DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1950 05 14
§1

Öppnande

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av kassaförvaltare

§4

Antalet kommunalfullmäktige ledamöter

§5

Förslag till ersättning för kommunalnämndens ledamöter

§6

Röstkort

§7

Dahlhem

§8

Uppdrag att komma fram med kostnadsförslag på möblering av kommunalrum

§9

Kommunalkamrers befattningen

§ 10

Gemensam sotare för hela Daga kommun

§ 11

Avslutning

Sammanträdesdatum 1950 09 28
§1

Öppnande

§2

Statförslag

§3

Förslaget till möblering av kommunalkontoret

§4

Begäran från Björnlunda ABF att få använda kommunalkontoret

§5

Protokollsutdrag från Gåsinge – Dillnäs kommunalfullmäktiges sammanträde
den 3 juli 1950 ang. borgen för lån

§6

Kommunalkamrer

§7

Arvode till ledamöterna i de olika valnämnderna

§8

Avslutning

Sammanträdesdatum 1951 01 12
§1

Val av justeringsmän

§2

Förslag till kommunalnämnd

§3

Förslag till folkskolestyrelse

§4

Förslag till fattigvårdsstyrelse

§5

Förslag till barnavårdsnämnd

§6

Anställning av kommunalkamrer

§7

4 sökande till kommunalkamrer

§8

Pensionärshemmets förläggning

§9

Avslutning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1951 02 23
§1

Skriftlig kallelse till sammanträden

§2

Val av justeringsmän

§3

Val av kassaförvaltare

§4

Förslag till reseersättningar

§5

Förslag till traktamenten

§6

Ordförandearvoden i de olika styrelserna och nämnderna

§7

Hälsovårdsnämnden skall bestå av sju ledamöter, hemhjälpsnämnden fem,
pensionsnämnden sex, nykterhetsnämnden fem och byggnadsnämnden fem
ledamöter

§8

Reglemente för kommunalnämnden

§9

Ny lärarbostad vid Skeppsta skola

§ 10

Bussturen till olika delar av Daga kommun

§ 11

Bussturerna mellan Björnlunda och Gåsinge

§ 12

Lagfart på fastigheten Dalhem

§ 13

Hyran för kommunalkontoret

§ 14

Kommitté för att utreda frågan om nybyggnad av kommunalhus

§ 15

Kassabehållningen

§ 16

Rekvirera 11 ex. av ”Kommunallagarna för landsbygden”

Sammanträdesdatum 1951 04 06
§ 17

Val av justeringsmän

§ 18

Protokollen skall föredragas

§ 19

Centralisering av kommunal medelsförvaltning

§ 20

Reglemente för kommunalnämnd Daga kommun

§ 21

Kommunalkamreren garantiförsäkras

§ 22

Instruktion för befattningshavare

§ 23

Tre valdistrikt

§ 24

Pensionsnämnd på sex personer

§ 25

Nya bussturer

§ 26

Reseersättning till kommunala sammanträden

§ 27

Ordförandearvodena

§ 28

Hyresgästen vid fastigheten Dalhem

§ 29

Målnings- och annat nödvändigt arbete vid Dalhem

§ 30

Valberedningen

§ 31

Kommunens brandstyrelse

Innehållsförteckning, kommunalnämnden Daga kommun 1950 – 59
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

2(68)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 32

Familjebidragsnämnd

§ 33

Inget att erinra mot länsstyrelsens förslag ang. Norrtuna

Sammanträdesdatum 1951 07 20
§ 34

Val av justeringsmän

§ 35

Distriktsindelning av lantmäteridistrikten

§ 36

Kommitterade för utarbetande av förslag till kommunalhus

§ 37

Inköp av maskiner och övrig utrustning för kommunalkontoret

§ 38

Expeditionstiderna

§ 39

Daga kommuns olika telefonnummer

§ 40

Ordf. i Gryts kommunalnämnd till Daga kommun överlämna det arvode som
utgår med uppdraget förenade arbeten

§ 41

Arvodet till kommunalnämndens kassör

§ 42

Hyresbeloppets storlek för fastigheten Dalhem

§ 43

Garantiförsäkring för kommunalkamreren

§ 44

Högre dyrtidstillägg

§ 45

Sidoapparat till kommunalkontorets telefon

§ 46

Ny varmvattenberedare till Dalhem

§ 47

Reglementet för kommunens medelsförvaltning

§ 48

Kommunala kurser på Åsa folkhögskola

§ 49

Lämplig skylt till kommunalkontoret

§ 50

Postgirokontot

§ 51

Kommunernas medelsförvaltning för år 1951

Sammanträdesdatum 1951 09 21
§ 52

Val av justeringsmän

§ 53

Turordningsförslag till 1952 års byggnadsverksamhet inom Daga

§ 54

Ansökningar om anslag och bidrag

§ 55

Lönen till kommunalkamreren

§ 56

Lönenämnd på 3 personer

§ 57

Bordlagd fråga om förmedlingsorgan för byggnadslån

Sammanträdesdatum 1951 10 05
§ 58

Val av justeringsmän

§ 59

Östra Sörmlands musiknämnd

§ 60

Framtidsförbundets sjukkasseavdelning i Björnlunda
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 61

Kommunens befattningshavare skall olycksfallsförsäkras

§ 62

Kommunala kurser

§ 63

Justera och fastställa hyrorna för storkommunens fastigheter

§ 64

Expropriation av tomtmark tillhörande Stjärnhovs säteri

§ 65

Ventilations möjligheterna på kommunalkontoret

§ 66

Komplettering av turordnings förslaget för byggnadstillstånd

§ 67

Deltagare i Åsakursen

§ 68

Kommunalkamreren samma ersättningar som förtroendemännen

§ 69

Brandförsäkra kommunalkontorets inventarier

§ 70

Fastigheten Dalhem

§ 71

Statförslag

§ 72

Ordförandena i nämnder och styrelser ej skall erhålla arvode för sammanträdena
inom kommunen

§ 73

Pensionärerna i pensionärshemmet skall erlägga även de fasta avgifterna för lyse
och elkraft

§ 74

Vattenavgifterna höjs till belopp motsvarande driftskostnaderna

Sammanträdesdatum 1951 10 11
§ 75

Val av justeringsmän

§ 76

Avslagen ansökan från Stjärnhovs idrottsklubb om anslag

§ 77

Wahlströmska donationen i Gryt

§ 78

Skottpengar på skadedjur

§ 79

Hyresbidrag till provinsialläkaren

§ 80

Bidrag till abonnemangsavgift för telefon till ordförandena i nämnder och
styrelser

§ 81

Inkomna statförslag

§ 82

I kommunalnämndens statförslag ej upptaga några medel till nybyggnad vid
Björnlunda ålderdomshem

§ 83

Brandskyddet inom kommunen

§ 84

Hundskatten

Sammanträdesdatum 1951 10 18
§ 85

Val av justeringsmän

§ 86

Björnlunda ålderdomshems utbyggnad

§ 87

Reseanslag till folkskolestyrelsens ordf.

