DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1950 11 26
§1

Kommunalfullmäktige öppnande

§2

Utlysning

§3

Verkställande upprop

§4

Val av ordf. för dagens möte

§5

Val av justeringsmän

§6

Val av kommunalfullmäktiges ordf.

§7

Val av fullmäktiges vice ordf.

§8

Val av revisor av 1952 års förvaltning

§9

Val av valberedning

§ 10

Kommunalkamrersplatsen ledighet förklarad genom annons

§ 11

Kommunbistånd angående lämplig verkstadslokal skall utredas

§ 12

Kungörelserna skall ske på vanligt sätt. Kommunfullmäktige sammanträdena skall
hållas på fredagarna kl. 19.00 i Ordenshuset

§ 13

Första sammanträdet förklaras avslutat

Sammanträdesdatum 1951 06 08
§1

Utlysning

§2

Verkställande upprop

§3

Val av justeringsmän

§4

Reseersättnings beslut för kommunala sammanträden

§5

Traktamente för fullmäktigesammanträdena ej skall utgå

§6

Vissa traktamenten skall utgå men inte alla

§7

Ordförande arvodena skall bordlägga i slutet av året

§8

Val av byggnadsnämnds ledamöter och suppleanter

§9

Val av nykterhetsnämnd och ledamöter och suppleanter

§ 10

Val av civilförsvarsnämnds ledamöter och suppleanter

§ 11

Val av pensionsnämnd

§ 12

Val av biblioteksstyrelse

§ 13

Val av familjebidragsnämnd

§ 14

Val av hälsovårdsnämnd

§ 15

Val av brandstyrelse

§ 16

Val av hemhjälpsnämnd

§ 17

Reglemente för Daga kommunalnämnd

Innehållsförteckning, fullmäktige Daga kommun 1950 – 73
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

1(55)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 18

Planerade bussturer börjar gå i gång 18 juni 1951

§ 19

Val av kommunalhus kommitté

§ 20

Garanti försäkring för kommunalkamrern på 50.000 kronor

§ 21

Gåsinge-Dillnäs socken överföres till Kattnäs socken till fastigheten Norrtuna

§ 22

Gnesta veterinärsdistrikt bibehålles oförändrade

§ 23

Kommunkamrern Ivar Arvidsson begär bli befriad från uppdraget därför begär
länsstyrelsen ny röstsammanräkning för utseende av ny ledamot.

§ 24

Busslinjen från Gåsinge till och genom Björnlunda socken, skall man avföra denna
fråga från dagordningen tills vidare?

§ 25

Diskussion om en lönenämnd man väntar med ett fast beslut.

§ 26

Kommunalfullmäktige sammanträdet avslutat

Sammanträdesdatum 1951 01 26
§1

Kommunalfullmäktige sammanträdet öppnat

§2

Verkställande upprop

§3

Mötets val av dagens förhandlingar

§4

Val av justeringsmän

§5

Val av kommunfullmäktiges ordf. för år 1951

§6

Val av kommunalnämnd

§7

Val av folkskolestyrelse

§8

Val av fattigvårdsstyrelse

§9

Val av barnavårdsnämnd

§ 10

Kommunfullmäktige beslöt att anställa en kommunkamrer

§ 11

Kommunfullmäktige beslöt att förrätta valet med slutna sedlar och resultatet blev att
kommunfullmäktige valde Ivar Arvidsson

§ 12

Kommunfullmäktige beslöt att Trafik AB ska hemställa om en daglig busslinje mellan
Blacksta och Axala över Björnlunda

§ 13

Kommunen ska anordna en sommarorienteringsresa genom Daga kommun

§ 14

Kommunalnämnden fick i uppdrag att utreda frågorna och reseersättning

§ 15

Kommunalfullmäktige sammanträdet avslutat

Sammanträdesdatum 1951 10 26
§1

Justering av protokollet

§2

Hundskatten ska utgå med 30 kronor per hund

§3

Ersättning för eget fordon skall utgå med 30 öre per km för ensam person
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§4

Ändring av sockennamnen till Daga och Frustuna

§5

Utgifts och inkomststat för år 1952

§6

1952 års utdebitering skall utgå med 6,96 kronor per skattekrona

§7

Kommunfullmäktige gav brandstyrelsen i uppdrag att utse brandbefäl

§8

Lagen om vägnämnder

§9

Ett förslag till ett blivande kommunalhus

§ 10

Omval av nämndeman

§ 11

Kommunfullmäktige yttrade sig om ny och ombyggnaden om ålderdomshemmet i
Björnlunda

§ 12

Kommunen skall utse en kristidsnämnd

§ 13

Landsvägen genom Stjärnhovs stationssamhälle borde asfalteras

§ 14

Bostadstillägg skall utgå i samma omfattning som tidigare tillämpats

§ 15

Ivar Larsson väckte frågan om anslag till samlingsersättare

§ 16

Ny sammanräkning skall begäras för utseende av ersättare

§ 17

Sammanträdet avslutat

Sammanträdesdatum 1951 12 21
§1

Val om justeringsmän

§2

Val om inkomsttaxeringsnämnd

§3

Val om fastighetsnämnd

§4

Val om revisorer för 1952 års räkenskaper

§5

Siffergranskare för 1952 års räkenskaper utsågs revisorerna

§6

Kommunens ombud om tingshusbyggnadsskyldiges sammanträden utsågs

§7

Svenska landskommunernas förbunds länsavdelning

§8

Val om ombud inom tandvårdsnämnd

§9

Folkbokförings ärenden

§ 10

Val om ledamöter i Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 11

Val av revisorer i polisdistriktet

§ 12

Val om kommunalfullmäktiges ordf. och vice ordf. för år 1952

§ 13

Barnavårdsnämndens ordf. har avsagt sig från ordf. platsen

§ 14

Svaromål i mantalsskrivningsärenden

§ 15

Val om pensionärshemsstyrelse

§ 16

Val om hästtutagningsnämnd

§ 17

Kommunens byggnadsnämnd för tiden intill 1955 års utgång
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 18

Kommunfullmäktige gav förslag att tillsätta en kommunal revisor, som skall revidera
räkenskaperna inom kommunen

§ 19

Rätt att få försälja pilsnerdricka i respektive affärer i Stjärnhov

§ 20

Förbundsordning för Daga och Gnesta polisdistrikt

§ 21

Ledig förklara skrivbiträdestjänsten anses vara nödvändigt

§ 22

Kommunalkamrerernas semester under år 1952 bör utgå med 14 dagar och därefter
med längre tid

§ 23

Gryts kommunalfullmäktige har begärt att köpa tomt mark från Stjärnhovs säteri

§ 24

Direkta telefonledningar mellan Skeppsta växel – Björnlunda samt mellan Axala och
Björnlunda för att förbättra telefonförbindelserna

§ 25

Kommunfullmäktige beslöt att kommunal litteratur i viss omfattning bör bekostas
av kommunen

§ 26

Beslut om kommunala arvoden

§ 27

Utöknings veckor inom folkskolorna i Björnlunda och Gåsinge

§ 28

Val om trafiksäkerhetsledamöter

§ 29

Mötet förklaras avslutat

Sammanträdesdatum 1952 05 30
§1

Utlysning

§2

Val om justeringsmän

§3

Revisionsberättelsen över Gryts kommun för år 1952

§4

Revisionsberättelsen över Gåsinge och Dillnäs år 1951

§5

Björnlunda kommuns och brandförsvarsförbundets revisionsberättelse

§6

Revisionsberättelse över Daga kommuns förvaltning för åren 1949 – 1951

§7

Utredning av byggnadsverksamhet och investeringsbehov

§8

Indragning i undervisningen vid Hallsta och Solviks skolor

§9

Ökade kostnader för reparation och nybyggnad av lärarebostäderna vid Öllösa skola

§ 10

Extra anslag av 4.000 kronor till höjda kostnader för fria läroböcker

§ 11

Folkskolestyrelsen hade begärt ett extra anslag till skolresor för barn i sjunde
klasserna med 15 kronor per barn

§ 12

Förminskning i läraravdelningen på grund av nerskärning

§ 13

Folkskolestyrelsen hade föreslagit att kommunalnämnden skall förvalta Tomteborgs
skola

§ 14

Inmontering av kylskåp till lärarbostäderna

§ 15

Finansieringen av de extra kostnaderna för ny- och ombyggnad av lärarbostäderna
vid Öllösa skola
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 16

Inköp av fastigheten Alma i Björnlunda socken

§ 17

Kommunens ombud för förmedling av statliga bosättningslån

§ 18

Ledarinnorna i hemhjälpsnämnden skall erhållas 35 kronor i ersättning

§ 19

Pensionärshemsstyrelsen hade föreslagit att ett nytt pensionärshem skall byggas i
Stjärnhov

§ 20

Pensionärshemsstyrelsen skall disponera 200 kronor till invigningsfesten vid
Björnlunda pensionärshem

§ 21

Högst 1.000 kronor till brandledningen genom järnvägsbanken i Stjärnhov

§ 22

Brandinspektören B. Thorell skall förhands granska brandordningen för Daga
kommun

§ 23

Föreningen och Gryts föreningshus

§ 24

Gåsinge-Dillnäs föreningshus

§ 25

Nya tomtområdet i Björnlunda

§ 26

Pensionsavgifterna

§ 27

Obetald revisionsarbete

§ 28

Befrielse av nöjeskatt

§ 29

Kommunalt bidrag av 300 kronor kommunfullmäktige beslöt att anslå 100 kronor

§ 30

Kommunnämnden hade tillstyrkt en från Framtidsförbundets sjukkasseavdelningen i
Stjärnhov

§ 31

Reseersättningar och traktamenten till lärarekårens representant m.fl

§ 32

Rörarbetaren Axel Johansson befriad från samtliga kommunala uppdrag

§ 33

Eric Johansson, Lillsätra, Björnlunda, hade anhållit att bli befriad från uppdraget
som vice ordf. i barnavårdsnämnden

§ 34

Ledamöter och suppleanter i polisdistriktet skall avses en tid med fyra år

§ 35

Kommunens förbindelser enligt §§ 11 och 32 i kungörelsen det gäller egnahems och
förbättringslån

§ 36

Daga kommuns nya låneförbindelserna

§ 37

Röda Korset hade anhållit om ett bidrag på 161 kronor för utlagda kostnader till
hemvärnsmäns resor

§ 38

Kommunalt bidrag till husmoderssemestrar

§ 39

Ärenden om Daga kommuns postgirokonto

§ 40

Gryts Nykterhetsvänners samarbetskommitté

§ 41

Ansökan att få försälja pilsnerdricka i respektive affärer

§ 42

Ny ledamot i nykterhetsnämnden efter Lennart Eriksson

§ 43

Kommunfullmäktige skall utse en byggnadskommitté

§ 44

Bättre tågförbindelser mellan Stjärnhov och Björnlunda
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 45

Lönetillägg för år 1952

§ 46

Bidrag till läroböcker

§ 47

Inköp av tomtmark till skoländamål från Skeppsta gård i Gåsinge socken

§ 48

En eller två lärobostäder vid Skeppsta skola

§ 49

Förslag om att kommunen skall bidraga till kostnader för valskjutsar vid höstens val
tillstyrktes i princip

§ 50

Kungliga Telegrafstyrelsen begär att frikretsen för telefonsamtal skall omfatta hela
storkommunen.

Sammanträdesdatum 1952 09 12
§ 51

Utlysning

§ 52

Val av justeringsmän

§ 53

Formulering av 13§ i kommunens brandordning

§ 54

Medlemmar i Daga – Gnesta civilförsvarsförening

§ 55

Tillstånd för pilsnerförsäljning

§ 56

Lägenheter skall byggas till lärarna i Skeppsta

§ 57

25-årigt amorteringslån på 75.000 kronor

§ 58

Tillfälligt lån på 50.000 kronor

§ 59

Solvika och Hallsta skolor indrages

§ 60

Kommunalt bidrag till bussresor

§ 61

Borgen på egnahems- och förbättringslån på 200.000 kronor för tiden 1952 – 1955

§ 62

Skolskjutsen från Torvsäters vägskäl – Kexle – Wellerska skola må utökas från 70
dagar till 120 dagar

§ 63

Klagomål över att för många barn åkte i skolbilen på sträckan Elghammar –
Velandersborg.

§ 64

Frikrets för telefonsamtal inom hela Daga kommun

Sammanträdesdatum 1952 10 31
§ 65

Utlysning

§ 66

Val av justeringsmän

§ 67

Skatteberäkningen

§ 68

Hyresinkomst på 1.800 kronor för läkarebostaden

§ 69

Anslaget om solbiblioteket

§ 70

Nämndens förslag att anslå 15 kronor per barn och ledare till skolresa för sjunde
klassens barn
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 71

Skolbespisningen

§ 72

Björnlunda Idrottsplats kommitté

§ 73

Gryts och Gåsinge hembygdsförening

§ 74

Kapitalutgifterna för civilförsvaret

§ 75

Votering om skattefråga

§ 76

Utgifts- och inkomststat för Daga kommun för år 1953

§ 77

Val av överförmyndare av Daga kommun för tiden 1 jan. 1953 – 31 dec.

