 05 21
§1

Granskning av restlängden å 1910 års kommunalutskylder

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1911 05 27
§1

Val av ombud till vägstämman den 28 maj 1911

Sammanträdesdatum 1911 09 24
§1

Val av sockenombud för att besluta i frågor som avses i instruktionen för
tingshusstyrelsen

Sammanträdesdatum 1911 10 29
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän
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§3

Livligt beklagande över den förlust Björnlunda församling lidit genom stämmans
och nämndernas mångårige och högt aktade ordförandes bortgång

§4

Hundskatt 5 kronor per hund

§5

Användande av hundskatten

§6

Väckt fråga om anställande av en sjuksköterska då en donation å 5000:- varav
ränteavkastningen finge användas för ändamålet, lyssna med Gåsinge socken om
förening

§7

Bifall till barnmorskans avsked från tjänsten och bifall till årlig gratifikation av
150:-

§8

Anslag till föreläsningsverksamheten

§9

Val av ledamöter i föreläsningsföreningens styrelse

§ 10

Utgifts- och inkomststat

§ 11

Anslag till länets folkhögskola

§ 12

Val av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivningen

§ 13

Val av ledamöter till nämnden för uttagning av hästar och fordon för krigsmakten

Sammanträdesdatum 1911 12 28
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av debiterings- och uppbördslängden

§4

Uppdrag till kommunalnämnden att ombesörja annonsering och ansökningar till
barnmorskebefattningen

§5

Uppdrag till kommunalnämnden och gemensamt med Gåsinge socken och Daga
härads hälsovårdsdirektion antaga gemensam sjuksköterska

§6

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§7

Val av ordf. i kommunalstämman

§8

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

§9

Val av ordf. och ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandsyningsman

§ 10

Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§ 11

Val av personer till utövande av tillsyn i ålderdomshemmet

§ 12

Val av ledamöter i lokalkommittén för jordbruksstatistiken

§ 13

Tidpunkter för uppbörden av 1911 års kommunalutskylder

Sammanträdesdatum 1912 01 07
§1

Ang. annonsering av barnmorsketjänsten i facktidskriften Jordemor
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§2

Gåva till församlingen på 5000:- där räntan skall användas till avlönande av en
anställd sjuksköterska. Uppdrag till ordf. att framföra församlingens hjärtliga
tacksamhet

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1912 03 17
§1

Anmärkningar mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§4

Val av ledamöter och suppleanter till valnämnden

§5

Granskning av restlängden å kommunalutskylder

§6

Skrivelse ställd domhavanden i häradet med anhållan att för tjänstgöring vid de
lagtima tingen få ersättning

§7

Reparation av barnmorskebostäder

§8

Val till återbesättande av lediga barnmorskebefattningen

Sammanträdesdatum 1912 06 16
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Tillstyrkan av anhållan till Kungl. Patriotiska sällskapet om tilldelande av
belöningsmedalj för långvarig och trogen tjänst

§4

Val av ombud till vägstämma den 17 juni 1912

§5

Ersättning till kommunalnämndens ordf. för besvär med skogsaccisen

§6

Teckning av aktier för 5000:- i det bildade Nyköpings Kanal AB gällande
kanalanläggning från sjöarna Naten, Båven, Lidsjön, Långhalsen och Yngaren till
Östersjön

Sammanträdesdatum 1912 08 25
§1

Från och med 1 jan. 1913 i minst 10 år, årligen betala 200:- som lön, även som den
andel i pensionsavgiften till den extra provinsialläkaren för Björnlunda, Gåsinge
och Gryts socknar

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1912 10 27
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 5:- per hund
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§4

Användande av hundskatten

§5

Telefonledning till barnmorskebostaden

§6

Skrivelse från fjärdingsman med hemställan om löneförhöjning

§7

Anslag till länets folkhögskola

§8

Anslag till föreläsningsverksamheten

§9

Val av ledamöter till föreläsningsföreningens styrelse

§ 10

Utgifts- och inkomststat

§ 11

al av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivning

§ 12

Val av gode män för tillsyn över förmyndarskap

Sammanträdesdatum 1912 10 27
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Användandet av överskottet å allmänningens avkastning

Sammanträdesdatum 1912 12 15
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Ankommet jordregister

§3

Förord till anhållan till Kungl. Patriotiska sällskapet om belöningsmedaljer för
långvarig och trogen tjänst

§4

Tillstyrkan av framställning om belöningsmedaljer från Kungl. Patriotiska
sällskapet