§ 88

Reseersättningen för egen bil

§ 89

1952 års utdebitering
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1951 12 19
§ 90

Val av justeringsmän

§ 91

Ansökan om att försälja pilsnerdricka

§ 92

Förbundsordning för Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 93

Lästiden vid fortsättningsskolorna

§ 94

Skrivbiträde på kommunalkontoret

§ 95

Kommunalkamrerens pensionering

§ 96

Kommunalkamrerens semester

§ 97

Anslag till Björnlunda idrottsförening

§ 98

Val av överblockledare

§ 99

Fritidshuggning

§ 100

Direkta telefonlinjer

§ 101

Anställningskontrakt för hemvårdarinnorna

§ 102

Ordförandearvoden

§ 103

Kommunal litteratur

§ 104

Hyresreglering

Sammanträdesdatum 1952 01 23
§1

Välkomna

§2

Val av justeringsmän

§3

Försäljning av Sörtorpsskogen

§4

Lokal för arkiverade handlingarna

§5

Val av lönenämnd

§6

Val av förmedlingsorgan för byggnadslåneärenden

§7

Uppdrag att teckna kommunens borgensförbindelser för egnahems- och
förbättringslån

§8

Val av kommunens syne- och värderingsmän

§9

Kostnadsförslag, ritningar eller andra förarbeten för ett byggnadsprojekt skall
ersättas av låntagaren

§ 10

Tillstyrkan preliminär ansökan om egnahemslån

§ 11

Planerat förbättringsarbete gällande vatten och avlopp vid Björketorp i
Björnlunda

§ 12

Ansökning om egnahemslån

§ 13

Angående pensionsavgifter

§ 14

Större kontor till polismannen i Stjärnhov

§ 15

Röstkort

§ 16

Annonsering för kommunens räkning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 17

Kommunens bankkonto

§ 18

Brandordning

Sammanträdesdatum 1952 04 04
§ 19

Val av justeringsmän

§ 20

Val att föra dagens protokoll

§ 21

Vattenskadeförsäkra alla fastigheter

§ 22

Gåsinge – Dillnäs föreningshus överta de av Gåsinge kommun avsatta medlen till
ett blivande föreningshus

§ 23

Extra anslag till folkskolestyrelsen för reparation och nybyggnad vid Öllösa

§ 24

Tilläggsanslag till folkskolestyrelsen till nya läroböcker

§ 25

Bidrag till skolresa för sjunde klassen

§ 26

Extra anslag för utökade skolskjutsar

§ 27

Kommunalnämnden övertar Tomteborgs skola

§ 28

Upptaga lån för finansieringen av merkostnaderna i Öllösa

§ 29

Byggande av pensionärshem i Stjärnhov

§ 30

Anslag till en enkel högtidlighet då Björnlunda pensionärshem invigs

§ 31

Arbetstillstånd för vissa gatu- och avloppsarbeten i Björnlunda samhälle

§ 32

Finansiering av ovannämnda arbete

§ 33

Ändrade pensionsklasser för föreståndarinnorna vid ålderdomshemmen

§ 34

Underställning av Björnlunda kommuns lån

§ 35

Inga reseersättningar och traktamenten för lärarkårens representant

§ 36

Arvode till Björnlunda revisorer

§ 37

Revisionsberättelsen från Björnlundadelen

§ 38

Kassaskåp

§ 39

Val av ombud för statliga bosättningslån

§ 40

Elkylskåp hos kommunens 3 distriktssköterskor

§ 41

Bostadslägenheterna vid Tomteborg

§ 42

Befrielse från nöjesskatt

§ 43

Anslag till Sörmland distriktloge av IOGT

§ 44

Utrymme för posten i kommunalhus

§ 45

Fritidshuggning

§ 46

Ekonomisk plan för byggnadsverksamheten i Daga

§ 47

Anslag till framtidsförbundets sjukkassa

§ 48

Asfaltsbeläggning av vägen genom Stjärnhovs samhälle

§ 49

Önskan att bli befriad från uppdraget som vice ordf. i barnavårdsnämnden
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 50

Resekostnaderna för fem hemvärnsmän

§ 51

Poststationens öppethållande i Stjärnhov

Sammanträdesdatum 1952 05 16
§ 52

Val av justeringsmän

§ 53

Upptagas lån till kostnaderna vid Öllösa skola

§ 54

Ombyggnadsarbetet vid Wellerska skolan

§ 55

Inköp av tomtmark till skoländamål från Skeppsta Gård

§ 56

Omändringsarbeten vid Tomteborgs skola

§ 57

Kylskåp till lärarbostäderna

§ 58

Förvaltningen av Hagalundsfonden

§ 59

Husmoderssemestrar

§ 60

Uppbörden av nöjesskatt

§ 61

Förbättringslån och lantarbetarebostadslån

§ 62

Kommunens postgirokonto

§ 63

Kommunalkamrerens semester

§ 64

Insamling till H.M. Konungens 70-års dag

§ 65

Bidrag till Röda Korsets Björnlundakrets

§ 66

Indragning av Tomteborgs, Solviks och Hallsta skolor

§ 67

Soptunna till sköterskebostaden i Blacksta

§ 68

Extra anslag till en brandledning genom järnvägsbanken i Stjärnhov

§ 69

Två lärarbostäder vid Skeppsta

§ 70

Utrymme i kommunalexpeditionen i Stjärnhov till biblioteket

§ 71

Extra ersättning för ökade telefonkostnader till ledarinnorna inom
hemhjälpsnämnden

§ 72

Köp av fastigheten Alma

§ 73

Föreningen Gryts föreningshus

Sammanträdesdatum 1952 07 23
§ 74

Val av justeringsmän

§ 75

Enligt fullmäktiges beslut den 30 maj 1952 upptaga ett lån hos Kungl.
Generalpoststyrelsen

Sammanträdesdatum 1952 08 07
§ 76

Val av justeringsmän

§ 77

Kommunens investeringsverksamhet
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 78

Anhållan om befrielse från nöjesskatt

§ 79

Anhållan om befrielse från nöjesskatt

§ 80

Anhållan om befrielse från nöjesskatt

§ 81

Anhållan om befrielse från nöjesskatt

§ 82

Anhållan om befrielse från nöjesskatt

§ 83

Förskott på statsbidrag till de lärarbostäder som är under byggnad vid Öllösa och
Björneborg

§ 84

Bordlagt ärende angående övertaga en fordran

§ 85

Förskott på beviljade bostadslån

§ 86

Bordlagt ärende om bestämmelser för den byggnadstekniska kontrollen

§ 87

Ändrade bestämmelser för kommunala bostadstillägg

§ 88

Stipendier för genomgående av handelskurser

§ 89

Tomtpriset på det s.k. tomtområdet

§ 90

Uppsättning av skylt ”Tomter till salu”