§ 78

Skrivbiträde tjänsten på kommunalkontoret skall ledighet förklaras som extra
skrivbiträde tjänsten fr. o. m 1 jan. 1953

§ 79

Anordning av luftbevakningskurser

§ 80

Redogörelse av de nya bostadstilläggen

Sammanträdesdatum 1952 12 19
§ 81

Utlysning

§ 82

Val av justeringsmän

§ 83

Val av kommunfullmäktige ordf.

§ 84

Val av revisorer och siffergranskare för 1953 års räkenskaper

§ 85

Sv. Landskommunernas förbunds revisionsavdelning

§ 86

Kommunal revisorer hos föreningar som erhållas kommunalt anslag

§ 87

Val av revisorer inom Daga polisdistrikt

§ 88

Val av inkomsttaxeringsnämnder för de olika nämnderna

§ 89

Fru Strandberg begär befrielse som ledamot av hemhjälpsnämnden istället valdes Fru
Johansson för den återstående mandattiden

§ 90

Val av representanter i Sv. Landskommunernas förbundssammanträden

§ 91

Kommunfullmäktige sammanträdena skall hållas på fredagar kl 19.00 i Ordenshuset i
Björnlunda

§ 92

Kommunala bostadstillägg för pensionärer

§ 93

En allmän investeringsfond

§ 94

Rättigheter till pilsnerförsäljning

§ 95

Ajournerades för kaffeservering

§ 96

Omändringsarbeten skulle utföras vid Strandgården i Stjärnhov

§ 97

Ny läkarbostad bygges under år 1953 samt att ett anslag på 5.000 kronor ställes till
förfogande för utredningsarbete

§ 98

Bokförningsvärden på kommunens fastigheter

§ 99

Val av huvudman i Mariefreds sparbank för tiden 1953 – 1955
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 100

Godkännande från Länsstyrelsen ang. brandordningen i Daga kommun

§ 101

Lönetillägget skall utgå även under år 1953

§ 102

Pensionsavgift för föreståndarinnan i Gryts ålderdomshem

§ 103

Markinköp för utökning av skoltomten vid Björneborg

§ 104

Byggnadskommittéer skall erhålla ersättning

§ 105

Sörtorpsskogen i Gåsinge icke för närvarande skall säljas

§ 106

Ordförande tackade sina medarbetare för samarbetet för det gångna året

Sammanträdesdatum 1953 02 06
§1

Ordförande hälsade välkommen till ett nytt år och till första sammanträdet för det
nya året

§2

Utlysning

§3

Val av justeringsmän

§4

Inköp av markområde från Ekhovs gård

§5

Markbyte mellan kommunens fastighet Helledal i Gåsinge församling och tomtmark
till lärarbostad vid Skeppsta skola

§6

Deltagande i en råttutrotningskampanj

§7

500 kronor till skolbibliotekets verksamhet för år 1953

§8

Folkskolestyrelsen skall anordna skolskjuts för sträckan Jälund – Hornet i Gryts
församling

§9

Gatuarbete i Björnlunda tillstånd att överskrida anslag

§ 10

Omändringsarbetena i Strandgården

§ 11

Distriksarkitektsbefattning för mellersta Södermanland

§ 12

Ny läkarbostad som skall sammanbindas med den gamla

§ 13

Val av nämndeman för tiden 1 jan. 1953 – 31 dec. 1958

§ 14

Folkskolelärarförbundet önskade utöva förhandlingsrätt gentemot Daga kommun för
vissa namngivna befattningshavare

§ 15

Val av naturskyddsombud

§ 16

Val av representant för att föra kommunens talan och rösträtt

§ 17

Val av två ledamöter för hemvärnsområde både i Gåsinge och Björnlunda

§ 18

Redogörelse av utgivna kostnader om den nya läkarbostaden

§ 19

Årsrapport från nykterhetsnämnden uppläses

§ 20

Ett anslag på ett belopp av 1.000 kronor till radiohjälpens Hollandsinsamling

§ 21

Brandmännen i Gåsinge brandförsvar avgår fr. o. m 15 april 1953
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1953 05 15
§ 22

Utlysning

§ 23

Val av justeringsmän

§ 24

Revisorernas berättelse. Ansvarsfrihet för styrelse 1952

§ 25

Lönenämnden i fortsättningen skall föra protokoll vid sina sammanträden

§ 26

Redogörelse av räkenskaperna för de föreningar som erhållit kommunalt anslag
under år 1952

§ 27

Ritningar för nybyggnad av läkarbostad

§ 28

Fattigvårdsstyrelsen fick 5.000 kronor ang. Björnlunda ålderdomshem

§ 29

Utredning om ombyggnad av Björnlunda ålderdomshem

§ 30

Höjda pensionsandelarna

§ 31

Utredning om en samordning av statsbidrag till ett driftbidrag

§ 32

Ett anslag från Gnesta skolor om undervisning för fyra elever över 18 års ålder från
Daga kommun

§ 33

Votering om läkarbostadens medel på 60.000 kronor

§ 34

Fria läroböcker för eleverna som är mantalsskrivna i kommunen

§ 35

Inköp av en brandbil

§ 36

Utredning av medelsförvaltningens förslag

§ 37

Husmodersstipendierna skall utdelas utav barnavårdsnämnden

§ 38

Undervisningen i Hallsta skola skall fortgå

§ 39

360 kronor till matkostnader

§ 40

Utökade skolskjutsar bordlades till nästa sammanträde

§ 41

För pensionärer som vårdas på annan anstalt än ålderdomshem utgår icke
kommunalt bostadstillägg

§ 42

Kommunalnämnden skall uppdraga att ordna fam. X. bostadsfråga på ett ur såväl
familjens som kommunens bästa sätt.

§ 43

Tilläggnings anslag till förhöjda städerskelöner

Sammanträdesdatum 1953 08 19
§ 44

Val av justeringsmän

§ 45

Uppläsning av Gryts Förenings skrivelse

§ 46

Tillstyrkan av pilsnerförsäljningstillståndet

§ 47

Skolskjutsar inom Daga Kommun

§ 48

Avkastning av vissa fonder
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 49

Personal inom Daga kommun skall genomgå en kurs inom kommunal
upplysningsverksamhet

§ 50

Förslag till tjänstereglementet

§ 51

Skärmbildsundersökning

§ 52

Tilläggsanslag på 20.200 kronor till förhöjda kostnader

§ 53

Skatteregleringsfond skall avjämnas

§ 54

Årsarvode och reseanslag

§ 55

Ny vattentäkt till tomtområde i Björnlunda

§ 56

Klagomål angående postboxarna i Björnlunda postkontor. Man vill även
tillgänglighet till dom på söndagarna

§ 57

Förslag till ny valkretsindelning för landstingsmannaval

§ 58

Tilläggsanslag på 1.500 kronor till en sjukvikarie för hemvårdarinnan

Sammanträdesdatum 1953 10 23
§ 59

Utlysning

§ 60

Justeringsmän

§ 61

Upprättning av statsförslaget

§ 62

Hyresinkomsterna upptogs i budgeten till 4.400 kronor

§ 63

Skolbespisningen i Öllösa

§ 64

Enhetskolan i Björnlunda

§ 65

Biblioteksstyrelsens statsförslag

§ 66

Sammanträdet ajournerades för kaffedrickning

§ 67

Anslag och bidrag till föreningsverksamhet

§ 68

Reseersättningarna till samtliga ordf.

§ 69

Nykterhetsnämndens statsförslag

§ 70

Utdebitering för år 1954 skall utgå med 7:45 per skattekrona

§ 71

Utgifts- och inkomststat för år 1954

§ 72

Planerad folkbildningskurs i Björnlunda

§ 73

Normal tjänstereglemente för föreståndarinnan i Gryts ålderdomshem

§ 74

Retroaktiv pensionsavgift

§ 75

Val av valberedning

§ 76

Huvudavloppsledning i Stjärnhovs samhälle

§ 77

Tävlingen ”Min hemsocken”

§ 78

Inköp av tomtmark från Stjärnhovs mark

§ 79

Indragning av vattenledning och samt avloppsledning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1953 11 27
§ 80

Utlysning

§ 81

Val av justeringsmän

§ 82

Nyval av ledamöter till olika nämnder

§ 83

Olika fonder

§ 84

Ändrade bestämmelser inom Gryts församling angående donationsfonderna

§ 85

Pehr Wellers fond

§ 86

Velanderska fonden

§ 87

Gustaf och Hedvig Petterssons minne

§ 88

Avsedda fonder ska bidra till skolbarns beklädnad

§ 89

Föreslagna läkarbostaden

§ 90

Utträdande ur kommunalförbundet

§ 91

Lönenämnden ska handha löne- och pensionsfrågor

§ 92

Fastighetsnämnen skall tillsättas inom kommunen

§ 93

Anhållen om befrielse från ordförandesällskapet

§ 94

Oförutsedda utgifter på finansförvaltningen

§ 95

Indragning av vatten och avlopp i bostaden i Katrineborg

§ 96

Normalpensionsreglemente

§ 97

Omprövning av uthyrning av hemvärnsbacken

§ 98

Ortsbefolkningen i Örnbo och Kleva hade avfattat en skrivelse ställd till
postdirektionen i Lindköping

§ 99

Södermanlands läns företagsförening

§ 100

Postboxarna vid Björnlundas postkontor är tillgängliga för allmänheten under iden 9
– 11 varje sön och helgdag

Sammanträdesdatum 1953 12 18
§ 101

Utlysning

§ 102

Val av justeringsmän

§ 103

Antagande av normalpensionsreglemente

§ 104

Antagande av tjänstereglemente

§ 105

Telefonersättning för åren 1953 och 1954

§ 106

Andelar i Södermanlands läns företagareförening

§ 107

Extra anslag till pensionsnämndens ordf.

§ 108

Aktier till beloppet av 800 kr i kommunaktiebolaget

§ 109

Studiecirkel i Stjärnhov
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 110

Förslag till kommunal folkomröstning

§ 111

Omval om platsen som kommunalfullmäktige ordf.

§ 112

Val av ledamöter och suppleanter till fattigvårdsstyrelsen

§ 113

Val av ledamöter och suppleanter till barnavårdsnämnden

§ 114

Kommunens ombud för förmedling av statliga bosättningslån

§ 115

Förslag av tillsättning i fattigvårdsnämnden

§ 116

Inkomsttaxeringsnämnder

§ 117

Omval i byggnadsnämnden

§ 118

Sammanträdet ajournerades för kaffeservering

§ 119

Valberedning i lönenämnd

§ 120

Val av revisorer

§ 121

Omval av revisorer polisdistriktet

§ 122

Kommunens revisorer i olika föreningar

§ 123

Ombud för Svenska landskommunernas förbunds länsavdelningssammanträden

§ 124

Val av suppleanter till olika nämnder

§ 125

Val av ledamot i nykterhetsnämnden

§ 126

Mandattiden i brandordningen skall utgå den 31:a dec. 1953

§ 127

Pensionärsbygget

§ 128

Tillstyrkande till kommunalkamrerns förslag om anslag till byggnadsarbetena

§ 129

Avsägning av ledamot i kommunfullmäktige

§ 130

Södermanlands läns skyddsförening

§ 131

Björnlunda och Stjärnhov gällande byggnadsförbundet utsträckts till att gälla även
under år 1956

§ 132

1954 års sammanträden skall hållas i församlingshemmet i Björnlunda om möjligt
fredagar 19.00

§ 133

Val av representant till Södermanlands läns företagareförenings sammanträde
beräknas hållas i jan. månad

§ 134

Uthyrning av hemvärnsgården

§ 135

Utdelning av julgåvor

§ 136

Kommunfullmäktige skall skicka jul och nyårs telegram till Pojo kommun, Finland

§ 136

Ordförande tackade sina kollegor för det gångna årets goda samarbete

Sammanträdesdatum 1954 03 19
§1

Årets första sammanträde förklaras öppnat

§2

Utlysning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§3

Upprop

§4

Länsstyrelsens skrivelse läses upp

§5

Val av justerings män

§6

Tilläggsanslaget beviljat till Öllösa skola

§7

Barnavårdsnämnden bad om ett anslag på 1.253 kronor och fick beviljat

§8

Inköp av markområde vid Kexle skola

§9

Omändringskostnader vid Tomteborg

§ 10

Kommun fick avslag att disponera marken vid Katrineborg

§ 11

Upplåta Solviks skolhus till hemvärnets förtroendenämnd i Gåsinge

§ 12

Frågan om uthyrning av hemvärnsgården

§ 13

Ritningsutkast till nybyggnad vid Björnlunda ålderdomshem

§ 14

Förbättringslån

§ 15

Anslag till förbättringslånen skulle avgöras senare

§ 16

Bestämmelser för egnahemslån

§ 17

Ny hälsovårdsstadga

§ 18

Gryts föreningshus

§ 19

Skyddsförening för frigivna fångar

§ 20

Reglemente för lönenämnden

§ 21

Tjänstereglemente

§ 22

Pensionsavgiften för kommunalkamrern

§ 23

Lönerna inom kommunen skall utgå enligt ortsgrupp 3

§ 24

Tomtmark från Stjärnhovs säteri

§ 25

Kommunal pension vid avgång från tjänst

§ 26

Val av valnämnds representant

§ 27

Fullmäktige beslöt att anslå 200 kronor till en konstutställning

§ 28

Valförrättningarna i september

§ 29

Fastigheten Köpenhamn i Gryt försålts

Sammanträdesdatum 1954 05 12
§ 30

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna

§ 31

Utlysning

§ 32

Upprop

§ 33

Val av justeringsmän
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 34

Ordföranden uttryckte sitt missnöje med att en tidning publicerat
revisionsberättelsens PM innan ordf. hann hålla sitt sammanträde