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1912 12 30
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av debiterings- och uppbördslängden

§4

Tid för uppbörden av kommunalutskylder

§5

Anslag till länets hushållningssällskap för anordnande av ambulerande
skolkökskurser. Val av tre personer för spridande av kännedom och intresse för
bemälda skolkökskurser

§6

Val av ledamöter i taxeringsnämnden

§7

Val av ledamöter i den särskilda nämnd som har att uttaga hästar och fordon vid
mobilisering
Val av ledamot i mönstringskommissionen

§8

Val av ledamöter och vice ordf. i kommunalnämnden
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§9

Val av ledamöter i fattigvårdsstyrelsen

§ 10

Val av personer att utöva tillsyn i ålderdomshemmet

§ 11

Val av revisorer till kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§ 12

Val av brandsyningsmän

§ 13

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§ 14

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 15

Avslaget förslag att utse särskild person att å de väghållningsskyldigas vägnar
uppbära och fördela statsbidrag

Sammanträdesdatum 1913 03 30
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§4

Val av ledamöter till valnämnden

§5

Val av sockenombud till sammanträde rörande järnvägsanläggning från Nyköping
över Strängnäs och mellanliggande orter till Enköping

§6

Skrivelse från Malmköpings municipalstyrelse om yttrande ang. lämpligast
förläggningsort för Kungl. Södermanlands regemente

Sammanträdesdatum 1913 08 17
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av sockenombud att närvara å blivande sammanträde med den s.k.
målsmansföreningen för Södermanlands läns folkhögskola

§4

Björnlunda socken ett pensionsdistrikt

Sammanträdesdatum 1913 08 31
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Anslaget 800:- till undersökningskostnaderna för järnvägsanläggning mellan
Nyköping och Enköping

§4

Granskning av restlängderna å kommunalutskylder för åren 1910 och 1911

§5

Anslaget 25:- till kommunalnämndens ordf. för besvär med skogsaccisen
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Sammanträdesdatum 1913 10 19
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Ersättning till barnmorskan för antiseptiska medel

§4

Anslag till föreläsningsverksamheten

§5

Val av ledamöter i föreläsningsföreningens styrelse

§6

Hundskatt 5:- per hund

§7

Användandet av hundskatten

§8

Utgifts- och inkomststat

§9

Val av sockenombud att närvara vid instundande mantalsskrivning

§ 10

Val av ombud att deltaga vid upprättande av priskurant för årets
markegångsättning

§ 11

Skrivelse från Björnlunda konsumtionsförening att kommunen måtte teckna
andelar i nämnda företag, dels göra alla inköp för fattigvård m.m. därstädes.
Lämnas utan åtgärd

Sammanträdesdatum 1913 10 19
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Användandet av överskottet å allmänningens avkastning

§4

Avslagen framställning om skadestånd för sönderkörda vägar

Sammanträdesdatum 1913 12 14
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§4

Tider för uppbörden av kommunalutskylder

§5

Infordrad förklaring till Konungens Befallningshavande om anförda besvär
rörande anslag till nykterhetsverksamheten

Sammanträdesdatum 1913 12 27
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna

§4

Väckt förslag ang. förändrade grunder för brandrotemästare befattningarnas
utövande

§5

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden
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§6

Avslagen framställning om utseende av nykterhetsnämnd

§7

Val av ledamot och suppleanter i kommunalnämnden
Val av ordf. i fattigvårdsstyrelsen
Val av inspektriser för tillsyn i ålderdomshemmet
Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper
Val av brandsyningsmän
Val av ledamöter i brandstodskommittén

§8

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§9

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 10

Val av två fiskeritillsyningsmän

Sammanträdesdatum 1914 03 22
§1

Ändring av röstlängden

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Ang. kronolänsman, länsmansbostället St. Mählby och kronolänsmans boende i
Gnesta municipalsamhälle

§4

Ang. postgången i södra delen av socknen, då järnvägslinjen Gnesta – Nyköping
upphört

§5

Val av ledamöter till valnämnden

§6

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1914 03 25
§1

Landstingsmannaval

§2

Val av biträden till ordf. vid landstingsmannavalet

Sammanträdesdatum 1914 04 26
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Bidrag till en lantmannaskola, under förutsättning att den förläggs till Björnlunda
socken

§4

Ställd skrivelse till fattigvårdsstyrelsen och kommunalstämman med anhållan om
understöd. Ingen åtgärd från kommunalstämman