§ 91

Bostäderna vid Tomteborgs skola

§ 92

Anhållan att få idka kioskhandel vid Vängsö flygplats

Sammanträdesdatum 1952 09 05
§ 93

Val av justeringsmän

§ 94

Lån till bostadsbygge för lärare

§ 95

Indragning av skolorna vid Solvik och Hallsta

§ 96

Bordlagt ärende utredningen av den ekonomiska planen

§ 97

Uppsägning av hyresgäst vid Katrineborgs skola

§ 98

Inget bidrag till utspisning av barn från Daga som studerar i Strängnäs

§ 99

Ansökan om jakträtt på Sörtorpsskogen

§ 100

Angående pilsnerförsäljning

§ 101

Angående övertagan av fordran

§ 102

Ombud till kurs på Åsa

§ 103

Kommunens borgen för egnahemslån

§ 104

Utökade skolskjutsarnas kostnad

§ 105

Firande av 50-års fest i skollokalerna vid Tomteborg

§ 106

Ansökan om bostadsförbättringsbidrag

§ 107

Inmontering av el. spis i sköterskebostaden

§ 108

Frivillig kontraktering som reservarbetskraft inom jordbruket

§ 109

Uppsägning av bostaden i kommunalhuset (Strandgården)

§ 110

Upptaga tillfälligt lån i avvaktan på statsbidraget till pensionärshemmet
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1952 10 10
§ 111

Val av justeringsmän

§ 112

Periodiska läkarundersökningar

§ 113

Anslag till idrottsföreningarna

§ 114

Anslag och bidrag i 1953 års stat

§ 115

Daga – Gnesta civilförsvarsförening

§ 116

Skriv- och räknehjälp för årets taxeringsarbete

§ 117

Filmarkiv vid Eskilstuna centralbibliotek

§ 118

De nya kommunala folkpensionstilläggen

§ 119

Turordnings förslag för kommunens byggnadsverksamhet

§ 120

Jaktmarken på Sörtorpsskogen

§ 121

Ersättning för städning och eldning vid Tomteborg

§ 122

Större lokaler till sjukvårdens disposition i Strandgården

§ 123

Kommunalkommitténs betänkande

§ 124

Upptaga ett tillfälligt lån i Sparbankernas bank AB

§ 125

Uthyrningen av Katrineborgs skola

§ 126

Anslag till kursavgift yrkesskolan

Sammanträdesdatum 1952 10 17
§ 127

Barnavårdsnämndens statförslag

§ 128

Brandstyrelsens statförslag

§ 129

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§ 130

Hemhjälpsnämndens statförslag

§ 131

Nykterhetsnämndens statförslag

§ 132

Familjebidragsnämndens statförslag

§ 133

Folkskolestyrelsens statförslag

§ 134

Biblioteksstyrelsens statförslag

§ 135

Daga – Gnesta polisdistrikts statförslag

§ 136

Hälsovårdsnämndens statförslag

§ 137

Statförslag allmän förvaltning

§ 138

Ersättning för utskrivning av röstkort m.m.

§ 139

Läkarmottagnings lokalerna i Stjärnhov

Sammanträdesdatum 1952 10 21
§ 140

Val av justeringsmän

§ 141

Fastighetsförvaltning och bostadsförsörjning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 142

Statförslag bostadsförsörjning

§ 143

Statförslag planerings- och anläggningsverksamhet

§ 144

Statförslag folkpensionering

§ 145

Statförslag övriga specialförvaltningar

§ 146

Finansförvaltningen

Sammanträdesdatum 1952 10 27
§ 147

Val av justeringsmän

§ 148

Statförslaget

§ 149

Skrivbiträdesbefattningen på kommunalkontoret

§ 150

Höjt reseanslag till Dr. M. Kronsjö

§ 151

Byggnadsplanen i Stjärnhov

§ 152

Högre reseersättning till mottagningarna i Stjärnhov och Blacksta för
provinsialläkaren

§ 153

Anslag till skolresor för barn i 7:e klassen jämte ledare

§ 154

Kostnaderna för skolbiblioteket

§ 155

Kostnader för skolbarnsbespisning

§ 156

Musikundervisning i skolorna

§ 157

Anslag till idrottsföreningarna

§ 158

Anslag till Stjärnhovs bastuförening

§ 159

Krav på ny brandbil

§ 160

Anslag till husmodersstipendier

§ 161

Telefoncentralen i Björnlunda och Stjärnhov

§ 162

1953 års räntor och amorteringar

§ 163

Utdebitering

§ 164

Överlämna till kommunalfullmäktige statförslag

§ 165

Kommunens banktillgodohavanden

§ 166

En obligation av år 1945 överförs till Söderlunds donation

§ 167

Kommunens fordran i Hagalundsfonden

§ 168

Ersättning för några träd

§ 169

Begäran att få disponera kommunalexpeditionen i Stjärnhov för studier

§ 170

Upplåta vindsrummet i Strandgården till pastor Holte

§ 171

Lånet till pensionärshem m.m.

§ 172

Jakträtten på Sörtorpsskogen
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DAGA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 1952 12 09
§ 173