§ 35

Revisionsberättelserna

§ 36

Räkenskaper och bokslut

§ 37

Revisorernas PM

§ 38

Kommunfullmäktige fastställde balansräkningen samt att bevilja styrelser och
nämnder ansvarsfrihet för 1953 års förvaltning

§ 39

Konstutställning

§ 40

Traktamenten

§ 41

Bussresor i kommunal regi

§ 42

Beviljat tilläggsanslag på 50.000 kronor till kostnader för utförande av gata och
läkarebostadens trädgård samt vatten och avloppsledningar

§ 43

20.000 kronor utförande av avloppsledningar från sparbankens tomt ned till
Betaniakärret

§ 44

Kapitalavbetalning på fastigheten Alma med ett belopp av 7.500 kronor

§ 45

Fattigvårdsstyrelsen fick anslag beviljat på ett belopp på 5.358 kronor

§ 46

Ett anslag till barnkolonin Solgården på ett belopp på 100 kronor

§ 47

Normal pensionsreglemente

§ 48

Statsbidrag till uppförande av läkarebostaden

§ 49

Tillbyggnad till den gamla läkarebostaden

§ 50

Tomt mot inteckning

§ 51

Val av ombud till den allmänna sjukkassan

§ 52

Hallsta skola skall indragas

§ 53

Ett anslag på 800 kronor till vikarierande läkare

§ 54

Fullmäktige beslöt att anslå folkskolestyrelsens bud på 5.222 kronor till ökade
kostnader för bl.a. skolskjutsar

§ 55

Folkskolestyrelsen beviljade ett belopp på 50 kronor som resebidrag för skolbarn

§ 56

En kurs på Stensunds folkhögskola skall hållas i ämnet naturvård

§ 57

Föreningar som erhållas kommunalt anslag

§ 58

Resekostnader för kökselever

§ 59

En studieresa skall göras till en del nybyggda ålderdomshem i Eskilstuna

§ 60

Konstutställningen skall hållas den 28/5 och allmän visning sker 26/5

Innehållsförteckning, fullmäktige Daga kommun 1950 – 73
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

14(55)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1954 09 17
§ 61

Sammanträdet öppnat

§ 62

Utlysning

§ 63

Upprop

§ 64

Val av justeringsmän

§ 65

Frågan om Wellerska skolans ombyggnad för vidare utredning

§ 66

Kommunalt inteckningslån på 4.000 kronor

§ 67

Förmedlingsorganet hade begärt ett anslag på 1000 kronor

§ 68

Lönenämndens förslag till gratifikationer åt städerskorna

§ 69

Semesterersättning skall utbetalas till tillfälliga arbetstagare

§ 70

Kommunfullmäktige beslöt att tre hemvårdarinnor skulle vara anställda och att
semestervikarier om möjligt skall anskaffas

§ 71

Fullmäktige beslöt att antaga normal tjänstereglemente för ordinarie
hemvårdarinnor inom Daga kommun

§ 72

Försäljning av pilsner tillstyrkts

§ 73

Votering om ett tomtområde i Björnlunda

§ 74

Fullmäktige besköt att Elghammars rote i folkbokförings hänseende skall indragas
och uppgå i Norrby rote

Sammanträdesdatum 1954 10 29
§ 75

Ordf. hälsade ledamöterna välkomna

§ 76

Utlysning

§ 77

Upprop

§ 78

Val av justeringsmän

§ 79

Kommunalfullmäktige beslöt att skrivbiträdet skall placeras i lönegrad 8 och att
tjänsten skall vara ordinarie på kommunalkontoret

§ 80

Sammanträdet föreslog två förslag till ersättningar åt tillsyningsmännen vid
kommunens skolor

§ 81

Ett årligt arvode på 200 kronor skall utgå till reparationskommitténs ordf.

§ 82

Byggnadsnämnden fick tillstyrkan av fullmäktige ang. byggnadsplanen i Stjärnhov

§ 83

Val av suppleanter och ombud i rote

§ 84

Ägobyte

§ 85

200 kronor skall utgå till lönenämndens ordf.

§ 86

Lokaler även för polisdistriktets behov

§ 87

Hyran för läkarebostaden
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 88

Budgeten för folkskolestyrelsen

§ 89

Biblioteksstyrelsens statsförslag

§ 90

Bidrag till föreningsverksamhet i kommunen

§ 91

Fattigvårdsstyrelse ordf. hade begärt reseanslag

§ 92

Lekredskap för barn i Stjärnhov

§ 93

30 kronor per barn och år skall utgå till barnavårdsnämnden

§ 94

Tomtinköp för cykelreparatör Gustav Erikssons planerade nybygge

§ 95

Hemvärnet skall snart ha en övning

§ 97

Gryts föreningshus

§ 98

Utlämnade fasta lån till egnahemsbyggare

§ 99

Kommunfullmäktige beslöt att fastställa en utdebitering på 7:45 kronor per
beviljningskrona för år 1955

§ 100

Kommunfullmäktige har genomgått de olika förvaltningsgrenarnas utgifts- och
inkomstposter

Sammanträdesdatum 1955 01 31
§1

Utlysning

§2

Frånvaro på upprop

§3

Val av justeringsmän

§4

Val av ordf. och vice ordf.

§5

Inteckningsreverens å 20.000 kronor

§6

Tomten intill Björnlunda järnvägsstation

§7

Försäljning av strand tomt 1:29 i Stjärnhov

§8

Markområde i närheten av Avla i Gåsinge

§9

Utbetalt lönetillägg till skolkökslärarinnan

§ 10

Gosslöjd vid Skeppsta skola

§ 11

Översiktsplan över vatten och avloppsförhållandena

§ 12

Nytt ålderdomshem i Björnlunda

§ 13

Inköp av tomtmark från Stjärnhovs säteri

§ 14

Nytt anslag på 500 kronor till resor m.m.

§ 15

Ny vattenbrunn vid Öllösa skola

§ 16

Justering av protokollet skulle ske den 7 januari
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1955 02 19
§ 17

Utlysning

§ 18

Upprop

§ 19

Val av justeringsmän

§ 20

Utbyggnaden av ålderdomshemmet i Björnlunda

§ 21

Sammanträdes ajournerades för kaffedrickning

§ 22

Siffergranskning

§ 23

Försäljningspriser på de av kommunen innehavda tomterna

§ 24

Val av valberedning för år 1955

§ 25

Angående markförvärv från säteriet hade tidsbegränsats till den 15 mars 1955

§ 26

Tomt vid Skeppsta skola

§ 27

Södermanlands läns idrottsförbund inbjudna till en konferens i Flen

§ 28

Sammanträdes förklarades avslutat

Sammanträdesdatum 1955 03 30
§ 29

Ordförande hälsade välkomna

§ 30

Utlysning

§ 31

Upprop

§ 32

Val av justeringsmän

§ 33

Markköp i Stjärnhov

§ 34

Ombyggnad av lärarbostaden i Axala

§ 35

10.000 kronor till en ny bergborrad brunn vid Öllösa skola

§ 36

Hemvårdarinnorna inom Daga kommun

§ 37

Tomtförsäljningen från tomtområdet Björnlundagården 2:1 i Björnlunda
stationssamhälle

§ 38

Inventarieinköp för hemvårdarinnornas bostäder

§ 39

KF-sammanträdena skulle ske i Ordenshuset, Björnlunda i fortsättningen i stället för
församlingshemmets lokaler

§ 40

Förslag om att pliktavgift skulle införas, man beslöt inget

§ 41

Sammanträdet förklarades avslutat

Sammanträdesdatum 1955 05 27
§ 42

Sammanträdet förklarades öppnat

§ 43

Utlysning

§ 44

Upprop
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 45

Val av justeringsmän

§ 46

Budgetredovisning

§ 47

Revisorernas berättelse

§ 48

Ansvarsfrihet för 1954 års räkenskaper och förvaltning

§ 49

Daga kommuns balans räkning

§ 50

Förbättringslånet skall överföras till utlämnade fasta lån i kommunens bokföring

§ 51

Utlämning av särskilt inteckningslån på 1.500 kronor

§ 52

Förslagsanslag anslå ett belopp av 1.500 kronor av vatten och avloppsledningar på
fastighets området Höjden – Hovgården i Stjärnhov

§ 53

Markköpet från Fastmyra säteri blev föremål för överläggning

§ 54

Markköpet från Stjärnhovs säteri lev föremål för överläggning

§ 55

Fastigheten Hovgården 2:26

§ 56

Markområde i Björnlunda

§ 57

Beslut om att Tomteborgs nedlagda skola skall försäljas

§ 58

Redogörelse inlämnad på räkenskaperna hos föreningar som erhållit kommunalt
anslag

§ 59

Kaffe på kommunens bekostnad

§ 60

Anslag till det nya kommunhuset på 3.000 kronor beviljat

§ 61

Extra anslag på 52:50 kronor till lokalhyra för en studiecirkels sammankomster

§ 62

180 kronor till bekostnad av en guldmedalj

§ 63

Rikssamling för kräftsjukdomarnas bekämpande

§ 64

Kommunalt bidrag till en invalidmotorcykel

§ 65

Ett 25-årigt amorteringslån på 50.000 kronor

§ 66

Ombyggnader av tingshuset i Gnesta

§ 67

Fria resor till de lag stadgade sammanträdena inom folkskolestyrelsen

§ 68

Val av ledamot i valnämnden

§ 69

Avloppsförhållandena från handlanden Y. Jarbells planerade byggnadskomplex blev
föremål för en längre överläggning

§ 70

Gratifikationer

§ 71

Kommunala hyreshus bordlades

§ 72

Sammanträdet förklarades avslutat
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1955 08 26
§ 74

Utlysning

§ 75

Justering av dagens protokoll

§ 76

Elektriska högspännings ledningar inom Gåsinge Församling

§ 77

Begärd avstyckning från fastigheten Kexle 2:18 i Gryts församling

§ 78

Kostnadsfördelningen för polisdistriktets verksamhet

§ 79

Ny förbundsordning för Daga – Gnesta polisdistrikt förelåg i behandling

§ 80

Förslag till försäljning av Tomteborg

§ 81

En röntgenanläggning i den nya läkarmottagningen i Björnlunda

§ 82

Byggnadsbidrag på 1.800 kronor till flerbarnsfamilj

§ 83

Begäran på 800 kronor till parkettgolv i läkarbostäderna i Sofieborg

§ 84

1955 års nykterhetskampanj inom kommunen

§ 85

Socialetisk kursinformation

§ 86

200 kronor till representationskostnader

§ 87

2.000 kronor till trafikbilägaren Valfrid Lindskog, Stjärnhov

§ 88

Lönetillägg samt även kompensationstillägg för kommunalt anställda

§ 89

Markförvärvet från säteriet

§ 90

Markområde tillhörande fastigheten Hovgården 2:16

§ 91

Ett 25-årigt amorteringslån

§ 92

Byggnadsförbud i Laxne

§ 93

Felkonstruktion av takstolarna på föreningshuset i Stjärnhov

§ 94

Ett tilläggsanslag till vattentäkten i Öllösa på kronor 5.000 och ett nytt anslag till
vattentäkt i Axala på 6.000 kronor. Hade ej hunnits tas upp på KF sammanträdet sist

§ 95

Kommunala anslag till studiecirklar

§ 96

Sammanträdet avslutat

Sammanträdesdatum 1955 10 28
§ 97

Ordförande hälsade ledamöterna välkomna

§ 98

Val av justeringsmän

§ 99

Förslaget till utgifts- inkomststat för år 1956

§ 100

Försäljningsmedlen för Tomteborg

§ 101

Tilläggsanslag till en ny brunn till Öllösa och Sofieborg

§ 102

Folkstyrelsen har begärt ett tilläggsanslag på 30.000 kronor

§ 103

Tilläggsanslag på 10.664 kronor till förhöjda kostnader för folkpensioneringen
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§ 104

40 procent på 1951 års grundtaxa för sotningsarbete inom kommunen

§ 105

Räntan på av kommunen utlämnade särskilda lån

§ 106

Val av 3 ombud jämte 3 suppleanter, vilka skola ingå Daga – Villåttinge
vägnämndsområde för tiden 16 nov. 1955 t. o. m. 15 nov. 1959

§ 107

Val av ombud i Daga allmänna sjukkassa för åren 1956 – 1957

§ 108

Förslag om ledamöter i nämnder och styrelser för kommande mandatperiod

§ 109

Organisationsplan för skolväsendet inom Daga kommun

§ 110

Blivande pensionärshem i Stjärnhov

§ 111

Semesterersättning för år 1954

§ 112

Tilläggsanslaget beviljas på 4.500 kronor till inköp av möbler

§ 113

Morgontåg 131 skall upptagas i tågtabellen såsom ordinarie tåg

§ 114

Folkskolestyrelsens anslag till ”fria läroböcker”