§5

Barnmorskan utsedd till vaccinatör
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Sammanträdesdatum 1914 08 02
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Datum för uppbörd av avgiften för pensionsförsäkring

§4

Slutredovisning från kronofogden av kommunalutskylder

§5

Höjning av provinsialläkarens lön från och med 1915

§6

Infordrat yttrande till AB Sparreholms Ångsåg ang. järnväg för godstrafik få korsa
allmänna landsvägen mellan Axala och Ludgo sockengräns

Sammanträdesdatum 1914 10 22
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Anslag till länets folkhögskola

§4

Avslag på framställning om anslag till nyinrättad lantmannaskola i Strängnäs

§5

Avslag på framställan om anslag för anställande av en hemkonsulent i huslig
ekonomi jämte anordnande av skolkökskurser

§6

Hundskatt 5:- per hund

§7

Användandet av hundskatten

§8

Utgifts- och inkomststat

§9

Tidpunkter för kommunaluppbörden

§ 10

Val av sockenombud att närvara vid mantalsskrivningen

Sammanträdesdatum 1914 10 22
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter och revisorer till allmänningsstyrelsen

§3

Överskottet å allmänningens avkastning

Sammanträdesdatum1914 12 06
§1

Inköp av brandspruta med vagn. Tillsätta en kommitté av tre personer för att
utarbeta förslag till bildande av en frivillig brandkår

§2

Anhållan att till följd av rådande förhållanden på spannmålsmarknaden bli
befriad från leveranser till Fattigvården. Beviljad 50% förhöjning i detta
leveransavtal

§3

Skrivelse från länshjälpskommittén med uppmaning om ett förslagsanslag till
understöd åt arbetslösa inom kommunen
Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1914 12 29
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av röstlängden samt debiterings- och uppbördslängderna

§4

Val av ledamöter och suppleanter till taxeringsnämnden

§5

Omval av fjärdingsman

§6

Val av ledamöter och suppleanter till fattigvårdsstyrelsen

§7

Val av Inspektriser för tillsyn i ålderdomshemmet

§8

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§9

Val av brandsyningsmän

§ 10

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar

§ 11

Val av ombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 12

Val av ombud för de väghållningsskyldiga

§ 13

Uppskjuten fråga om frivillig brandkår

§ 14

Förslag att kommunalstämmor måste hållas på sön. eller helgdagar.
Bestämmanderätten överlåts åt ordf.

Sammanträdesdatum 1915 02 28
§1

Ingen anmärkning på röstlängden

§2

Remissresolution rörande anförda besvär ang. inköp av brandspruta

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1915 03 28
§1

Anmärkningar på röstlängden

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§3

Val av ledamöter till valnämnden

§4

Ang. dispensärverksamhet inom länet

§5

Avslag på anhållan om löneförhöjning från decinfektrisen

§6

Ang. tidsbestämt avtal för leverans av livsförnödenheter för fattigvårdens räkning

§7

Slutredovisning från kronofogden å kommunalutskylder

§8

Granskning av restlängd å kommunalutskylder

§9

Val av brandfogde

§ 10

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1915 05 30
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Skrivelse från Kungl. styrelsen för Postsparbanken ang. fortsatt ansvarighet för
redovisande av sparmärken

§4

Reseersättning för fattigvårdsstyrelsens ombud för deltagande i
fattigvårdskongress

§5

Barnmorskan har sagt upp sig. Kungörelse och annons i Jordemor om den lediga
platsen

Sammanträdesdatum 1915 07 04
§1

Anmärkningar mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Inre reparation och målning av sockenstugan

§4

Tid och plats för uppbörd av avgiften för pensionsförsäkring

§5

Protokolls utdrag från kommunalnämndens sammanträde den 3 juli 1915. Ang.
ansökningar till barnmorsketjänsten

Sammanträdesdatum 1915 07 18
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av ledamot till mönstringskommissionen efter avliden ledamot

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1915 10 24
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 10:- per hund

§4

Användandet av hundskatten

§5

Avslagen framställan om anslag till lantmannaskolan i Strängnäs

§6

Avslagen anhållan från nytillträdande barnmorskan om årligt bidrag till
pensionsavgift

§7

Uppdrag till kommunalnämnden att ordna reparation av källaren, uppförande av
byggnad inrymmande visthusbod och vedbod m.m. till barnmorskebostaden

§8

Anställande av sjuksköterska från och med 1916 enligt villkoren för erhållande av
donationsmedel