Val av justeringsmän

§ 174

Hagalundsfonden

§ 175

Skolpjäxor till behövande barn

§ 176

Alms och Wahrendorffs fonder

§ 177

Åkerholmska fonden

§ 178

Skolskor från Axalakassan

§ 179

Anna Lindblads fond

§ 180

Användningsområdet för donationer

§ 181

Skrivbiträdesbefattningen på kommunalkontoret

§ 182

Gatuarbeten samt anläggning av vatten- och avloppsledningar inom tomtområdet

§ 183

Landstingsdirektörens besök vid Strandgården Stjärnhov

§ 184

Lediga lägenheten i Strandgården

§ 185

Överflyttning av rättigheter till pilsnerförsäljning

§ 186

Tillsyn över Sörtorpsskogen

Sammanträdesdatum 1952 12 16
§ 187

Omändringsarbeten vid Strandgården

§ 188

Bokföringsvärden på fastigheterna

§ 189

Ansökan om egnahemslån

§ 190

Kommunens förbindelse på lånehandlingar

§ 191

Lärarbostadsbygget vid Skeppsta

§ 192

Kommunens ekonomi

§ 193

Anhållan om avkortning av skatt

§ 194

Föreståndarinnan i Gryts ålderdomshem i för låg pensionsklass

§ 195

Ang. vård av kroniskt sjuka

§ 196

Förhållandena vid Tomteborgs skola

§ 197

Kommunala bostadstillägg

§ 198

Begärd hjälp för krav på skuld

§ 199

Utdelning ur Anna Lindblads fond

§ 200

Tomtägare

§ 201

Telefonstationer som betjäna distriktssköterskorna

§ 202

Semesterlön till extra skrivbiträden

§ 203

Tomtköp från Ekhovs Gård

§ 204

Avslutning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1953 01 19
§1

Välkommen

§2

Val av justeringsmän

§3

Råttutrotningskampanjen

§4

Ny fögderiindelning

§5

Markbyte mellan godsägare Lönell, Skeppsta och Daga Folkskolestyrelse

§6

Byggnadskommitté för lärarbostadsbygget vid Skeppsta

§7

Den kommande användningen av lärarbostäderna och skolorna vid Solvik och
Hallsta

§8

Strandgården i Stjärnhov

§9

Vaktmästarens åligganden

§ 10

Skolskjutsar Hornet – Jälund

§ 11

Ombyggnaden vid Wellerska skolan

§ 12

Bordlagd fråga om mottagande av kroniskt sjuka

§ 13

Elektrisk kamin i hemsysterbostaden

§ 14

Reparationskommitté

§ 15

Hjälp från kommunens sida för dömd skuld

§ 16

Målning vid Katrineborgs skola

§ 17

Velandersborgs – Björneborgs skolhustomt

§ 18

Tillägg till polisdistriktet

§ 19

Pensionärshemmets avloppsledning

Sammanträdesdatum 1953 02 20
§ 20

Val av justeringsmän

§ 21

Kravet på Hj. Landin

§ 22

H. Ljung, Käxle1:21

§ 23

Kyrkbackens vattenledningsnät

§ 24

Ansökningar om egnahemslån

§ 25

Ansökan om förbättringslån

§ 26

Ansökningar gällande egnahemslån för nybyggnad av bostadshus

§ 27

Distriktsarkitekts befattning

§ 28

Elektriskt värmeelement vid Tomteborg

§ 29

Värmeledningen i Tomteborg

§ 30

Ombyggnadsarbetena vid Björnlunda ålderdomshem

§ 31

Tomtmark vid Skeppsta skola

§ 32

Kommunal insamling till Holland

§ 33

Befrielse från nöjesskatt
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1953 03 27
§ 34

Val av justeringsmän

§ 35

Anbud på arbetena vid Strandgården Stjärnhov

§ 36

Vattenverket på kyrkbacken i Gryt

§ 37

Hj. Landins fastighet sålts

§ 38

Anhållan om anslag till yrkesundervisning

§ 39

Preliminärt förslag till byggnadsplan för Björnlunda stationssamhälle

§ 40

Inrättandet av en distriktsarkitekts befattning för bl.a. Daga kommun

§ 41

Landstingets förslag om inrättande av distriktsarkitekt för mellersta Sörmland

§ 42

Val av ledamot i distriktsnämnden

§ 43

Val av ombud vid markegångssammanträde

§ 44

Barn som avgått från folkskolans sjätte klass och som fortsätta i högre skolor skall
erhålla bidrag under första året

§ 45

Förskott på egnahemslån

§ 46

Bordlagt ärende av inköp av tomt med beteckning O

§ 47

Försäljning av tomten 2:23 på tomtområdet

§ 48

Reparation taket Tomteborgs skola

§ 49

Framställning att få hyra den förutvarande städerskebostaden vid Wellerska
skolan

§ 50

Ändring av det belopp som i årets stat upptagits till ombyggnad av Wellerska
skolan i stället skall användas till ombyggnad av läkarbostaden i Björnlunda

§ 51

Redogörelse ritningar m.m. gällande läkarbostaden

§ 52

Redogörelse sammanträdet med vägsamfälligheten Önnersta – Björnlunda
station

Sammanträdesdatum 1953 05 08
§ 53

Val av justeringsmän

§ 54

Revisionsberättelse

§ 55

Förslaget till nya statsbidrag till kommunerna

§ 56

Omständigheterna kring Gåsinge brandkårsavdelnings uppsägning

§ 57

Förslagsritningar till den planerade läkarbostaden och läkarmottagningen m.m.

§ 58

Tilläggsanslag för ombyggnad av badrum m.m. i Gryts ålderdomshem

§ 59

Fattigvårdsstyrelsen bemyndigas att utbetala högre egna pensionsandelar till
pensionärer på ålderdomshem och andra anstalter

§ 60

Uppgifter rörande dispositionen av kommunala fonder

§ 61

Husmodersstipendier

§ 62

Beslut om egnahemslån
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 63

Anbud på egnahemsbyggnader

§ 64

Sökt egnahemslån

§ 65

Ansökningar för egnahemslån

§ 66

Vattensamfälligheten Alma – Alphyddan

§ 67

Uthyrning skollokalen vid Katrineborg

§ 68

Inköp av skrivmaskin

§ 69

Kommunalhustomten mitt för järnvägsstationen i Björnlunda

§ 70

Undervisningen vid Hallsta skola skall fortsätta

§ 71

Upplåta Tomteborgs skolas lokaler till fester och andra sammankomster

§ 72

Extra skolkökskurs anordnas i Kexle skola

§ 73

Kommunalnämnden skall hålla sammanträden oftare

Sammanträdesdatum 1953 06 12
§ 74

Val av justeringsmän

§ 75

Föreslagen skärmbildsundersökning

§ 76

Tilläggsanslag för kommunens andel till folkpensioner

§ 77

Kommunalkontoret skall ombesörja vedinköpen för kommunens behov

§ 78

Anmodan från brandchefen ang. brandstegar

§ 79

Befrielse från nöjesskatt

§ 80

Blivande semestern för personalen på kommunalkontoret

§ 81

Utbetalning av kursavgifter för genomgångna kurser i kommunal
medelsförvaltning

§ 82

PM till revisionsberättelsen

§ 83

Anbud för byggande av egnahem

§ 84

Inköpt tomt i Stjärnhov

§ 85

Bordlagt ärende beredskapsarbeten

§ 86

Uthyrning av distriktssköterskebostaden Stjärnhov

§ 87

Räkning på pump till vattenverket i Gryt

Sammanträdesdatum 1953 07 24
§ 88

Val av justeringsmän

§ 89

Vattensamfälligheten Alma – Alphyddan

§ 90

Det pågående lednings och gatuarbetet i Björnlunda

§ 91

Begäran om kommunal borgen för det planerade föreningshuset i Stjärnhov

§ 92

Kylskåp i sköterskebostaden i Blacksta

§ 93

Befrielse från nöjesskatt
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 94