§ 115

Decembersammanträdet skall hållas i Gryts föreningshus

Sammanträdesdatum 1955 12 16
§ 116

Utlysning

§ 117

Upprop

§ 118

Val av justeringsmän

§ 119

Omval av KF ordförande för år 1956

§ 120

Kommunalnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 – 1959

§ 121

Folkskolestyrelsens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956 – 1959

§ 122

Fattigvårdsstyrelsen ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 – 1559

§ 123

Barnavårdsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956 – 1959

§ 124

Byggnadsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956 – 1959

§ 125

Nykterhetsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956- 1959

§ 126

Civilförsvarsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956 – 1959

§ 127

Familjebidragsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956 – 1959

§ 128

Hemhjälpsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956 – 1959

§ 129

Uttagningsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956 – 1959

§ 130

Förmedlingsorganet för byggnadslåneärendens ledamöter och suppleanter för
mandatperiod 1956 – 1959

§ 131

Tandvårdsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperiod 1956 – 1959

§ 132

Direktionen för Daga – Gnesta polisförbunds ledamöter och suppleanter för
mandatperiod 1956 – 1959

§ 133

Ledamöter och suppleanter för utdelning av fondmedel
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§ 134

Val av huvudmän i Daga Härads Sparbank

§ 135

Val av huvudman i Mariefreds sparbank för tiden 1956 – 1959

§ 136

Pensionsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 – 1959

§ 137

Biblioteksstyrelsens ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 – 1959

§ 138

Hälsovårdsnämndens ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 – 1959

§ 139

Brandstyrelsens ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 – 1959

§ 140

Pensionärshemsstyrelsens ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 –
1959

§ 141

Lönenämndens ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 – 1959

§ 142

Valdistriktens ledamöter och suppleanter för mandatperioden 1956 – 1959

§ 143

Sammanträdet ajournerades för kafferast

§ 144

Förslag om att en fastighetsnämnd skulle tillsättas

§ 145

Omval av revisorerna

§ 146

Val av granskare för föreningarnas räkenskaper

§ 147

Val av revisor inom polisdistriktet

§ 148

Frågor rörande rätt mantalsskrivningsort

§ 149

Ombud vid Landskommunernas förbunds länsavdelning

§ 150

Brandstyrelsen skall utse ett brandbefäl

§ 151

Återstående medlen skall reserveras

§ 152

Sedvanliga traktamenten skall erhållas för trafikomröstningen den 16 oktober 1955

§ 153

110 kronor för dec. hyra till bibliotekets lokaler

§ 154

Kommunala traktamenten och dagersättningar

§ 155

Kostnadsfördelningen gällande utförda och planerade vatten- och
avloppsanläggningar.

§ 156

Kommunens borgen på förskotts- och låneförbindelser gällande egnahems- och
förbättringslån

§ 157

Förslag om sammanträdesplats för kommunfullmäktige

§ 158

Fartbegränsning till 40 km/h införes på den s.k. Önnerstavägen inom Björnlunda
stationssamhälle

§ 159

Vägskylts uppsättning vid avfart Laxne

§ 160

Ordf. tackade ledamöterna för förtroendet och önskade en god julhelg
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1956 02 10
§1

Utlysning

§2

Välkomnande av ny ledamot

§3

Val av justeringsmän

§4

Val av överförmyndare

§5

Val av nämndeman för tingshusbyggnadsskyldiges

§6

Tjänstereglemente för Daga kommuns tjänstemän

§7

Arbetsordning för kommunalnämnden

§8

Reglemente för kommunalnämnden

§9

Omplacering av personal

§ 10

Nöjesskatten

§ 11

Beslut om nöjesskatt

§ 12

Gnesta Samrealskola

§ 13

Folkbildningskurs i Stjärnhov

§ 14

Kostnader samband med FN:s 10 års jubileum

§ 15

Vägföreningen Skeppsta – Nedhyttan

§ 16

Identitetsbrickor till skolbarnen i klasserna 1 – 7

§ 17

Vattenförsörjningen vid Öllösa skola

§ 18

Kaffedrickning

§ 19

Höjd kommunal inbrottsförsäkring

§ 20

Ny förbundsordning i Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 21

Expeditionstider för kommunalkontoret

§ 22

Inköp av mark från fastighet Hovgården

§ 23

Patriotiska Sällskapets medalj för 35-årig tjänst hos Björnlunda eldistributionsförening

§ 24

Förskott 2.000 kronor till Kolbergs nybygge

Sammanträdesdatum 1956 05 18
§ 25

Utlysning

§ 26

Upprop

§ 27

Val av justeringsmän av dagens protokoll

§ 28

Val av nämndeman

§ 29

Ombud för statliga bosättningslån

§ 30

Val av huvudmän i Daga Härads Sparbank
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 31

Yttrande av granskningen av 1955 års räkenskaper och förvaltning

§ 32

Revisionsberättelsen

§ 33

Ansvarsfrihet för 1955 års räkenskaper och förvaltning

§ 34

Daga kommuns balansräkning uppläses av ordförande

§ 35

Revisionsberättelsen och PM från Daga – Gnesta kommuns polisdistrikt

§ 36

Redogörelse ang. sin granskning av räkenskaperna hos de föreningar som har
kommunalt anslag

§ 37

Granskning av de föreningskassor som erhålla kommunalt anslag

§ 38

5.000 kronor till inköp av elektriska symaskiner till slöjdundervisning beviljat

§ 39

Tilläggsanslag på 2.700 kronor till en extra skolkökskurs för elever i högre skolor

§ 40

Kaffedrickning

§ 41

Inköpa ett markområde om c:a 1.600 kvm från fastighet Skeenda 3:2

§ 42

Tilläggsanslag till kostnaderna för den nybyggda läkarebostaden samt om- och
tillbyggnad av fastigheten Alma

§ 43

En skrivelse till Gåsinge-Dillnäs Schackklubb

§ 44

Förslag om att inköpa fastigheten Framnäs i Stjärnhov till skolbespisningen och
slöjdlokaler

§ 45

Fastigheten Skogshyddan skall ej försäljas utan repareras och moderniseras för ca
10.000 kronor

§ 46

Höjd lönegradsplacering för kommunalkamrern bordlades

§ 47

Nöjesskattebefrielse

§ 48

Erhållande av förskott av egnahemslån

§ 49

Inteckningslån i fastigheten Skeenda 2:28

§ 50

Nya polislokaler i Gnesta

§ 51

Ritningsförslaget till ålderdomshemsbygget i Björnlunda bordlades

§ 52

Tillstånd till att försälja pilsnerdricka i sin affär.

§ 53

Tilläggsanslag på 5.000 kronor för de fortsatta arbetena med byggnadsplaner samt
planer för vatten- och avloppsanläggningarna

§ 54

Kommunalt anslag till utökning av gatubelysningen i Stjärnhov bordlades

§ 55

Förslag om att sammanträdena skall hållas oftare

§ 56

Förhoppningar att skolbespisningen snarast och helst till hösten anordnas även i
Björnlunda och Stjärnhov
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1956 07 06
§ 57

Utlysning

§ 58

Upprop

§ 59

Val av justeringsmän

§ 60

Val av ledamöter och suppleanter i Gryts och Björnlundas församlingar för
beredningsnämnden inom den allmänna fastighetstaxeringen.

§ 61

Val av ledamöter och suppleanter i Gåsinge-Dillnäs församling för
beredningsnämnden inom den allmänna fastighetstaxeringen

§ 62

Val av representanter till sammanträde som skall hållas inför landskamrern

§ 63

KF skall utse två utav fastighetsledamöternas resp. sex ledamöter till lika många
suppleanter

§ 64

Ritningsförslag till Björnlundas ålderdomshem

§ 65

Kommunalt anslag på 3.000 kronor till gatubelysning

§ 66

Kommunalkamrern fr. o. m. den 1 januari 1955 skall vara placerad i lönegrad 22
löneklass 23

§ 67

Föreståndarinnorna på Björnlunda och Gryts ålderdomshem 1:a jan. 1955 skall vara
placerade i lönegrad 13.

§ 68

Sammanträdet ajournerades för kaffepaus

§ 69

Fullmäktige beslöt att § 60 – 63 skulle förklaras omedelbart justerade

§ 70

Kommunen skall lämna förskott på en del av slutligt beviljade egnahemslån

§ 71

Folkskolestyrelsen har begärt ett extra anslag på 8.000 kronor för iordningställande
av provisoriska skolmåltidslokaler i Wellerska och Sofieborgs skolor

§ 72

Förslag till principplan för vatten och avlopp inom Björnlunda stationssamhälle

§ 73

Länsstyrelsen i resolution hade meddelat att KF :s begäran om
hastighetsbegränsningen Laxne icke hade föranlett någon åtgärd från Länsstyrelsen
sida

§ 74

Tre personer skall tillsättas för utredning ang. den fortsatta musikundervisningen i
skolorna och inom bildningsorganisationerna i kommunen

§ 75

Valnämndens ordf. i Björnlunda upptog frågan om valskjutsar skall anordnas till
höstens valförrättning

§ 76

Hr Elis Andersson meddelade som dementi på revisorernas uppgifter att han den 1/1
1956 hade haft 2.613:50 kronor innestående för ombyggnads- och
reparationsarbetena vid Sofieborgs skola

§ 77

Ordförande förklarade att sammanträdet var avslutat
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1956 10 12
§ 78

Utlysning

§ 79

Upprop

§ 80

Val av justeringsmän för dagens protokoll

§ 81

Tillstånd att få försälja pilsnerdricka i affären i Hagalund

§ 82

Tillstånd att försälja pilsnerdricka i affären vid Blacksta och i filialen vid Skeppsta

§ 83

Ett anslag på 50.000 kronor för uppförande av en barack vid Kexle skola

§ 84

Sammanträdet ajournerades för kaffepaus

§ 85

Tilläggsanslag på 2.500 kronor för skolskjutsarna

§ 86

Tilläggsanslag på 5.650 kronor till kostnaderna för vattentäkt vid Öllösa skola

§ 87

Anslag på 5.000 kronor till kostnaderna för oljeeldningsanläggning vid Åsbacka

§ 88

Musiknämnden förelåg en begäran om ett kommunalt anslag på 13.450 kronor för
1957 års verksamhet

§ 89

Ett anslag på 500 kronor till vägunderhåll beviljades

§ 90

KF beslöt att lönetillägg för år 1956 skall utgå till föreståndarinnorna på
ålderdomshemmen

§ 91

Fastigheten Skogshyddan skall försäljas

§ 92

Omval av nämndemän för nya valperioden

§ 93

Fru Brita Arvidsson valdes till ny nämndeman under 6 år.

§ 94

Anslag på 5.000 kronor till kostnaderna för iordningställande av tomten kring
fastigheten Alma

§ 95

En byggnadskommitté skall tillsättas på ca 3 personer för uppförande av den
beslutade paviljongen vid Kexle skola

§ 96

KF ordf. meddelade att erhållit intendent C.G. Blomberg utarbeta förslag till vapen
för Daga kommun

§ 97

Utbyggnad av gatubelysningen vid vägen Korsudden – pensionärshemmet i
Björnlunda

Sammanträdesdatum 1956 10 26
§ 98

Utlysning

§ 99

Upprop

§ 100

Val av justeringsmän

§ 101

Kostnaderna för revision även upptaga ett belopp av 100 kronor till den person som
granskar räkenskaperna hos sådana föreningar som erhållit kommunalt anslag

§ 102

Anslaget till ledningsarbeten i Björnlunda och Stjärnhov begärde Hr Bo Rehnström
en redogörelse över de arbeten som beräknades bli utförda för det upptagna anslaget
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 103

Ett anslag på 8.000 kronor till friluftsbad vid sjön Naten

§ 104

Ett nytt anslag till skrivhjälp på folkskoleexpeditionen

§ 105

KF beslöt att höja anslaget till skolfilm från föreslagna 1.000 till 2.000 kronor

§ 106

Förslag om ett nytt anslag till föräldramötena lades fram

§ 107

Nytt anslag på 100 kronor till reser och traktamenten till skolbiblioteksnämnden

§ 108

Folkskolestyrelsen hade upptagits ett belopp på 100.400 kronor till skolmåltider mot
48.500 kronor för innevarande år.

§ 109

Sammanträdet ajournerades för kaffepaus

§ 110

Den tidigare tillsatta musiknämnden hade upprättat ett statsförslag som efter
överläggning tillstyrkts av kommunalnämnden

§ 111

KF beslöt på biblioteksstyrelsens begäran att bland kostnaderna för folkbiblioteket
upptaga ett belopp på 370 kronor till städning samt ett belopp på 200 kronor till
propaganda

§ 112

Ett förslagsanslag på 1.000 kronor som bidrag till patientvård på Malmköpings
konvalecenthem.

§ 113

Hr Karl Karlsson föreslog att anslagen till idrottsföreningarna i fortsättningen skall
utgå till föreningarnas verksamhet och inte endast till föreningarnas underhåll.