§9

Utgifts- och inkomststat

§ 10

Val av sockenombud vid mantalsskrivningen

§ 11

Tidpunkter för kommunaluppbörden

§ 12

Anbefalld sparsamhet med upplåning för kommunala och allmänna behov från
Kungl. Finansdepartementet
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Sammanträdesdatum 1915 10 24
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Överskottet å allmänningens avkastning

Sammanträdesdatum 1915 12 12
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av röstlängden samt debiterings- och uppbördslängderna

§4

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnden

§5

Val av ledamöter och suppleanter till pensionsnämnden

§6

Val av ledamöter och suppleanter till hästuttagningsnämnden

§7

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman
Val av ledamot och suppleanter i kommunalnämnden

§8

Val av Inspektriser för tillsyn i ålderdomshemmet

§9

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§ 10

Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän

§ 11

Val av ombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 12

Val av ombud för de väghållningsskyldiga

§ 13

Höjd vedbrandsersättning till barnmorskan

§ 14

Gratifikation till fjärdingsman för ökade tjänstgörings mål

§ 15

Donation på 10.000:- till församlingen under namn gåvofonden, årliga räntan
skall utgå till fattiga och behövande personer inom socknen

Sammanträdesdatum 1916 02 06
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Kungörelse från Kungl. Befallningshavande jämte Kungl.
Jordbruksdepartementet ang. tillsättande av en kommunal livsmedelsnämnd

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1916 03 19
§1

Justering av röstlängden

§2

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper
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§3

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnden

§4

Godkännande av ritning och arbetsbeskrivning till barnmorskebostadens
nybyggnad. Uppdrag till kommunalnämnden att verkställa bemälda nybyggnad

§5

Bidrag till barnmorskans pensionsavgift

§6

Avkortningslängd å kronoutskylder

§7

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1916 04 30
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Avslag på begäran om fortsatt understöd

§4

Val av representant till fattigvårdsmötet. Anslag till reseersättning

§5

Anslag till rörelsekapital för inköp genom Statens Livsmedelskommission av
kompensationsvaror för mindre bemedlade inom socknen

§6

Cirkulärskrivelse från Kungl. Civildepartementet ang. brandväsendets ordnande.
Tillsättande av en kommitté av tre personer som skall gå igenom cirkuläret och
inkomma med yttrande till stämman

§7

Skrivelse från kronolänsman med begäran om avkortning av två st. debetsedlar

Sammanträdesdatum1916 07 02
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Tid och plats för uppbörd av pensionsgrundavgifter

§4

Återkomna debetsedlar å pensionsgrundavgifter från kronofogdekontoret

Sammanträdesdatum1916 10 22
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 10:- per hund. Användandet av hundskatten

§4

Löneförhöjning samt vedbrandsersättning till barnmorskan

§5

Löneförhöjning till sjuksköterskan

§6

Utgifts- och inkomststat

§7

Tidpunkter för kommunaluppbörden

§8

Val av kommunalombud vid mantalsskrivningen

§9

Återkomna debetsedlar å kommunalutskylder från kronofogdekontoret

§ 10

Avstyrkt ansökning om tillstånd till utskänkning av pilsnerdricka
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Sammanträdesdatum 1916 10 22
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Överskottet å allmänningens avkastning

Sammanträdesdatum 1916 12 10
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av röstlängden samt debiterings- och uppbördslängden

§4

Uppskjutande av ärendet rörande brandväsendets ordnande

§5

Val av ledamöter och suppleanter till taxeringsnämnden

§6

Val av suppleant till pensionsnämnden

§7

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

§8

Val av ledamöter och ordf. i livsmedelsnämnden

§9

Val av Inspektriser för tillsyn i ålderdomshemmet

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleanter för kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§ 11

Val av brandsyningsmän

§ 12

Val av gode män för tillsyn över förmyndarskap

§ 13

Val av ombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 14

Val av ombud för de väghållningsskyldiga

Sammanträdesdatum 1917 03 25
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§4

Val av ledamöter och suppleanter till valnämnden

§5

Lån till livsmedelsnämnden för inköp av fläsk till nedsaltning för att
tillhandahållas de mindre bemedlade

§6

Ersättning för antiseptiska medel

§7

Avkortningslängd å kronoutskylder

§8

Framställning från Svenska djurskyddsföreningarnas centralförbund om utseende
av djurskyddsnämnd. Lämnas utan åtgärd
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Sammanträdesdatum 1917 07 01
§1

Justering av röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Tidpunkt för uppbörden av pensionsgrundavgifter