Befrielse från nöjesskatt

§ 95

Befrielse från den kommunala delen av nöjesskatt

§ 96

Yttrande till länsarbetsnämnden ang. den blivande läkarbostaden

§ 97

Utförande av branddammar

§ 98

Taxa för gransknings- och besiktningsarbete vid ansökan om byggnadslov

§ 99

Retroaktiva pensionsavgifter för föreståndarinnorna på ålderdomshemmen

§ 100

Städerskan vid Skeppsta önskade erhålla hjälp med städningen

§ 101

Reparationskommittén och förmedlingsorganet

§ 102

Uppmana nämnder och styrelser att inkomma med statförslagen i laga tid

§ 103

Statsbidrag till en brandspruta vid Solbacka läroverk

§ 104

Hyreskontrakt för lärarbostäderna vid Solviks skola

Sammanträdesdatum 1953 08 17
§ 105

Val av justeringsmän

§ 106

Avslagen begäran om pilsnerförsäljning

§ 107

Anslag till planerade skolskjutsar

§ 108

Användningen av vissa donationsfonder

§ 109

Instruktionskurs vid Åsa folkhögskola

§ 110

Tjänstereglemente för föreståndarinnan på Gryts ålderdomshem

§ 111

Vattentäkten till tomtområdet i Björnlunda

§ 112

Tilläggsanslag för sjukvikarie för hemsystern

§ 113

Ny valkretsindelning för landstingsområdet

§ 114

Befrielse från nöjesskatt

§ 115

Cirkulärskrivelse från Södermanlands läns företagarenämnd ang. andelsteckning
och inbjudan till i sammanträde i Nyköping

§ 116

Söka dispens från byggnadsförbud för läkarbostad i Björnlunda

§ 117

Plåtbeklädning av en skorsten på sköterskebostaden i Gåsinge

§ 118

Valberedning utses

§ 119

Ersättning för att skött kommunalkamrerens arbetsuppgifter under hans
semester

§ 120

Bordlagt ärende med begäran om bidrag till resor för en studiecirkel i svetsteknik

§ 121

Förmedlingsorganets verksamhet

§ 122

Anbud å ved

§ 123

Framställning till postmästaren i Flen om att rummet till postboxarna i
Björnlunda postexpedition måtte även på söndagarna vara tillgängligt
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1953 09 15
§ 124

Befrielse från nöjesskatt

§ 125

Automatisk nattkopplingsväxel

§ 126

Bostäderna vid Solviks skola och sköterskebostaden i Blacksta

§ 127

Folkbildningskurs i Björnlunda

§ 128

Hydroforanläggning samt vatten och avloppsledningar Katrineborg

§ 129

Vattentäkt på tomtområdet

§ 130

Byggnadstillståndet läkarbostaden

§ 131

Tecken till arbetslöshet inom kommunen

§ 132

Retroaktiva avgifter till Statens pensionsanstalt

§ 133

Alla löner enligt ortsgrupp III

§ 134

Skorstensfejaren bör skrapa värmepannan i Björnlunda ålderdomshem invändigt

§ 135

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§ 136

Brandstyrelsens statförslag

§ 137

Hälsovårdsnämndens statförslag

§ 138

Familjebidragsnämndens statförslag

§ 139

Barnavårdsnämndens statförslag

§ 140

Hemhjälpsnämndens statförslag

§ 141

Val av justeringsmän

Sammanträdesdatum 1953 09 24
§ 142

Val av justeringsmän

§ 143

Solviks skola såsom förrådslokaler och samlingssal

§ 144

Ansökningar från olika organisationer med begäran om kommunalt bidrag

§ 145

Biblioteksstyrelsens statförslag

§ 146

Nykterhetsnämndens statförslag

§ 147

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1953 10 02
§ 148

Val av justeringsmän

§ 149

Byggnadstillstånd för den nya läkarbostaden

§ 150

Folkskoleväsendets utbyggnad inom kommunen

§ 151

Fast reseanslag till kommunalnämndens ordförande

§ 152

Pensionsavgifterna för kommunalkamreren och vårdbiträdet
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 153

Förslag till budget för allmän förvaltning, rätts- och ordningsväsen,
fastighetsförvaltning och bostadsförsörjning samt undervisning och kulturell
verksamhet

Sammanträdesdatum 1953 10 07
§ 154

Val av justeringsmän

§ 155

Biblioteksstyrelsens statförslag

§ 156

Avloppsförhållandena från läkarbostaden m.fl. platser var dåliga och måste rättas
till

§ 157

Taxa för ersättning av eldsläckningskostnader

§ 158

Kostnaderna för att indraga vatten och avlopp vid Katrineborg

§ 159

Bordlagt ärende om kommunen skulle teckna aktier i kommunaktiebolaget

§ 160

Statförslag för folkpensioneringen

§ 161

Arvodena till roteombuden vid mantalsskrivningarna

§ 162

Inget arvode utbetalas till taxeringsnämnds ordförande

§ 163

Anslag till den studiecirkel som studerat gassvetsning i Eskilstuna

§ 164

Uppdrag att närvara vid lantmäteriförrättning

§ 165

Kommunalnämndens statförslag upptaga avsättningar till sketteregleringsfond
m.m.

§ 166

Uttaxeringen

§ 167

Samlat förslag till utgifts- och inkomststat

Sammanträdesdatum 1953 10 23
§ 168

Val av justeringsmän

§ 169

Begäran om anslag till kostnad för anordnande av en avloppsledning i närheten av
fabriksbyggnaden i Stjärnhov

§ 170

Kallat till förrättning enligt lagen om enskilda vägar

§ 171

Kommunen bidrar med vissa kostnader i samband med yrkesskolan i Eskilstuna

§ 172

Nödiga reparationer vid Solviks skola

§ 173

Inbjudan till deltagande i kurser vid Sånga Säby

§ 174

Tävlingen ”Min hemsocken”

§ 175

Redogörelse för sammanträde inom Södermanlands läns företagarenämnd

§ 176

Tilläggsanslag till de planerade arbetena vid Katrineborg
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1953 11 10
§ 177

Val av justeringsmän

§ 178

Kallelse till fortsatt handläggning av förrättning beträffande enskilda vägarna från
Björnlunda stationssamhälle förbi Önnersta – Ekeby – Frönäs

Sammanträdesdatum 1953 11 24
§ 179

Val av justeringsmän

§ 180

Valberedningen har att framlägga förslag på nya ledamöter och suppleanter

§ 181

Användningen av en del donationsfonders avkastning måste ändras till andra
ändamål

§ 182

Ändrade bestämmelser donationsfonderna inom Gryts församling

§ 182

Wellerska och Velanderska donationerna

§ 183

Fonder vilka nu äro avsedda att bidraga till skolbarns beklädnad ändras

§ 184

Lagfart på fastigheten Alma

§ 185

Förbundsordningen för Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 186

Lönenämndens uppgifter

§ 187

Tillsättande av fastighetsnämnd

§ 188

Gratifikation till föreståndarinnan Gåsinge

§ 189

Donationsbrevet till Katrineborg

§ 190

Bordlagt ärende angående arrende

§ 191

Kallelse till fortsatt handläggning av förrättning beträffande enskilda vägen från
nya allmänna vägen Aspa – Björnlunda över Axala by och Hägnan

§ 192

Skrivelse från Estniska Nationalrådet

§ 193

Räkning från vattenbyggnadsbyrån

§ 194

Begäran att få använda tvättstugan vid Tomteborg

§ 195

Redogörelse från reparationskommitténs resa till Solvik, Hallsta, Laxne och Axala