§ 114

KF beslöt att Stjärnhovs Bastuförening skall redovisa kassabehållningen innan
anslagen för 1957 års verksamhet utbetalas

§ 115

Fattigvårdsstyrelsen hade i sitt statsförslag upptagit ett belopp på 200.000 kronor till
det planerade ålderdomshemsbygget i Björnlunda

§ 116

Nykterhetsnämndens ordf. upplyste om nykterhetsnämndens statsförslag

§ 117

KF beslöt att i budgeten upptaga ett belopp på 2.000 kronor till kostnader för
fastighetstaxeringen 1956 – 57

§ 118

Brandstyrelsen redogjorde sitt statsförslag

§ 119

KF fastställde utdebiteringen för år 1957 till 7.45 kronor per skattekrona

§ 120

KF:s och dom olika styrelsernas beslut föreligger fastställda utgifts och inkomststat
för år 1957

§ 121

Kommunens beslut om antagande av sotningstaxa skulle underställas länsstyrelsen
för fastställelse

§ 122

Tillfällig skolskjuts från Stora Valla till Welandersborgs pensionärshem beviljades

§ 123

Förslag om ett nytt pensionärshem i Stjärnhov lades fram

§ 124

Förslag om att tandkliniken i Stjärnhov även skulle mottaga äldre personer och inte
bara skolbarn
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1956 12 28
§ 125

Utlysning

§ 126

Upprop

§ 127

Val av Justeringsmän

§ 128

Val av en ny KF-ordf. för år 1957

§ 129

Val av valberedning ledamöter och suppleanter i socialnämnden

§ 130

Val av ledamot i socialnämnden och barnavårdsnämnden för tiden 1/1 1957 – 31/12
1959

§ 131

Nykterhetsnämnden utökades till 7 ledamöter

§ 132

Val av ledamöter och suppleanter i inkomsttaxeringsnämnderna för år 1957

§ 133

Val av ledamöter och suppleanter i samtliga nämnder

§ 134

Val av överförmyndare i Daga kommun

§ 135

Nämndeman Håkan Carlson avsatte sig fortsatt ledamot av brandstyrelsen

§ 136

Brandstyrelsen fick i uppdrag att utse en ny brandchef

§ 137

Val av revisor för år 1957 års räkenskaper

§ 138

Val av revisor hos föreningarna som erhållit kommunalt anslag

§ 139

Val av revisor inom Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 140

KF skall fatta principiella beslut när det gäller skolskjutsarna

§ 141

Tilläggsanslag på 1.440 kronor till en dubbeltur med skolbil Wellerska skolan,
Solbacka – Kexle skola. Uppdraget skall utredas

§ 142

Ett tilläggsanslag till skolskjuts under 60 lärodagar under vt 1957 för barn från
Boxtorp som går i Kexle skola

§ 143

KF beslöt att en avgift på 5 kr per barn/år skall upptagas av dom som vill utnyttja
tandläkare Lars Brobergs mottagning i Stjärnhov

§ 144

4.000 kronor av statliga pengar skall gå till en röntgenapparat för tandläkarkliniken i
Stjärnhov

§ 145

1.000 kronor till en gratifikation till förre brandchefen

§ 146

Kommunalkamrern meddelade att anbud inkommit på utförande av de planerade
ledningarna i Björnlunda. Anbuden hade ännu icke brutits

§ 147

Kommunalnämnden föreslog att ett markområde på c:a 0,5 hektar skall inköpas

§ 148

Annonsering har lagts ut av försäljning av fastigheten Skogshyddan

§ 149

Av tillsättande kultur och fritidsnämnd bordlades

§ 150

Badplatsen i Stjärnhov skulle uppsättas och behållas under en tid av 10 år.

§ 151

Televisionsapparat borde anskaffas till ålderdomshemmen inom kommunen

§ 152

Ordförande tackade ledamöterna för det gångna året och samarbetet
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1957 02 22
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Upprop

§3

Val av justeringsmän

§4

Val av ledamöter och suppleanter till fritidsnämnd

§5

Ortsombud för statliga bosättningslån

§6

Diskussion om kungen och drottningens besök i länet den 11 maj

§7

Distriksarkiteksorganisationen

§8

Förslag om ändringar i byggnadsplanerings förslaget

§9

Vatten och avloppsledningarna i Björnlunda skall få en viss ny sträckning

§ 10

Den gamla skolpaviljongen i Kexle skola skall uppföras

§ 11

Anslag till De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse

§ 12

Lån mot inteckning i fastighet

§ 13

Anslag till Brandstyrelsen till inköp av en ny brandbil

§ 14

Försäljningen av Skogshyddan

§ 15

Kommunens bidrag till vårdavgiften för patienter på Malmköpings konvalecenthem

§ 16

Grundkarta och förslag till byggnadsplan för ett område vid Laxne

§ 17

Nykterhetsnämndens verksamhetsberättelse

§ 18

Förbundsordningen för Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 19

Parkeringsförbud för viss del av vägen genom Björnlunda och Stjärnhov

§ 20

Arbetslösa inom kommunen

Sammanträdesdatum 1957 05 24
§ 21

Upprop

§ 22

Val av justeringsmän

§ 23

Budgetredovisning

§ 24

Revisionsberättelserna

§ 25

Daga polisdistrikts verksamhet för år 1956

§ 26

Överenskommelse om förvaltningsavtal och anslutningslån

§ 27

Nykterhetsnämnden begärde ett anslag på 1.400 kronor och fick den beviljad

§ 28

30.000 kronor fördelades med Kexle skola och Welandersborgs skola

§ 29

Tillstyrkande av ett anslag sökande till Welandersborgs skola på 15.500 kronor

§ 30

Tilläggsanslag på 7.500 kronor till förhöjda kostnader för skolskjutsar

§ 31

KF beslöt att anslå ett belopp av 15.000 kronor till skissritningar för ny skola
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 32

Lägenheten Sofiero ägs utav Gryts församling

§ 33

KF avslog en hemställan från hr Bror Gustafsson, Björnlunda om kommunalt lån till
egen insats för byggande av eget hem

§ 34

Hr Alfred Borrman, Stjärnhov hade genom kommunalkontoret hemställt om
kommunalt lån och borgen för övertagande av eget hem med bostadsanskaffningslån

§ 35

Val av huvudmän i Daga kommun Sparbank

§ 36

Sekr. i den tidigare verksamma aktionskommittén Ansvar och Nykterhet hade av KF
begärt besked om den skulle fortsätta sin verksamhet

§ 37

På kommunens vägnar slutgiltigt behandla de centrala överenskommelserna

§ 38

En snabbutredning skall göras om samordning av avloppsanläggningarna för de
planerade byggnadsföretagen

§ 39

Ordförande avslutad sammanträdet med ett tacktal

Sammanträdesdatum 1957 07 12
§ 40

Upprop

§ 41

Val av justeringsmän

§ 42

Ingen sportstugebebyggelse må förekomma inom byggnadsplaneområdena i Daga
kommun

§ 43

Byggnadsförbud jämlikt 122 § byggnadslagen för områden vid Herrökna i Gryt och
Ullsta i Gåsinge-Dillnäs

§ 44

Förslag rörande ritningar till nytt ålderdomshem i Björnlunda

§ 45

Förslag till vatten- och avloppsavgifter i Björnlunda samhälle

§ 46

Förslag lades fram om att fastigheten Helledal i Gåsinge skall försäljas

§ 47

Katrineborgs nedlagda skola skall försäljas

§ 48

Reseersättning har tidigare inte utbetalas till siffergranskarna men detta skall man
utreda

§ 49

Ordförande ville ha ett protokoll från Södertälje kommun

§ 50

Flera klagomål har framförts från trafikanter i Björnlunda och Stjärnhov med
anledning av att nyligen genomförda tågindragningar

Sammanträdesdatum 1957 08 30
§ 51

Upprop

§ 52

Val av justeringsmän

§ 53

Anslutnings- och årsavgifter för vatten och avlopp

§ 54

Höjning av sotningstaxan

§ 55

Kommunalkamrerares lönegrad
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 56

Kanslibiträdets lönegrad

§ 57

Föreståndarinnan i Gåsinge ålderdomshem och hennes lönegradsplacering

§ 58

Timersättning för musiklärare

§ 59

Sammanträdet ajournerades för kaffedrickning

§ 60

Tilläggsanslag till Folkskolestyrelsen till ombyggnadsarbeten vid Welandersborg

§ 61

Fria resor åt de elever från Daga som genomgår 8:e klassen

§ 62

Medborgarboken skall utdelas till 21-åringarna

§ 63

Val av ombud och suppleanter för de Tingshusbyggnadsskyldiga

§ 64

Nya Ålderdomshemmet i Björnlunda

§ 65

Valskjutsar

Sammanträdesdatum 1957 10 18
§ 66

Upprop

§ 67

Val av justeringsmän

§ 68

Anslutnings- och årsavgifter för vatten och avlopp inom Björnlunda stationssamhälle

§ 69

Köpekontrakt till Katrineborgs skola

§ 70

Tilläggsanslag till Biblioteksstyrelsen

§ 71

Befriad såsom ledamot i Fritidsnämnden

§ 72

Kommunal borgen gällande ett lån på 20.000 kr.

§ 73

Hänskjuten fråga till Bibliotekarien och kommunalnämnden angående
bibliotekslokal

Sammanträdesdatum 1957 10 30
§ 74

Upprop

§ 75

Val av justeringsmän

§ 76

Hälsovårdsnämndens statförslag

§ 77

Folkskolestyrelsens statförslag

§ 78

Biblioteksstyrelsens statförslag

§ 79

Gratifikationer till avgångna städerskor

§ 80

Musiknämndens statförslag

§ 81

Avslagna framställningar om anslag till samarbetskommittéerna

§ 82

Arvodet till socialnämndens ordf.

§ 83

Hundskatten 40:- per hund

§ 84

Utdebiteringen för år 1958
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 85

Avstyrkt hemställan om tillstånd att få försälja öl

§ 86

Val av valmän och suppleanter för att deltaga i val av Ägodelningsnämndemän

§ 87

Val av två personer att på kommunens ansvar utkvittera inteckningar

§ 88

Tilläggsanslag till Daga – Gnesta polisdirektion

§ 89

Budget för 1958

§ 90

Val för att å kommunens vägnar underteckna den beslutade borgensförbindelsen
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§ 91

Upprop

§ 92

Val av justeringsmän

§ 93

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§ 94

Val av revisorer och suppleanter

§ 95

Val av revisorer som skall granska föreningars räkenskaper

§ 96

Val av siffergranskare och suppleant

§ 97

Beslut om antal ledamöter i nya skolstyrelsen

§ 98

Val av ledamöter och suppleanter i skolstyrelsen

§ 99

Val av ordf. och vice ordf. i skolstyrelsen

§ 100

Val av ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnden

§ 101

Val av ordf. och vice ordf. i barnavårdsnämnden

§ 102

Bordlagd fråga om antalet ledamöter i Daga – Gnesta kommunalförbundsfullmäktige

§ 103

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§ 104

Val av ombud att avgiva yttrande över ansökningar om statliga bosättningslån

§ 105

Val av ledamot i fritidsnämnden

§ 106

Val av ombud och suppleanter för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 107

Val av ombud vid Länsavdelningens av Svenska Landskommunernas Förbund

§ 108

Val av ledamöter och suppleanter i inkomsttaxeringsnämnderna för Björnlunda,
Gryts och Gåsinge taxeringsdistrikt

§ 109

Val av ledamot i taxeringsnämnden

§ 110

Val av ombud och suppleanter i Daga alllmänna sjukkassa

§ 111

Val av ledamöter och suppleanter i brandstyrelsen

§ 112

Val av roteombud

§ 113

Fastigheten Dalhem

§ 114

Sammanträdet ajournerades för kaffedrickning

§ 115

Medborgarboken
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 116

Tilläggsanslag till socialnämnden

§ 117

Hemställan från folkskolestyrelsen om en omplacering av vissa medel

§ 118

Tilläggsanslag till folkskolestyrelsen

§ 119

Tilläggsanslag till kommunalnämnden

§ 120

Kommunen ikläder sig ansvaret för utkvitterade inteckningar gällande egnahemslån

§ 121

Förklaring över besvär med anledning av Fullmäktiges beslut om vatten och
avloppstaxor i Björnlunda stationssamhälle

§ 122

Tillsättande av en kommitté på tre personer för att utreda behovet av hyreslägenheter
i Stjärnhov

§ 123

Beräknade kostnader för det nya ålderdomshemmet

§ 124

Skrivelse från kommunalfullmäktiges ordf. som på grund av sjukdom icke kunde
närvara, tack för samarbetet

§ 125

Sammanträdet avslutades

Sammanträdesdatum 1958 01 30
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Upprop

§3

Val av justeringsmän

§4

Ritningarna till det planerade ålderdomshemmet

§5

Sammanträdet ajournerades för kaffeservering

§6

Vattenundersökningar för Welandersborgs, Björneborgs skola och Björnlunda
ålderdomshem

§7

Ny förbundsordning för Daga – Gnesta polisförbund

§8

Val av ledamöter i Daga – Gnesta förbundsfullmäktige

§9

Skyldigheten att underhålla skyddsrum

§ 10

Icke förbrukade medel skala reserveras till år 1958

§ 11

Beslut att tillsynslärare skall tillsättas

§ 12

Vatten och avloppsfrågan för Stjärnhovs samhälle

§ 13

Utredning om flytt av tandkliniken i Stjärnhov

§ 14

Avslutning
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Sammanträdesdatum 1958 05 09
§ 15

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 16

Upprop

§ 17

Val av justeringsmän

§ 18

Inköpa en tomt av lämplig storlek för uppförande av skola i vägskälet intill Avla