§4

Upprättat förslag till brandordning. Anskaffande av 4 st brandsegel

§5

Inflytande skogsaccisavgifter. Bildande av skogsaccisfond

§6

Statsbidrag till beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor.
Anslag på 500:- om lika stort belopp erhålls av statsmedel, skall användas till
bespisning under höstterminen vid församlingens skolor av fattiga och mindre
bemedlade familjers skolbarn

§7

Månadsersättning till ordf. i brödsädesregleringsnämnden

Sammanträdesdatum 1917 08 19
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ledamöter och suppleanter till livsmedelsnämnden

§4

Hänskjuten fråga till fattigvårdsstyrelsen ang. ansökan om understöd för
minderåriga barn

§5

Fastställd upprättad instruktion att tillämpas vid de årliga brandsynerna

Sammanträdesdatum 1917 10 28
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Beviljat vedbrandsersättning till barnmorskan
Beviljat dyrtidstillägg till sjuksköterskan och fjärdingsman
Beviljad förhöjning av dagtraktamente till desinfektrisen

§4

Beviljat arvode till livsmedelsnämndens ledamöter

§5

Livsmedelsnämndens framställning om förskotterande av högst 4000:- för inköp
av livsmedel, synnerligast fläsk och kött

§6

Hundskatt 10:- per hund. Användandet av hundskatten

§7

Ersättning för besväret med skogsaccis taxeringen till kommunalnämndens ordf.

§8

Utgifts- och inkomststat

§9

Tidpunkter för uppbörd av kommunalutskylder och skogsaccisavgifter

§ 10

Val av kommunombud vid mantalsskrivningen
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Sammanträdesdatum 1917 10 28
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Väckt förslag att å socknens allmänningsdelar Axalaheden och Axsjöliden
avverkade skogseffekter genom utdelning i natura tilldelas i allmänningen
delegerade hemman

§4

Överskottet å allmänningens avkastning

Sammanträdesdatum 1917 12 02
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Ingå med framställning till Folkhushållningskommissionen om erhållande av
500:-

§3

Upphävande av tidigare beslut om hundskattemedel skall användas till inköp av
skodon och strumpor till behövande skolbarn

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1917 12 16
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av röstlängden samt debiterings- och uppbördslängden

§4

Beviljat dyrtidstillägg till barnmorskan

§5

Löneförhöjning till provinsialläkaren

§6

Avslaget begärt anslag till Benninge lanthushållsskola

§7

Val av ledamöter och suppleanter till taxeringsnämnden

§8

Val av ledamot och suppleanter till kommunalnämnden

§9

Val av Inspektriser för tillsyn i ålderdomshemmet

§ 10

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§ 11

Val av ledamöter och suppleanter till brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän

§ 12

Val av ledamöter och suppleanter till pensionsnämnden

§ 13

Val av suppleant till hästuttagningsnämnden

§ 14

Val av ombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 15

Val av ombud för de väghållningsskyldiga
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Sammanträdesdatum 1918 03 17
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§4

Val av ledamöter och suppleanter till valnämnden

§5

Hemställan från fattigvårdsstyrelsen om införande av elektrisk belysning i
ålderdomshemmet. Uppdrag till fattigvårdsstyrelsen att verkställa detta. Uppdrag
till kommunalnämnden att teckna andelar för 4 st lampor till sockenstugan och
barnsmorskebostaden

Sammanträdesdatum 1918 03 23
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Landstingsmannaval

§3

Val av ordf. biträden vid valet

Sammanträdesdatum 1918 06 30
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Ansökning om grundbidrag och fyllnadsbidrag till
Folkhushållningskommissionen. Uppdrag till kommunalnämnden att bestämma
plan för fördelning av grundbidraget till beklädnadshjälp, anskaffande av
livsmedel och bränsle samt vad ytterligare kan erfordras för barnbespisningen

§4

Val av ledamöter till livsmedelsnämnden

§5

Val av nämndeman

§6

Tid och plats för uppbörd av pensionsgrundavgifter

§7

Erhållande av bidrag för sjuk, för genomgående av badkur vid Bie

§8

Infordrat yttrande från Kungl. Maj:t ang. förslag till lagstiftning ang. kommunala
nybildningar

Sammanträdesdatum 1918 07 21
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Protokolls utdrag från kommunalnämndens sammanträde den 1 juli 1918 ang.
försäljning av kyrkoherdebostället. Uppdrag till ordf. att till Kungl. Maj:t ingiva
framställning att för Björnlunda församlings räkning inköpa kyrkoherdebostället