§ 196

Hyran vid Solvik

§ 197

Ersättning för resor, telefon- och portoutlägg till kyrkoherden

§ 198

Vägskrapan har slitit upp en del polygompunkter

Sammanträdesdatum 1953 12 16
§ 199

Val av justeringsmän

§ 200

Normalpensions reglemente

§ 201

Ny ledamot i lönenämnden

§ 202

Normaltjänste reglemente för föreståndarinnorna vid ålderdomshemmen

§ 203

Telefonersättningar

§ 204

Kommunal folkomröstning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 205

Kylskåp insätts i vaktmästarbostaden i Strandgården

§ 206

Aktieteckning i kommunaktiebolaget

§ 207

Arvoden och reseersättningar

§ 208

Reseersättning till roteombuden

§ 209

Ej ianspråktagna anslag skola reserveras

§ 210

Överskjutande kostnaderna vid byggandet av pensionärshemmet

§ 211

Lånet till Öllösa lärarbostad skall upptagas i kommunens egna fonder

§ 212

Uppsägningen av förbundsordningen för Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 213

Marken vid Katrineborg

§ 214

Sammanträdet ajournerades för kaffedrickning

§ 215

Förebyggande åtgärder för drunkningsolyckor

§ 216

Uppsagd lägenhet Tomteborg

§ 217

Ansökan om egnahemslån för nybyggnad

§ 218

Insätta en 80-liters pannmur i Strandgården

§ 219

Tomtköp från Stjärnhovs Gård

§ 220

Förbättringslån till reparation av bostäder för åldringar

§ 221

Avslutning

Sammanträdesdatum 1954 01 29
§1

Val av justeringsmän

§2

Kallelse av suppleant

§3

Fastigheten Köpenhamn 1:1 ligger under försäljning

§4

Uthyrning av hemvärnsgården

§5

Användningen av Solviks skola

§6

Hyreskontraktet Solvik

§7

Hyresgäst Tomteborg

§8

Ersättning för pannskötsel

§9

Vägförhållandena till Tomteborg

§ 10

Omplacera förvaltade fonders tillgångar

§ 11

Anslag till Södermanlands läns skyddsförening för frigivna fångar

§ 12

Bordlagt ärende om bidrag för utlagd kursavgift

§ 13

Konstutställning

§ 14

Disponera tomten intill sin fastighet för trädgårdsland

§ 15

Hundskatt

§ 16

Bordlagd fråga om polisdistriktet
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1954 02 19
§ 17

Val av justeringsmän

§ 18

Lägenheten vid Tomteborg

§ 19

Kallander skall få bo i lägenheten på andra våningen

§ 20

Bordlagt ärende om skolkökslokalen vid Tomteborg

§ 21

Exproprieringen i Stjärnhov

§ 22

Lantmäteriförrättning Kexle skolhustomt

§ 23

Fastigheten Barrskogen

§ 24

Skogsprodukterna från Sörtorpsskogen

§ 25

Försäljning av stormfällda träd vid Tomteborg, Alma och Skeppsta skola

§ 26

Polisdistriktet

§ 27

Tilläggsanslag för en räkning från Solbacka läroverk

§ 28

Hästuttagningsnämnden

§ 29

Soptunnor till läkarbostaden och pensionärshemmet

§ 30

Intyg om behov av uppskov med värnpliktstjänstgöring p.g.a. bygga eget hem

§ 31

Ansökan om egnahemslån för nybyggnad av bostadshus vid Laxne

Sammanträdesdatum 1954 03 05
§ 32

Besök vid Tomteborg

§ 33

Val av justeringsmän

§ 34

Redogörelse anledning till att omändringsarbetena vid Tomteborg kommit till
stånd

§ 35

Anslag till omändrings och reparationsarbeten vid Tomteborg

§ 36

Uthyrning rummet på andra våningen i Solviks skola

§ 37

Uppdrag till Reparationskommittén att utföra arbetena vid Solviks skola

§38

Tilläggsanslag till förhöjda kostnader för anordnande av bespisningslokaler och
vaktmästarbostad vid Öllösa skola

§ 39

Lånebestämmelser för egnahemslån

§ 40

Inköp av en begagnad elspis, byta ut värmeelement i den nyinredda lägenheten i
Tomteborg

§ 41

Utkast till nybyggnad av Björnlunda ålderdomshem

§ 42

Tomtmarken för Björnlunda ålderdomshem skall friköpas

§ 43

Begäran av expropriation

§ 44

Val av representant vid sammanträde med Södermanlands läns
företagareförening
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DAGA KOMMUN
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Sammanträdesdatum 1954 03 12
§ 45

Val av justeringsmän

§ 46

Köp av ett markområde intill Käxle

§ 47

Förbättringslån lämnas åt pensionärer

§ 48

Eventuella lån till egnahemsbyggare skall beslutas och prövas från fall till fall

§ 49

Föreningen Gryts föreningshus

§ 50

Förslag till reglemente för Daga kommuns lönenämnd

§ 51

Bordlagt ärende angående tjänstereglemente

§ 52

Kommunalkamrerens pensionsavgifter

§ 53

Utredning om kommunala befattningshavare som sakna pensionsrätt

§ 54

Upprensningsarbete i en avloppsgrav

§ 55

Vikarier och praktikanter på kommunalkontoret

§ 56

Egnahemslån utbetalas genom Sparbankens försorg

§ 57

Redogörelse för sammanträdet i Gnesta ang. fördelningen av kostnader för
polisdistriktets verksamhet

§ 58

Val av representanter vid ett sammanträde mellan olika delägare i Kyrkbackens
vattenverk i Gryt

Sammanträdesdatum 1954 04 07
§ 59

Val av justeringsmän

§ 60

Normaltjänste reglemente för kommunalkamreren

§ 61

Läggande av hela avloppsnätet i rör från Sparbanken till Betaniakärret i
Björnlunda

§ 62

Fortsatt utförande av gata, vatten- och avloppsanläggningarna å tomtområdet i
Björnlunda

§ 63

Söka arbetstillstånd för arbetet med avlopp från den nya läkarbostaden

§ 64

Beredskapsarbeten

§ 65

Landstingsbidrag för kroniskt sjuka

§ 66

Utbyggnadsplanerna för ålderdomshemmet i Björnlunda

§ 67

Utbetalning av traktamenten

§ 68

Ej erhållen likvid för semesterersättning

§ 69

Kapitalavbetalning görs på fastigheten Alma

§ 70

Godkända cementrör skall användas på tomtområdet

§ 71

Diskbänk med diskho skall insättas i Solviks skola

§ 72

Beställning av valurnor

§ 73

Kommunalt bidrag till barnkolonin Solgården

§ 74

Ny valkretsindelning

§ 75

Ny landsvägsbro över sjön Båven
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Sammanträdesdatum 1954 05 07
§ 76