§ 19

Anslag till skolstyrelsen till täckande av utgifter för transport av skolmat

§ 20

Donationsfastigheten Hagalund el. Lådra med Åttersta 1:15

§ 21

Rätt för socialnämnden att enligt § 14 i socialhjälpslagen teckna borgen

§ 22

Bidrag till kursavgift till Södertälje yrkesskola

§ 23

Anslag till Solgården

§ 24

Val av ledamot och suppleant i barnavårdsnämnden

§ 25

Val av ledamot och suppleant i valnämnden i Gåsinge

§ 26

Val av suppleant i valnämnden i Björnlunda

§ 27

Val av roteombud för mantalsskrivningen inom Skenda rote

§ 28

Meddelande angående firandet av Folknykterhetens Dag

§ 29

Kurs i vattenvårdsfrågor

§ 30

Vatten och avloppsfrågorna för ålderdomshemmet och Welandersborgs skola

§ 31

Provinsialläkaren hade inställt mottagningarna i Stjärnhov

§ 32

Skolskjutsar i egen regi

§ 33

Bussresor till valet den 1 juni

Sammanträdesdatum 1958 06 19
§ 34

Sammanträdet i laga ordning kungjort

§ 35

Upprop

§ 36

Val av justeringsmän

§ 37

Budgetredovisningen

§ 38

Erinringar i revisionsberättelsen

§ 39

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna

§ 40

Kommunens balansräkning

§ 41

Ansvarsfrihet för år 1957

§ 42

Polisdistriktets revisionsberättelse

§ 43

Utförd granskning av föreningar som erhållit kommunalt anslag

§ 44

Skrivelse från Gnesta samrealskola om anslag för skolbespisningen

§ 45

Undervisningskostnad för tre elever från Daga, som undervisats i Gnesta folkskolas
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frivilliga åttonde klass
§ 46

Undervisningsavgift för Gnesta Folkskolas frivilliga åttonde klass

§ 47

Anslag gällande kommunbidrag till handlaren Y. Jarbells bostadshus

§ 48

Anslag till inköp av tomt från Björnlunda församling till nytt Ålderdomshem

§ 49

Överenskommelse med dr. S. Redin angående återupptagande av mottagningarna i
Stjärnhov och Blacksta

§ 50

Bostadsfrågorna i Stjärnhov

§ 51

Val av suppleant i Bostadsutredningskommittén

§ 52

Anslag till avskedsgåva till landshövding Hammarskjöld

§ 53

Inget beslut angående skolskjuts för fortsättningsskolpliktiga barn

§ 54

Taket på tingshuset i Gåsinge måste repareras

Sammanträdesdatum 1958 09 26
§ 55

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 56

Val av justeringsmän

§ 57

Tilläggsanslag till skolskjutsar

§ 58

Tilläggsanslag till en skolskjuts för barnen från Fäboda, Mårtenslund och St. Lövvik

§ 59

Tilläggsanslag till omändringsarbetena vid Welandersborgs skola

§ 60

Anslag till pensionärshemsstyrelsen till en motorgräsklippare

§ 70

Tilläggsanslag till valnämndernas kostnader

§ 71

Tilläggsanslag till kommunalnämnden

§ 72

Anslag till kostnader för inläggning av ett golv i fastigheten Alma

§ 73

Anslag till inköp av ett arkivskåp för kommunalkontorets handlingar

§ 74

Samtliga här ovan beviljade anslag skola täckas av de medel som ställts till förfogande
för oförutsedda utgifter

§ 75

Inköp av ca. 12.000 kvm mark från makarna Andersson, Käxle

§ 76

Begäran från nykterhetsnämnden att få omdisponera anslaget till utredningar

§ 77

Gratifikationer till f.d. städerskor för år 1958

§ 78

Kyrkbackens bastuförening i Gryt

§ 79

Ritningar till den planerade nya skolan vid Welandersborg – Björneborg

§ 80

Sammanträdet ajournerades för kaffeservering

§ 81

Byggnadskommitté för den blivande skolan

§ 82

Anslag till Daga trafiksäkerhetskommitté

§ 83

Begäran från fritidsnämndens ordf. att få omdisponera nämndens ordförandearvode

§ 84

Avslutning
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Sammanträdesdatum 1958 10 30
§ 85

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 86

Upprop

§ 87

Val av justeringsmän

§ 88

Kommunalnämndens förslag till utgifts- och inkomststat

§ 89

Mom.1 Arvodet till revisorerna.
Mom. 2 Brister finnes i distriktssköterskebostaden.
Mom. 3 Hyresinkomsterna för läkarbostaden.
Mom. 4 Hyresintäkterna för pensionärshemmet.
Mom. 5 Inkomsterna och utgifterna gällande bastun i Björnlunda.
Mom. 6 Skottpengar för rävar.
Mom. 7 Arvodet till skolstyrelsens ordf.
Mom. 8 Underhåll av fastigheter.
Mom. 9 Skolornas statsbidrag.
Mom. 10 Musiknämndens stat.
Mom. 11 Huvudbibliotekariens arbetstid.
Mom. 12 Bidragen till föreningsverksamhet.
Mom. 13 Anslaget till studiecirklarna.
Mom. 14 Grunderna för barnavårdsmännens resor.
Mom. 15 Utdebiteringens storlek

§ 90

Allmänna investeringsfonden

§ 91

Flerårsbudget

§ 92

Anslag till Kommunalnämnden för reparation av taket på tingshuset i Gåsinge

§ 93

Anslag till maskininköp för kommunalkontorets räkning

§ 94

Vaktmästarbostad vid Björnborgs skola

§ 95

Anslag till amorteringar på lån i egna fonder

§ 96

Skrivelse från tidningen Eskilstuna Kuriren om medborgarstipendier

§ 97

Val av revisor och suppleant för verksamheten för arbetslöshetens bekämpande

§ 98

Begära hos länsstyrelsen en ny sammanräkning för utseende av nya ledamöter i
kommunalfullmäktige efter två avgående

§ 99

Besök från angränsande nykterhetsnämnder
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Sammanträdesdatum 1958 12 19
§ 100

Välkomst hälsning

§ 101

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 102

Val av justeringsmän

§ 103

Val av revisorer och suppleanter

§ 104

Val av siffergranskare och ersättare

§ 105

Val av revisor och suppleant att granska sådana föreningar som erhålla kommunalt
anslag

§ 106

Val av interimistisk ordförande i kommunalfullmäktige

§ 107

Val av ombud och suppleanter vid länsavdelningens av Landskommunernas
förbundssammanträden

§ 108

Val av nämndeman

§ 109

Val av roteombud för mantalsskrivningen

§ 110

Val av ledamöter och suppleanter i inkomsttaxeringsnämnder

§ 111

Val av ledamot och suppleant i särskilda taxeringsnämnden

§ 112

Val av ledamot och suppleant i barnavårdsnämnden

§ 113

Val av ledamot i pensionärshemsstyrelsen

§ 114

Ledamot i tandvårdsnämnden

§ 115

Val av ledamot och suppleant i fritidsnämnden

§ 116

Val av suppleant i fritidsnämnden efter avflyttad

§ 117

Val av suppleant i musiknämnden

§ 118

Val av suppleant i biblioteksstyrelsen

§ 119

Val av suppleant i fondutdelningskommittén

§ 120

Val av ledamot och suppleant i den regionala nämnden för yrkesundervisning

§ 121a

Avsägelse från kommunala uppdrag. Fyllnadsval

§ 121

Tilläggsanslag till VA-arbetena i Björnlunda

§ 122

Tilläggsanslag till folkskolestyrelsen

§ 123a

Bordlagd fråga om en kommitté för utredande av äganderätten till flera fastigheter
inom kommunen

§ 123b

Eventuellt inköp av fastigheten Rörstrand i Stjärnhov

§ 124

Förvaltningen av Hallsta skollokaler

§ 125

Planerade ålderdomshemmet i Daga

§ 126

Reservera överblivna anslag till år 1959

§ 127

Oförändrat arvode till skolstyrelsens ordf. höjning av hälsovårdstillsyningsmannens
årsarvode
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§ 128

Förbehåll till entreprenören vid de planerade arbetsprojekten, att arbetslösa personer
inom Daga som ha yrkesvana först skall beredas arbete

§ 129

Sammanträdet ajournerades för kaffeservering

§ 130

Tomtpriserna i Stjärnhov

§ 131

Utdelning av medborgarböcker till 21-åringarna

§ 132

Tack för gott samarbete

Sammanträdesdatum 1958 12 29
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Upprop

§3

Val av justeringsmän

§4

Val av ledamöter i förbundsfullmäktige

§5

Anslag till sammanträde med representanter för länsstyrelsen och
kommunalfullmäktige, civilförsvaret, Lottarörelsen och Röda Korset m.m.

§6

Tack från ordföranden

Sammanträdesdatum 1959 01 23
§7

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§8

Val av justeringsmän

§9

Upprop

§ 10

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§ 11

Val av ledamöter och suppleanter i en valberedning

§ 12

Anslag till föreningar

§ 13

Val av huvudman i Mariefreds Sparbank

§ 14

Tomtpris i Stjärnhov

§ 15

Vatten och avlopp i Stjärnhov

§ 16

Nöjesskattebefrielse

§ 17

Anslutning till LBF

§18

Kaffeservering på fullmäktiges sammanträden

§ 19

Uppdrag till hälsovårdsnämnden att undersöka och pröva huruvida
bastuverksamheten skall nedläggas i Björnlunda

§ 20

Frågan varför arbetena med det nya ålderdomshemmet icke kommit igång

§ 21

Avslutning
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Sammanträdesdatum 1959 04 17
§ 22

Val av justeringsmän

§ 23

Inköp av grusgropen i Stjärnhov

§ 24

Mark till reningsverk i Stjärnhov

§ 25

Skoltomten i Avla

§ 26

Finansiering av nytt ålderdomshem

§ 27

Finansiering av ny skola Welandersborg

§ 28

Finansiering av VA-anläggningarna i Stjärnhov

§ 29

Inbjudan till Pojo kommun

§ 30

Elevavgifter för musikundervisning

§ 31

Elevavgifter till Södertälje yrkesskola

§ 32

Omändringsarbeten vid Strandgården

§ 33

Inköp av fastigheten Rörstrand

§ 34

Val av suppleant i socialnämnden

§ 35

Försäljning av Helledal

§ 36

Skolstyrelsens delegationsrätt

§ 37

Upprop från Pojokommittén

§ 38

Förslag till ändrade tomtpriser i Stjärnhov

§ 39

Industritomten i Björnlunda

§ 39b

Anslag till branddamm intill Björnlunda ålderdomshem

§ 40

Fråga om Industritomten i Björnlunda utbjudits till försäljning

Sammanträdesdatum 1959 05 29
§ 41

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 42

Upprop

§ 43

Val av justeringsmän

§ 44

Årsredogörelsen för 1958 års förvaltning

§ 45

Revisionsberättelse

§ 46

Balansräkningen för år 1958

§ 47

Ansvarsfrihet för år 1958

§ 48

Redogörelse för granskningen av räkenskaperna hos sådana föreningar som erhålla
kommunalt bidrag

§ 49

Fastigheten Rörstrand

§ 50

Omändringsarbeten vid Strandgården och förslaget att tandläkare Broberg skall
erhålla utökade lokalutrymmen
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 51

Avslagen framställning från Stjärnhovs fastighetsägarförening om anslag

§ 52

Vatten och avloppsavgifter samt tomtpris i Stjärnhov

§ 53

Upphävt beslut angående tomtpris i Stjärnhov

§ 54

Byggnadsplan skall upprättas i Laxne

§ 55

Utbetalning av avgiftskompensation

§ 56

Val av tre stycken huvudmän i Daga härads Sparbank

§ 57

Val av ledamot och suppleant i förmedlingsorganet för bostadsärenden

§ 58

Anslag till Pojo kommun

§ 59

Val av representanter till ordinarie möte med fullmäktige för Sveriges
kommunalanställdas pensionskassa

§ 60

Åldersgränsen för sådana elever i Södertälje yrkesskola för vilka Daga kommun skall
bidraga med anslag

§ 61

Nästa kommunalfullmäktige sammanträde

§ 62

Farligt staket mellan järnvägen och allmänna landsvägen mot Gryts kyrka

§ 63

Fastigheten Helledal

§ 64

Avslutning

Sammanträdesdatum 1959 06 26
§ 65

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 66

Upprop

§ 67

Val av justeringsmän

§ 68

Fastigheten Rörstrand

§ 69

Höjning av de kommunala bostadstilläggen

§ 70

Telestationshus

§ 71

Prostgården, lönebostället, kyrkan, kyrkvaktarbostad, församlingshem, kyrkogård
och ålderdomshemmet till det kommunala vattennätet

§ 72

Kurs för yngre aktiva kommunalmän

§ 73

Medlem i Södermanlands läns turisttrafikförbund

§ 74

Försäljning av lärarbostäderna med tillhörande tomt vid Solviks skola

§ 75

Borgensansvar för egnahemslån

§ 76

Avslutning
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Sammanträdesdatum 1959 10 09
§ 77

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 78

Gåva från Pojo kommun

§ 79

Upprop

§ 80

Val av justeringsmän

§ 81

Fastigheten Helledal

§ 82

Fastighetsägareföreningen Höjden – Hovgårdens huvudavloppsledning

§ 83

Överenskommelse om övertagande av huvudavloppsledningen från fabriken i
Stjärnhov

§ 84

Anslutnings- och årsavgifter för vatten och avlopp i Björnlunda

§ 85

Vattenförsörjningen till Björnlundagården, kyrkogården, församlingshemmet och
kyrkvaktmästarebostaden

§ 86

Tilläggsanslag till pensionsavgifter för kommunalkontorets personal

§ 87

Ang. VA-taxa för Björnlunda

§ 88

Anslag till inköp av en ny brandspruta

§ 89

Antalet ledamöter i nämnder och styrelser för kommande mandatperiod

§ 90

Fastighetsnämnd

§ 91

Sammanträdet ajournerades för kaffeservering

§ 92

Flerårsbudgeten

§ 93

Val av ombud och suppleanter i Daga – Villåttinge vägnämndsområde

§ 94

Iordningsställande av sopstationen i Gåsinge

Sammanträdesdatum 1959 10 23
§ 95

Upprop

§ 96

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 97

Val av justeringsmän

§ 98

Vatten och avlopp i Stjärnhov

§ 99

Kommunens långtidsbudget

§ 100

Skoltomten i Avla

§ 101

Ombud i vägnämnd

§ 102

Reseersättningar, traktamenten m.m.