Innehållsförteckning, kommunalstämma Björnlunda kommun 1900 – 49
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

36(47)

BJÖRNLUNDA KOMMUN
1863 – 1951

Sammanträdesdatum 1918 09 08
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av ledamöter och suppleanter till livsmedelsnämnden

§4

Kommunalnämndens yttrande rörande framställt yrkande om befrielse från
påförda kommunalutskylder för år 1917

Sammanträdesdatum 1918 10 13
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Hundskatt 10:- per hund. Användandet av hundskatten

§4

Bemyndigande till kommunalnämnden att till täckande av den brist som
sannolikt uppstår vid innevarande årsslut upptaga lån

§5

Utgifts- och inkomststat

§6

Tidpunkterna för uppbörd av kommunalutskylder och skogsaccisavgifter

§7

Val av kommunalombud vid mantalsskrivningen

§8

Val av sockenfullmäktig till val av vattenrättsnämndeman

§9

Ingen åtgärd ang cirkulär om bildande av kommunala skogsallmänningar

Sammanträdesdatum 1918 10 13
§1

Revisionsberättelse över allmänningen

§2

Val av ledamot, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter till
allmänningsstyrelsen

§3

Överskottet å allmänningens avkastning

Sammanträdesdatum 1918 12 08
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Granskning av röstlängden samt debiterings- och uppbördslängderna

§4

Ansökning av bidrag från dyrtidsanslaget och fyllnadsbidrag. Ang användningen
av förestående medel

§5

Val av ledamöter och suppleanter till taxeringsnämnden

§6

Val av nämndeman

§7

Omval av fjärdingsman

§8

Val av ledamöter, suppleanter och ordf. i fattigvårdsstyrelsen
Val av Inspektris för tillsyn i ålderdomshemmet
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§9

Val av revisorer och revisorssuppleanter till kommunalnämndens och
fattigvårdsstyrelsens räkenskaper

§ 10

Val av ledamot till hästuttagningsnämnden

§ 11

Val av brandsyningsmän

§ 12

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 13

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

Sammanträdesdatum 1919 02 09
§1

Ingen anmärkning mot röstlängden

§2

Val av justeringsmän

§3

Infordrat yttrande över av styrelsen för Björnlunda distributionsförening till
Kungl. Maj:ts ansökning om tillstånd att framdraga elektriska
högspänningsledningar genom socknen

§4

Löneförhöjning till decinfektrisen

§5

Tecknande av ytterligare en andel i Björnlunda elektriska distributionsförening
för anbringande av 2 st lampor i förstugan och vinden i sockenstugan

Sammanträdesdatum 1919 03 23
§1

Val av justeringsmän

§2

Anmärkning mot röstlängden

§3

Revisionsberättelse över kommunalnämndens och fattigvårdsstyrelsens
räkenskaper

§4

Val av ledamöter och suppleanter till valnämnden

§5

Kommunalstämmans beslutande rätt härefter skall utövas av
kommunalfullmäktige.
2112 personer äger rätt att bestämma beslut att för Björnlunda socken skulle utses
21 kommunalfullmäktige

§6

Ordf. åtgärd att till sönd. Den 6 april 1919 utlysa kommunalstämma för val av
omförmälde kommunalfullmäktige

§7

Val av ordf. biträden vid landstings och kommunalfullmäktigevalen

Sammanträdesdatum 1919 10 12
§1

Val av sockenombud att medverka i upprättande av särskilda priskuranter till
ledning vid det i länets markegångtaxa ingående årsprisets bestämmande

Sammanträdesdatum 1919 12 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängd
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§3

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman

§4

Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän

§5

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§6

Val av sockenombud att närvara å möte i Flen i och för överläggning ang. bildande
av sockenallmänningar

§7

Val av sockenombud för de tinghusbyggnadsskyldiga

Sammanträdesdatum 1920 03 07
§1

Val av justeringsmän

§2

Ang. köp av kyrkoherdebostället

Sammanträdesdatum 1920 03 21
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter i valnämnden

Sammanträdesdatum 1920 10 17
§1

Tid och plats för val av kommunalfullmäktige

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1920 12 12
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna samt vägfyrktalslängden

§3

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§4

Val av sockenombud för de tinghusbyggnadsskyldiga

§5

Val av gode män vid lantmäteri förrättningar

§6

Val av gode män för tillsyn över förmyndarskap

§7

Ersättning till brandstodskommitténs ordf.