Val av justeringsmän

§ 77

Traktamentsersättningar

§ 78

Bussresor i kommunal regi till höstens val

§ 79

Ombud till ombudsmöte för lokal sjukkassa

§ 80

Kommunalkamreren skall beredas tillfälle att deltaga i en kurs i planfrågor

§ 81

Försäljning av tomten Björnlundagården 2:16

§ 82

Vatten och avloppsledningar samt gata till ovan nämnda tomt

§ 83

Gatuarbeten vid läkarbostadens trädgård

§ 84

Nästa sammanträde

§ 85

Översänd räkning gällande körning av fyllning för höjande av grundplattan

§ 86

Pensionsreglemente

§ 87

Statsbidrag skall sökas för den nya läkarbostaden

§ 88

Ombyggnaden av den gamla läkarbostaden

§ 89

Revisionsberättelse med PM

§ 90

Idrottsföreningen i Gåsinge

§ 91

Önskan att få hyra någon nedlagd skola till hem för sinnesslöa barn

§ 92

Uppdrag till reparationskommittén att inkomma med förslag på
reparationsarbeten

Sammanträdesdatum 1954 05 19
§ 92

Val av justeringsmän

§ 93

Samling på tomtområdet

§ 94

Tilläggsanslag för utförande av gata förbi läkarbostadens trädgård

§ 95

Avvägningsplan och karta för utförande av avloppsledning från Betaniakärret och
till Sparbankens tomt i Björnlunda

§ 96

Inbjudan till Södermanlands läns brandkårsförbuds möte

§ 97

Val av ombud i Björnlunda församling för Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande

§ 98

Begäran att få jord från pågående ledningsarbeten som fyllnadsmaterial

§ 99

Inköp av ved och olja till kommunens fastigheter

§ 100

Begäran att få hyra ett rum i Katrineborgs skola

§ 101

Bordlagd fråga ang. omprövning av grunderna för utgivande av kommunala
stipendier

§ 102

Tillägg till traktamentsersättningar

§ 103

Kommunens reparationsverksamhet, gatuarbeten m.m.

§ 104

Begäran att få ansluta sin fastighet till kommunens vattenverk
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 105

Kommunens förtroendemän skall olycksfallsförsäkras

§ 106

Tilläggsanslag till utökade skolskjutsar på grund av Hallsta skolas indragning

Sammanträdesdatum 1954 06 08
§ 107

Val av justeringsmän

§ 108

Kommunala stipendier och studieanslag

§ 109

Bidrag till reparationer av egnahem mot inteckning

§ 110

Förmedlingsorganet

§ 111

Semestervikarie till kommunalkontoret

§ 112

Teckningsrätten för kommunens banktillgodohavanden

§ 113

Redogörelse för en del ansökningar om förbättringslån i Stjärnhov

§ 114

Anlita en kompetent kontrollant till det föreslagna gatuarbetet i Björnlunda

§ 115

Ansöka om tillstånd att räta den föreslagna gatan förbi läkarbostaden

§ 116

Kakelugnarna i Skeppsta lärarbostäder utdömda

Sammanträdesdatum 1954 07 19
§ 117

Val av justeringsmän

§ 118

Gatuarbetet i Björnlunda, vattenledningens ordnande

§ 119

Kostnaderna för anslutning till kommunens vattenverk

§ 120

Beräkning av kommande anslutningsavgifter

§ 121

Nils Abrahamssons lånefrågor

§ 122

Förskottering för räkningar vid egnahemsbygge

§ 123

Befrielse från nöjesskatt

§ 124

Dillnäs fattigstuga och Dillnäsa sockenstuga

§ 125

Byggnadsplanerna för ett blivande ålderdomshem

§ 126

Städningen på kommunalkontoret

§ 127

Reparationskostnaderna för en kompressor till tandkliniken i Stjärnhov

§ 128

Ingen uthyrning av sjuksköterskebostaden i Blacksta tills vidare

§ 129

Kylskåp och ny pannmur till hemvårdarinnans bostad i Gåsinge

§ 130

Tilläggsanslag till den föreslagna ombyggnaden vid Wellerska skolan

§ 131

Bordlagt ärende om att få inköpa kommunens tomt mittemot järnvägsstationen

§ 133

Bordlagt ärende om att få inköpa en tomt på tomtområdet

Sammanträdesdatum 1954 08 31
§ 134

Val av justeringsmän

§ 135

Tomten mitt för järnvägsstationen
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 136

Angående tomtköp på tomtområdet

§ 137

Pensionärshemmets avloppsledning

§ 138

Inbjudan till kommunalkurs

§ 139

Vattenledning till kyrkbackens vattenverk

§ 140

Rättighet att få försälja pilsnerdricka i Stjärnhov

§ 141

Kommunalt lån för byggande av egnahem

§ 142

Räkning på semesterersättning

§ 143

Distriktssköterskebostaden i Gåsinge

§ 144

Vattenförsörjningen för Käxleområdet i Stjärnhov

§ 145

Länsbostadsnämndens granskning av ansökan av familjebostadsbidrag och
anmärkningar

§ 146

Gårdsgrus till Skogshyddan och läkarbostaden

§ 147

Dalhem

§ 148

Ålderstillägg till kommunalkamreren

§ 149

Äganderättsförhållandena till Dillnäs fattigstuga och Dillnäs sockenstuga

§ 150

Bastun i Björnlunda

Sammanträdesdatum 1954 09 30
§ 151

Val av justeringsmän

§ 152

Besett en tomt på tomtområdet, utkast till ritning

§ 153

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§ 154

Pensionärshemsstyrelsens, barnavårdsnämndens, familjebidragsnämndens,
hemhjälpsnämndens och brandstyrelsens statförslag

§ 155

Folkskolestyrelsens statförslag

§ 156

Statförslag efter justeringar

§ 157

Semesterersättning

§ 158

Anmäld skada till Riksförsäkringsanstalten

§ 159

Utbetalning av kostnaderna för tomt mot inteckning

§ 160

Lägenheten vid Hallsta skola

§ 161

Ändringsarbete avseende ett värmeelement i Hallsta

§ 162

Hemsysterbostaden i Tomteborg

§ 163

Hedersgåva åt Dr M. Kronsjö

§ 164

Nästa sammanträde
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1954 10 08
§ 165

Val av justeringsmän

§ 166

Statförslag hälsovårdsnämnden

§ 167

Statförslag nykterhetsnämnden

§ 168

Statförslag biblioteksstyrelsen

§ 169

Polisdirektionens stat

§ 170

Tingshuset reparationer och utdebitering

§ 171

Hyresbeloppets storlek för den nya läkarbostaden och mottagningslokalerna

§ 172

Anslag till könenämndens verksamhet

§ 173

Ordinarie anställning såsom kontorsbiträde

§ 174

Kommunalnämndens statförslag

§ 175

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1954 10 15
§ 176

Val av justeringsmän

§ 177

Redogörelse för biblioteksstyrelsens statförslag

§ 178

Avlopp i bostadshuset vid Katrineborg

§ 179

Byggnadsnämndens statförslag

§ 180

Kommunala stipendier och studiebidrag

§ 181

Stipendier till personer från Daga kommun, som genomgå Gnesta yrkesskolor

§ 182

Stipendier till elever vid olika ungdomsskolor

§ 183

Bidrag till nykterhetsorganisationerna inom kommunen

§ 184

Den föreslagna vattentäkten i Stjärnhov

§ 185

Statförslag för Katrineborg, Solvik och Sörtorpsskogen

§ 186

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1954 10 22
§ 187

Val av justeringsmän

§ 188

Statförslag för bostadsförsörjningen i övrigt, vägar, gator m.m. vattenverk i Gryt