§ 103

1960 års utgifts- och inkomststat

§ 104

Avtal med Strängnäs

§ 105

Revisor i arbetslöshetsnämnd

§ 106

Vattenhämtning i Stjärnhov
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DAGA KOMMUN
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§ 107

Inköp av Rörstrand

§ 108

Kommunalfullmäktiges decembersammanträde

§ 109

Anslag till studiecirklar

§ 110

Avslutning

Sammanträdesdatum 1959 12 18
§ 111

Upprop

§ 112

Val av justeringsmän

§ 113

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§ 114

Val av ledamöter och suppleanter i kommunalnämnden

§ 115

Val av ledamöter och suppleanter i byggnadsnämnden

§ 116

Val av ledamöter och suppleanter i hälsovårdsnämnden

§ 117

Val av ledamöter och suppleanter i skolstyrelse

§ 118

Val av ledamöter och suppleanter i fritidsnämnd

§ 119

Val av ledamöter och suppleanter i biblioteksstyrelse

§ 120

Val av ledamöter och suppleanter i musiknämnden

§ 121

Val av ledamöter och suppleanter i socialnämnden

§ 122

Val av ledamöter och suppleanter i barnavårdsnämnden

§ 123

Val av ledamöter och suppleanter i hemhjälpsnämnden

§ 124

Val av ledamöter och suppleanter i pensionsnämnden

§ 125

Val av ledamöter och suppleanter i nykterhetsnämnden

§ 126

Val av ledamöter och suppleanter i familjebidragsnämnden

§ 127

Val av ledamöter och suppleanter i brandstyrelsen

§ 128

Val av ledamöter och suppleanter i pensionärshemsstyrelsen

§ 129

Val av ledamöter och suppleanter i lönenämnden

§ 130

Val av ledamöter och suppleanter i kommunens förmedlingsorgan

§ 131

Val av ledamöter och suppleanter i uttagningsnämnden

§ 132

Val av ledamöter och suppleanter i civilförsvarsnämnden

§ 133

Val av ledamöter i tandvårdsnämnd

§ 134

Val av revisorer, suppleanter och siffergranskare

§ 135

Val av representanter och suppleanter vid Sv. Landskommunernas förbunds
länsavdelnings sammankomster

§ 136

Val av ledamöter och suppleanter i reparationsnämnden

§ 137

Val av ledamöter och suppleanter i inkomsttaxeringsnämnderna
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§ 138

Val av ledamöter och suppleanter i valnämnderna

§ 139

Val av ledamöter och suppleanter i fondutdelningskommittéerna

§ 140

Val av ombud och suppleanter i Daga allmänna sjukkassa

§ 141

Val av gemensam ledamot och suppleant i socialnämnden och barnavårdsnämnden

§ 142

Val av representant och suppleant i den regionala nämnden för yrkesundervisning

§ 143

Val av representant och suppleant i den särskilda taxeringsnämnden

§ 144

Val av kommunalkamreren att på Daga kommuns vägnar väcka talan eller avgiva
svaromål i frågor rörande rätt mantalsskrivningsort

§ 145

Val av ombud och suppleant för yttrande över ansökningar om statliga bosättningslån

§ 146

Val av ombud och suppleanter för de tingshusbyggnadsskyldiga

§ 147

Omdisposition av anslag

§ 148

Omdisposition av anslag

§ 149

Omdisposition av anslag

§ 150

Tilläggsanslag till hälsovårdsnämnden till vattenanalyser och desinfektioner

§ 151

Uppdrag till kommunalkamreren att besluta om reservationer av icke förbrukade
anslag i 1959 års stat

§ 152

Obligatoriskt åttonde skolår

§ 153

Ny organisationsplan för skolan

§ 154

Omskolningsbidrag

§ 155

Kommunala stipendier

§ 156

Förtjänstmedalj

§ 157

Anslag till Civilförsvarsförbundet

§ 158

Telekiosker i Björnlunda och Stjärnhov

§ 159

Val av ledamot i Daga – Gnesta polisförbundsfullmäktige

§160

Inköp av Rörstrand

§ 161

Försäljningen av Solvik

§ 162

Tomt för det nya ålderdomshemmet i Daga

§ 163

Skrivelse från förutvarande ledamoten av kommunalfullmäktige

§ 164

Utdelning av Medborgarboken

§ 165

Tak till ledamöter och kommunalkontorets personal

§ 165

Avslutning
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42(55)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1960 02 19
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Upprop

§3

Val av justeringsmän

§4

Försäljning av Solviks lärarbostad

§5

Försäljning av Hagalund

§6

Kostnader för samrealskola i Gnesta

§7

Byggnadskommittén för Welandersborgs skola

§8

Anslag till Rädda Barnen

§9

Kommunens förbindelse på egnahemslån

§ 10

Kommunens ansvar för inteckningar gällande statliga lån

§ 11

Rapport från nykterhetsnämnden

§ 12

Tilläggsanslag till vattenverk

§ 13

VA i Stjärnhov

§ 14

VA i Stjärnhov

§ 15

Tomtförsäljning i Stjärnhov

§ 16

Orientering om kommunalkontorets arbetsuppgifter

§ 17

Avslutning

Sammanträdesdatum 1960 04 29
§ 18

Upprop

§ 19

Tack från ordf. för blomsterhyllning på hans 50-års dag

§ 20

Val av justeringsmän

§ 21

Anhållan om kommunal borgen

§ 22

Omändring i Strandgården

§ 23

Anslag till Ordenshuset

§ 24

Trafiksäkerhetskommittén

§ 25

Isbana i Björnlunda

§ 26

VA-avgifter i flerfamiljshus

§ 27

VA i Stjärnhov

§ 28

Vägmark vid föreningshuset

§ 29

Omskolningsbidrag

§ 30

Avtal med Södertälje

§ 31

Traktamenten i taxeringsnämnderna
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 32

Kommittén för bostadsfrågor

§ 33

Redogörelse från årsmötet med Södermanlands läns turisttrafikförbund

§ 34

Sport 60

§ 35

Avslutning

Sammanträdesdatum 1960 06 17
§ 36

Sammanträdet öppnat

§ 37

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 38

Upprop

§ 39

Val av justeringsmän

§ 40

Årsredogörelse

§ 41

Lönenämndens befogenhet

§ 42

Amorteringslån till ålderdomshemmet

§ 43

Social- eller kommunalassistent

§ 44

Inköp av Rörstrand

§ 45

Inköp av tomt

§ 46

Förlängning av VA-ledningarna i Stjärnhov

§ 47

Reningsverk i Stjärnhov

§ 48

Vatten och avloppskommitté i Stjärnhov

§ 49

Folkräkningen 1960

§ 50

Förhöjning av sotningstaxan

§51

Befrielse från ledamotskap

§ 52

Anhållan om kommunal borgen

§ 53

Tillstånd att inneha TV i Pensionärshemmet

§ 54

Anhållan om borgen

§ 55

Avslutning

Sammanträdesdatum 1960 08 11
§ 56

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 57

Upprop

§ 58

Val av justeringsmän

§ 59

VA i Stjärnhov

§ 60

Arvode till barnavårdsmännen

§ 61

Eventuellt val till ordf. i barnavårdsnämnden
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 62

Inköp av Rörstrand

§ 63

Borgen för egnahemslån

§ 64

Dillnäs ”Fattigstuga”

§ 65

Tomt till ålderdomshem

§ 66

Befrielse från ledamotskap

§ 67

Valskjutsar

§ 68

Hastighetsbegränsning i Stjärnhov

§ 69

Skolskjutsar till Gnesta från Stjärnhov

§ 70

Upplysningar från kommunalkamreren att en skattehöjning eller större upplåning
kan bli följden av anvisning av medel utöver de beräknade

§ 71

Avslutning

§ 72

Redogörelse från prosten för sina skäl att avgå såsom barnavårdsnämndens ordf.

Sammanträdesdatum 1960 10 31
§ 73

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 74

Upprop

§ 75

Val av justeringsmän

§ 76

Val av valmän och suppleanter för val av vattenrättsnämndeman

§ 77

Val av nämndeman

§ 78

Tilläggsanslag till bibliotekarie

§ 79

Ersättning till musiklärarna

§ 80

Reparation i fastigheten Alma

§ 81

Nytt rum i Gåsinge lärarbostad

§ 82

Förvaltning av lärarbostäder

§ 83

Bordlagt ärende om Solviks skola

§ 84

Bostadsstiftelse i Stjärnhov

§ 85

Tillstånd till pilsnerförsäljning

§ 86

1961 års budget

§ 87

Beviljat statsbidrag till den nya skolan

§ 88

Isbana i Gåsinge-Dillnäs

§ 89

Upplåtelse av mark från Gåsinge kyrkskola

§ 90

Revisor för arbetslöshetsutgifter

§ 91

Avslagen framställning om avsägelse från uppdrag

§ 92

Vaktmästarbostad till skolan
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 93

Medborgarboken

§ 94

Avslutning

Sammanträdesdatum 1960 12 16
§ 95

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 96

Val av justeringsmän

§ 97

Upprop

§ 98

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§ 99

Val av revisorer och suppleanter

§ 100

Val av siffergranskare

§ 101

Val av granskare för räkenskaperna hos de föreningar som erhålla kommunalt anslag

§ 102

Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Dagabostäder

§ 103

Val av revisorer och suppleanter för Stiftelsen Dagabostäder

§ 104

Val av ledamöter och suppleanter till byggnadsnämnden

§ 105

Val av ledamöter och suppleanter till barnavårdsnämnden

§ 106

Val av ledamöter och suppleanter till inkomsttaxeringsnämnderna

§ 107

Val av ledamot och suppleant i särskilda taxeringsnämnden

§ 108

Val av ombud och suppleanter vid sammanträden med länsavd. av Sv.
Landskommunernas förbund

§ 109

Extra arvode till pensionsnämndens ordf.

§ 110

Anslag till föreningsverksamhet

§ 111

Anslag till föreningsverksamhet

§ 112

Vatten och avloppsavgifter i Stjärnhov

§ 113

Skolavtal med Malmköping

§ 114

Solviks skola

§ 115

Omdisponering av anslag till skolstyrelsen

§ 116

Omdisponering av anslag till socialnämnden

§ 117

Omdisponering av anslag till kommunalnämnden

§ 118

Omdisponering av anslag till fritidsnämnden

§ 119

Tilläggsanslag till VA i Björnlunda

§ 120

Försäljning från Rörstrand

§ 121

Vaktmästarbostad vid Welandersborg

§ 122

Finansieringen av Rörstrand

§ 123

Byggnadsförbud för det område vid östra stranden av sjön Klemmingen
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 124

Tillstånd till pilsnerförsäljning

§ 125

Val av suppleant i skolstyrelsen

§ 126

Fabriken i Björnlunda

§ 127

Isbana i Gåsinge

§ 128

Tack till de avgående förtroendemännen

§ 129

Tack till ledamöterna och kommunalkontorets personal

§ 130

Avslutning

Sammanträdesdatum 1961 01 27
§1

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§2

Upprop

§3

Val av justeringsmän

§4

Jul och nyårs telegram från Pojo kommun i Finland

§5

Fyllnadsval

§6

Ombud till lantmäteriförrättningar

§7

Medelsförvaltningen för stiftelsen Dagabostäder

§8

Förvaltningen av Gryts ålderdomshem

§9

Vårdavgifter på ålderdomshemmen

§ 10

ATP-avgifter för förtroendemännen

§ 11

Pensionsreglemente för deltidsanställda

§ 12

Normaltjänstereglemente

§ 13

Förslag om balkong ovanpå Öllösa folkskola

§ 14

Byggnadsförbud vid sjön Klemmingen

§ 15

Reserverade anslag

§ 16

Avstängd väg i Stjärnhov

§ 17

Överflyttning av Dagnäsön 1:1 till Rönö kommun

§ 18

Nykterhetsnämndens rapport

§ 19

Medborgarböcker till 21-åringarna

§ 20

Avslutning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1961 05 26
§ 21

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 22

Upprop

§ 23

Val av justeringsmän

§ 24

Revisionsberättelse

§ 25

Meddelande om granskning av 22 kassor tillhörande föreningar som fått kommunalt
anslag