Sammanträdesdatum 1921 03 20
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter i valnämnden

§3

Val av brandfogde
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Sammanträdesdatum 1921 12 11
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna samt vägfyrktalslängden

§3

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§4

Val av sockenombud för de tingshusbyggnadsskyldiga

§5

Val av ledamöter i brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän

Sammanträdesdatum 1922 08 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Tid och plats för kommunalfullmäktige val

Sammanträdesdatum 1922 12 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna

§3

Uppdrag till ordf. och justeringsmännen att granska vägfyrktalslängden

§4

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§5

Val av brandsyningsmän

Sammanträdesdatum 1923 12 16
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna samt vägfyrktalslängden

§3

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman

§4

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§5

Val av ledamöter och ordf. i brandstodskommittén
Val av brandsyningsmän

Sammanträdesdatum 1924 10 19
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av sockenfullmäktig att deltaga i val av vattenrättsnämndeman

§3

Val av sockenombud för att deltaga i upprättande av särskilda priskuranter till
ledning vid det i länets markegångtaxa ingående årsprisets bestämmande

Sammanträdesdatum 1924 12 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna samt vägfyrktalslängden
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§3

Val av nämndemän

§4

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§5

Val av brandsyningsmän

Sammanträdesdatum 1925 07 05
§1

Framställning från länets skogsvårdsstyrelse att kommunen måste utse
skogsvårdskommitté. Val av ledamöter i kommittén

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1925 12 06
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna samt vägfyrktalslängden

§3

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§4

Val av ledamöter och suppleanter i brandstodskommittén

§5

Val av brandsyningsmän

Sammanträdesdatum 1926 05 30
§1

Val av sockenombud för att yttra sig över en inom Kungl. Justitiedepartementet
utarbetad promemoria ang. tätare tingssammanträden i häradsrätterna

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1926 08 29
§1

Val av sockenfullmäktig att deltaga i val av vattenrättsnämndeman

§2

Anslag till reseersättning

Sammanträdesdatum 1926 12 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna samt vägfyrktalslängden

§3

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar

§4

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§5

Val av brandsyningsmän

§6

Val av fiskeritillsyningsmän uppskjutet tills vidare
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Sammanträdesdatum 1927 11 20
§1

Val av valmän att deltaga i val av tre ägodelningsmän

Sammanträdesdatum 1927 12 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna samt vägfyrktalslängden

§3

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman

§4

Val av skiftes gode män

§5

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§6

Val av ledamöter i brandstodskommittén

§7

Val av brandsyningsmän

§8

Val av ordf. i brandstodskommittén

Sammanträdesdatum 1928 12 08
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängderna samt vägfyrktalslängden

§3

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§4

Val av ledamöter i kommunens skogsvårdskommitté

§5

Val av brandsyningsmän

Sammanträdesdatum 1929 10 26
§1

Val av sockenombud att upprätta särskilda priskuranter till ledning vid det i
länets markegångtaxa ingående årsprisets bestämmande

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1929 12 07
§1

Granskning av debitering- och uppbördslängden samt vägfyrktalslängden

§2

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§3

Val av ledamöter och suppleanter i brandstodkommittén

§4

Val av brandsynemän

§5

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1930 01 25
§1

Anfört besvär rörande ordinarie kommunalstämma den 7 dec. Förrättat val av
sockenombud för de väghållningsskyldiga

§2

Val av justeringsmän
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Sammanträdesdatum 1930 03 24
§1

Val av justeringsmän

§2

Länsstyrelsens utslag ang. de besvär över val av sockenombud för de
väghållningsskyldiga. Anställande av nytt val

§3

Val av ombud och suppleant

Sammanträdesdatum 1930 12 13
§1

Val av justeringsmän

§2

Granskning av debiterings- och uppbördslängden samt vägfyrktalslängden

§3

Val av nämndeman

§4

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§5

Val av brandsynemän

Sammanträdesdatum 1931 12 12
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämma

§3

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§4

Val av brandsynemän

§5

Val av valmän för att deltaga i val av ägodelningsnämndeman

§6

Val av sockenfullmäktig att deltaga i val av vattenrättsnämndeman

§7

Bifölls förslag om kommunalstämmor skall kungöras i Södra Länstidning, Söd.
Nyheter och Tidningen Folket

Sammanträdesdatum 1932 12 17
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§3

Val av brandsynemän

§4

Kommunalstämmans kungörelse i tidningar från och med 1933 års ingångskulle
tills vidare upphöra

Sammanträdesdatum 1933 08 05
§1

Val av vice ordf. i kommunalstämman

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1933 12 16
§1

Val av valmän för att deltaga i val av tre ägodelningsnämndemän

§2

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
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§3

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§4

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1934 04 07
§1

Beslut att antalet ledamöter i kommunalfullmäktige skall utgöra 20 st

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1934 10 27
§1

Val av ombud för socknens avgäldsgivare att deltaga i upprättande av särskilda
priskuranter till ledning vid det i länets markegångtaxa ingående årsprisets
bestämmande

Sammanträdesdatum 1934 12 15
§1

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§2

Val av ledamöter i skogsvårdskommittén

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1935 11 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av vägstämmeombud och suppleanter

Sammanträdesdatum 1935 12 14
§1

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman

§2

Val av sockenombud för de väghållningsskyldiga

§3

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1936 05 16
§1

Val av sockenfullmäktig till val av vattenrättsnämndeman

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1936 12 05
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av nämndeman

§3

Val av ombud för de väghållningsskyldiga
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Sammanträdesdatum 1937 12 18
§1

Val av ledamöter i skogsvårdskommittén

Sammanträdesdatum 1938 04 02
§1

Beslut om antalet kommunalfullmäktige

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1939 10 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av vägstämmeombud och suppleanter

§3

Val av valmän för att deltaga i val av tre ägodelningsnämndemän

Sammanträdesdatum 1939 12 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av gode män vid lantmäteriförrättningar

§3

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman

Sammanträdesdatum 1940 08 10
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av nämndeman

Sammanträdesdatum 1940 10 26
§1

Val av sockenombud att deltaga i upprättande av särskilda priskuranter till
ledning vid det i länets markegångtaxa ingående årsprisets bestämmande

§2

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1940 12 14
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter i skogsvårdskommittén

Sammanträdesdatum 1942 05 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av sockenfullmäktige att deltaga i val av vattenrättsnämndeman

§3

Beslut att i Björnlunda valdistrikt skall utgöras av 20 kommunalfullmäktige
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Sammanträdesdatum 1942 12 12
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av nämndeman

§3

Anhållan om att få avgå som ordf. i kommunalstämman. Val av ny ordf.

Sammanträdesdatum 1943 11 27
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av valmän att deltaga i val av ägodelningsnämndeman

Sammanträdesdatum 1943 12 18
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman

§3

Val av ledamöter i skogsvårdskommittén

§4

Val av skiftesgodeman

§5

Uppdrag till ordf. att bestämma dag för ordinarie stämmors hållande

§6

Kungörelse av kommunalstämmorna

Sammanträdesdatum 1945 12 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av skiftesgodemän

§3

Val av nämndeman

§4

Val av valmän att välja tre ägodelningsnämndemän

§5

Kungörandet av kommunalstämman

§6

Uppdrag till ordf. att bestämma dag och tid för stämmans hållande under 1946

Sammanträdesdatum 1946 06 02
§1

Stämman lagligt utlyst

§2

Val av justeringsmän

§3

Beslut om att antalet kommunalfullmäktige skall vara 20 st

Sammanträdesdatum 1946 12 28
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ledamöter i skogsvårdskommittén

§3

Uppdrag till ordf. att bestämma dag för ordinarie stämmas hållande

§4

Kungörelse av kommunalstämma
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Sammanträdesdatum 1947 12 20
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalstämman

§3

Uppdrag till ordf. att bestämma dag för ordinarie stämmas hållande

§4

Kungörelse av kommunalstämman

Sammanträdesdatum 1948 10 30
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av valmän för val av vattenrättsnämndeman

Sammanträdesdatum 1948 12 18 (se kommunalnämndens protokollsbok i slutet )
§1

Val av justeringsmän

§2

Omval för 6 år för nämndeman

§3

Uppdrag till ordf. att bestämma dag för ordinarie stämma

§4

Kommunalstämmorna skall kungöras genom kungörelser i kyrkan och på
anslagstavlan samt på fullmäktiges kallelsekort

Sammanträdesdatum 1949 12 17
§1

Val av justeringsmän

§2

Val av valmän resp. suppleanter för val av vattenrättsnämndeman

§3

Val av ledamöter i skogsvårdskommittén

§4

Uppdrag till ordf. att bestämma dag för ordinarie stämmors hållande

§5

Kungörelse av kommunalstämma

Innehållsförteckning, kommunalstämma Björnlunda kommun 1900 – 49
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.
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