§ 26

Detaljplanering för VA i Stjärnhov

§ 27

Vis detaljplanering för VA i Björnlunda

§ 28

Försäljning av Hallsta skola

§ 29

Sammanträdet ajournerades för kaffeservering

§ 30

”Sverige hjälper”

§ 31

Försäljning av Gryts ålderdomshem

§ 32

Nya tjänster vid Dagaborg

§ 33

Kontrakt med tandläkare Lars Broberg

§ 34

Omdisposition av kapitalmedel till det nya ålderdomshemmet

§ 35

Anslag till besök från Pojo

§ 36

Ny skola vid Skeppsta

§ 37

Fyllnadsval; ledamot i civilförsvarsnämnden, suppleant i lönenämnden, suppleant i
nykterhetsnämnden, ledamot i hälsovårdsnämnden, suppleant i hälsovårdsnämnden

§ 38

Huvudmän i sparbanken

§ 39

Inköp av fastigheten Nordsborg

§ 40

Byggnadsplan vid Hammarbosäter

§ 41

Ny skola vid Skeppsta

§ 42

Avloppsförhållandena i Laxne

§ 43

Avslutning

Sammanträdesdatum 1961 07 21
§ 44

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 45

Upprop

§ 46

Val av justeringsmän

§ 47

Ny oljetank vid pensionärshemmet i Björnlunda

§ 48

Inköp av Kvarnen 1:18 i Stjärnhov

§ 49

Obetald hundskatt

§ 50

Utredningskostnader för skolpaviljong vid Skeppsta
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 51

Gryts ålderdomshem

§ 52

Bordlagt ärende om skoltomt i Avla

§ 53

Detaljplanering för VA i Stjärnhov

§ 54

Förtjänstmedalj

§ 55

Avslutning

Sammanträdesdatum 1961 10 30
§ 56

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 57

Val av justeringsmän

§ 58

Upprop

§ 59

Fyllnadsval; ledamot i barnavårdsnämnden, ledamot i nykterhetsnämnden, ledamot i
fritidsnämnden, ledamot i Björnlunda fondutdelningskommitté, suppleant i
socialnämnden och suppleant i skolstyrelsen

§ 60

Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunalnämnden

§ 61

Val av försäkringsnämnd

§ 62

Revisor för arbetslöshetsutgifter

§ 63

Kommunalassistent

§ 64

Servitutsupplåtelse

§ 65

Hemställan om markinköp från Wellerska skolan

§ 66

VA-ledningar i Björnlunda

§ 67

VA-ledningar i Laxne

§ 68

VA på fabriksområdet i Stjärnhov

§ 69

1962 års budget

§ 70

Utökning av vaktmästarbostad

§ 71

Skolberedningens betänkande

§ 72

Avslutning

Sammanträdesdatum 1961 12 15
§ 73

Sammanträdet i laga ordning utlyst

§ 74

Val av justeringsmän

§ 75

Upprop

§ 76

Valberedningens förslag

§ 77

Val av ordf. och vice ordf. i kommunalfullmäktige

§ 78

Val av revisorer och suppleanter

§ 79

Val av siffergranskare
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 80

Val av granskare för räkenskaperna hos de föreningar som erhålla kommunalt anslag

§ 81

Val av ledamöter och suppleanter för Stiftelsen Dagabostäder

§ 82

Val av revisorer och suppleanter för Stiftelsen Dagabostäder

§ 83

Val av ledamot i barnavårdsnämnden

§ 84

Val av ledamöter och suppleanter till inkomsttaxeringsnämnderna

§ 85

Val av ledamot och suppleant i särskilda taxeringsnämnden

§ 86

Val av ombud och suppleanter vid sammanträden med länsavd. av Svenska
Landskommunernas förbund

§ 87

Val av biträdande överblockledare och kvinnlig överblockledare

§ 88

Val av ombud och suppleanter till ordinarie ombudsmötet i allmänna sjukkassan

§ 89

Val av ortsombud för statliga bosättningslån

§ 90

Val av VA-kommitté för vatten och avloppsanläggningarna i Laxne

§ 91

Val av ledamot i hälsovårdsnämnden

§ 92

Fullmäktigesammanträdena

§ 93

Tilläggsanslag

§ 94

Omplacering av anslag

§ 95

Tilläggsanslag till kommunalnämndens fastigheter

§ 96

Isbanan i Björnlunda

§ 97

Tilläggsanslag till Barnavårdsnämnden

§ 98

Anslutningsavtal för vatten och avlopp

§ 99

Utfartsvägen från Ektorp

§ 100

Stiftelsen Solviks skola

§ 101

Gryts ålderdomshem

§ 102

Jultelegram till Pojo kommun

§ 103

Medborgarböcker

§ 104

Elevområden för Södertälje handelsgymnasium

§ 105

Avtal med Katrineholms stad beträffande elevkostnader vid yrkesskolorna

§ 106

Tack från ordförande

§ 106

Avslutning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1962 03 07
§1

Kungörelse

§2

Ny ledamot

§3

Vatten och avloppsverksskötare

§4

Överklagat beslut om uttagande av anslutningsavgifter för vatten och avlopp

§5

Inlösen av ledningar

§6

Byggnadsplan vid Öllösa

§7

Organisationsplan för civilförsvarsområdet

§8

Hopptorn vid Strandbo i Gåsinge

§9

Avtal med Södertälje om ersättning för elever i yrkesskolorna

§ 10

Hyran i Hallsta

§ 11

Ny Hemhjälpstaxa

§ 12

Verkställande i styrelsen för stiftelsen Dagabostäder

§ 13

Hemställan från Stiftelsen Dagabostäder om lån och borgen

§ 14

VA i Laxne

§ 15

Anslutningsavgifter i Björnlunda

§ 16

Hastighetsbegränsning i Björnlunda

§ 17

Avsägelse från uppdrag

§ 18

Kommunsammanslagning

§ 19

Hemställan att en trafikspegel uppsättes vid järnvägsviadukten i Stjärnhov

§ 20

Verksamhetsrapport från nykterhetsnämnden

§ 21

Bostadsfrågor

Sammanträdesdatum 1962 05 28
§ 22

Kungörelse

§ 23

Ny ledamot

§ 24

Budgetredovisningen

§ 25

Fyllnadsval barnavårdsnämnden

§ 26

Fyllnadsval kommunalnämnden

§ 27

Val av nämndeman

§ 28

Borgen för egnahemslån

§ 29

Fyllnadsval lönenämnden

§ 30

Servitut för ledningar och inköp av mark

§ 31

Blacksta Norrgården 4:5
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 32

Dagabostäder

§ 33

Räntor på anslutningsavgifter

§ 34

Avtal med Nyköping förande kostnadsfördelningen för elever från Daga kommun

§ 35

Projekteringsbidrag för vatten och avloppsledningar

§ 36

Principplan för vatten och avlopp i Laxne

§ 37

Ledamöternas antal i kommunalfullmäktige

§ 38

Avgift till Nyköping för andel i beräknad förlust på köttbesiktningsbyrån

§ 39

Utredningskommitté för frågan om byggande av personalbostäder vid Dagaborg

§ 40

Avslagen framställan om anslag till Hembygds- och museiförbundet

§ 41

Byggnadsplan Hammarbosäter Stora 1:1

§ 42

Byggnadsplan Hammarbosäter Lilla 1:1

§ 43

Fullmakt för lönenämnden

Sammanträdesdatum 1962 08 17
§ 44

Kungörelse

§ 45

Dagabostäders revisionsberättelse

§ 46

Utfartsvägen från Ektorp

§ 47

Ny sotningstaxa

§ 48

Bollplan m.m. vid Welandersborg

§ 49

Inköp av fastigheten Dalskog

§ 50

Anslag till egnahem

§ 51

Anslutning av vatten och avlopp för Stranden 1:18

§ 52

Byggnadsförbud vid Nyckelsjön

§ 53

Dagersättning vid valförrättningar

§ 54

Avsägelse från kommunala uppdrag

§ 55

Ny Hemvårdarinna

§ 56

Hemsamariter

§ 57

Avtal med Nyköping rörande kostnadsfördelningen för elever från Daga kommun

§ 58

Ny lönegradsplacering för föreståndarinnan i Gåsinge ålderdomshem och
kokersketjänsten på Dagaborg

§ 59

Grundkarta i Laxne

§ 60

Byggnadskommitté för Skeppsta

§ 61

Soptippning m.m.

§ 62

Avslutning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1962 09 28
§ 63

Visning av de nya skollokalerna i Welandersborgs skola

§ 64

Kungörelse

§ 65

Ny fullmäktigeledamot

§ 66

Fyllnadsval kommunalnämnden

§ 67

Fyllnadsval kommunalnämndens ordförande

§ 68

Fyllnadsval skolstyrelsen

§ 69

Fyllnadsval tandvårdsnämnden

§ 70

Fyllnadsval nämnden för yrkesundervisning

§ 71

Val av nämndeman

§ 72

Val av nämndeman

§ 73

Fyllnadsval biblioteksnämnden

§ 74

Inköp av Stranden 1:1

§ 75

Solviks lärarbostad

§ 76

Dalskog och Skeppsta lärarbostad

§ 77

Vägen till Welandersborg

§ 78

VA-ledningar på skoltomten

§ 79

Kontorsbiträde på kommunalkontoret

§ 80

Resebidrag till realskoleelever

§ 81

Tilläggsanslag till kommunbibliotekarierna

§ 82

Tilläggsanslag till böcker

§ 83

Tilläggsanslag till skolbibliotekarien

Sammanträdesdatum 1962 10 31
§ 123

Kungörelse

§ 124

Höjda dagersättningar

§ 125

Grupplivförsäkring

§ 126

Bestämmelser om sjukförsäkring m.m.

§ 127

Förvaltning av nedlagda skolor

§ 128

Bidrag till belysning på Boxtorps idrottsplats

§ 129

Kungakommittén 1962

§ 130

Kommunalassistentens uppgifter

§ 131

Avsägelse från kommunala uppdrag

§ 132

1963 års utgifts- och inkomststat
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 133

Solviks skola

§ 134

Anslag till egnahem

§ 135

Avslutning

Sammanträdesdatum 1962 12 18
§ 136

Öppnande

§ 137

Kungörelse

§ 138

Val av person som skall utöva ordförandeskap

§ 139

Ordf. vid beslut om förbundsfullmäktige

§ 140

Val av revisorer och suppleanter

§ 141

Val av inkomsttaxeringsnämnder

§ 142

Val av ledamöter och suppleanter till särskild taxeringsnämnd

§ 143

Fyllnadsval; suppleant i kommunalnämnden, ledamot i civilförsvarsnämnden,
suppleant i försäkringsnämnden, suppleant i Björnlunda fondutdelningskommitté,
suppleant i barnavårdsnämnden, ledamot i Gåsinge valnämnd och förste suppleant i
brandstyrelsen

§ 144

Valnämnden i Björnlunda

§ 145

Val av ordf. i socialnämnden

§ 146

Trafiksäkerhetskommittén

§ 147

Kungörelse om sammanträden

§ 148

Lån till vaktmästarbostad

§ 149

Tilläggsanslag nykterhetsnämnden

§ 150

Tilläggsanslag skolstyrelsen

§ 151

Tilläggsanslag skolstyrelsen för breddning av väg till Welandersborgs skola

§ 152

Tilläggsanslag socialnämnden

§ 153

Tilläggsanslag kommunalnämnden

§ 154

Tilläggsanslag kommunbiblioteket till bibliotekariernas arvoden

§ 155

Tilläggsanslag kommunbiblioteket

§ 156

Tilläggsanslag skolbiblioteket till skolbibliotekariens arvode

§ 157

Ersättning till musiklärarna

§ 158

Lärarbostäderna

§ 159

Wellerska skolan

§ 160

Anslag till bostadsbyggande

§ 161

Yttrande ang. kommunblock

§ 162

Isbanan i Boxtorp

§ 163

Avslutning
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54(55)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1962 12 18
§1

Kungörelse

§2

Val av ledamöter i förbundsfullmäktige

§3

Avslutning

Sammanträdesdatum 1962 12 18 (med valberedningen)
§1

Val att utöva ordförandeskapet i fullmäktige

§2

Val att tjänstgöra som ordf. på de nyvalda fullmäktige ledamöternas sammanträden

§3

Förslag till revisorer och suppleanter

§4

Förslag till ledamöter och suppleanter till inkomsttaxeringsnämnden

§5

Förslag till ledamöter och suppleanter i det särskilda taxeringsdistriktet

§6

Förslag till; suppleant i kommunalnämnden, ledamot i civilförsvarsnämnden,
suppleant i försäkringsnämnden, suppleant i Björnlunda fondutdelningskommitté,
suppleant i barnavårdsnämnden och förste suppleant i brandstyrelsen

§7

Förslag till ledamot och suppleant i Björnlunda valnämnd

§8

Förslag till ordf. och vice ordf. i socialnämnden

§9

Förslag till ledamöter i trafiksäkerhetskommittén

Innehållsförteckning, fullmäktige Daga kommun 1950 – 73
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.
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