§ 189

Anslag och bidrag

§ 190

Protokollsutdrag pensionsnämnden

§ 191

Framtidsförbundets sjukkassa

§ 192

Statförslag för folkbokföring, taxering och civilförsvar

§ 193

Statförslag finansförvaltning

§ 194

Stjärnhovs fastighetsägareförening

§ 195

Förslag till arvoden åt tillsyningsmännen vid skolorna
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 196

Arvode till reparationskommitténs ordförande

§ 197

Byggnadsplanen i Stjärnhov

§ 198

Uppdrag att representera kommunen vid ägobyte mellan fastigheterna Ilandet 1:2
och Rynäs 1:2

§ 199

Nytt förslag till byggnadsplan Björnlunda

Sammanträdesdatum 1954 11 23
§ 200

Val av justeringsmän

§ 201

Vattentäkt i Stjärnhov

§ 202

Marförvärvet till blivande tomter Stjärnhov

§ 203

Räkning gällande kommunens andel av avloppsledning från dike i närheten av
bastun i Björnlunda och fram över järnvägens område

§ 204

Det öppna diket mellan pensionärshemmets avloppsledning och vägtrumman
skall läggas i sluten ledning

§ 205

Inbjudan till en kurs i byggnadsfrågor

§ 206

Ansökan angående förlängt öppethållande av kiosk och kafélokal

§ 207

Gatulyset i Stjärnhov

§ 208

Städning av läkarmottagningen i Björnlunda

§ 209

Tomtförsäljning

§ 210

Inköp av björkved till Tomteborg

§ 211

Lägga in korkmattor i läkarmottagningen i Blacksta

§ 212

Reparationskommitténs besök vid Dalhem

§ 213

Fyllt igen ett avloppsdike med grävskopa

Sammanträdesdatum 1954 12 15
§ 214

Val av justeringsmän

§ 215

Enskilda vägen Solvik, Högsjön, Källtorp, Eklund, Hulta i Gåsinge

§ 216

Bordlagt ärende att utse en kristidsnämnd

§ 217

Inköp av ”Kommunallagarna”

§ 218

Bibliotekslokaler

§ 219

Ombyggnaden av gamla läkarbostaden

§ 220

Reserverade medel till år 1955

§ 221

Kommunalkamreren skulle tjänstgöra i olika kommittéer

§ 222

Tvisten angående fördelningen av polisdistriktets utgifter
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1955 01 21
§1

Välkomna

§2

Val av justeringsmän

§3

Vatten och avloppsförhållandena i Stjärnhov

§4

Infordrade uppgifter om disponibel tomtmark inom kommunen

§5

Byggnadsplanen Björnlunda

§6

Förskotterade medel egnahemsbygge

§7

Skriftlig begäran att få hyra en lägenhet i Skogshyddan

§8

Nedsatt hyra till vikarierande distriktssköterskan i Stjärnhov

§9

Elmätare Solvik

§ 10

Bordlagd fråga om målning Solvik

§ 11

Gratifikationerna till de avgångna städerskorna

§ 12

Inköp av räknesnurra till kommunalkontoret och skrivmaskin till ordf. i
byggnadsnämnden

§ 13

Hundskatten

§ 14

Val till reparationskommitté

§ 15

Arvodet till hästuttagningsnämndens ordf. och överblockledaren

§ 16

Vikarierande provinsialläkaren behöver ej erlägga hyra

§ 17

Inteckning gällande bottenlån i fastigheten Alma

§ 18

Försäljning tomten Björnlundagården 2:5

Sammanträdesdatum 1955 01 31
§ 19

Val av justeringsmän

§ 20

Föreslagen tomt vid Avla i Gåsinge

§ 21

Tomtförsäljning i Björnlunda och Stjärnhov

§ 22

Felaktigt utbetalt lönebelopp skulle efterskänkas

§ 23

Dubblera slöjdundervisningen i Skeppsta skola

§ 24

Bordlagd fråga om inköp av tomtmark från Stjärnhovs säteri

Sammanträdesdatum 1955 02 17
§ 25

Val av justeringsmän

§ 26

Förslag till försäljningspris på de byggnadstomter som skola försäljas

§ 27

Gatuarbetet på tomtområdet i Björnlunda

§ 28

Planeringsfirmorna för vatten och avloppsarbeten

§ 29

Samordning mellan sjuklön och sjukpenning

§ 30

Bordlagt ärende om anslag till Gåsinge – Dillnäs Röda Korsavdelning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 31

Hundskatt

§ 32

Prov på räknesnurror

§ 33

Anslagstavla för uppsättning inom kommunalkontoret

§ 34

Markpriset i Stjärnhov

§ 35

Tomt vid Skeppsta skola

§ 36

Pumphuset på tomtområdet

§ 37

Missnöje inom kommunen för att skolorna i Björnlunda var av så dålig
beskaffenhet

Sammanträdesdatum 1955 03 11
§ 38

Val av justeringsmän

§ 39

Val av ledamöter och suppleanter till kristidsnämnd

§ 40

Grundvatten undersökningar i Stjärnhov

§ 41

Daga kommuns befolkningsminskning

§ 42

Insamlingen Sverige Hjälper

§ 43

Fondmedlen ur Söderlunds donation

§ 44

Golven i distriktssköterskans mottagningslokaler i Blacksta

§ 45

Distriktssköterskebostaden i Stjärnhov

§ 46

Reparationer vid Solvik

§ 47

Pumpanläggningen på tomtområdet

§ 48

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1955 02 28
§ 49

Val av justeringsmän

§ 50

Markinköpet i Stjärnhov

§ 51

Underkänt förslaget att ombygga en avsides belägen skola som skall indragas

§ 52

Anslag till bergborrad brunn vid Öllösa skola

§ 53

Hemvårdarinnornas lönegradsplacering och lönetillägg

§ 54

Tilläggsanslag till inköp av möbler och diverse utrustning för hemvårdarinnornas
lägenheter

§ 55

Ingen åtgärd till skrivelse ang. bostadsproblem och brist på matservering i
Björnlunda

§ 56

Återremittera ansökningen från Gåsinge Röda Korskrets för komplettering

§ 57

Tomtpriset på tomtområdet

§ 58

Uppdrag att underteckna köpehandlingar vid tomtförsäljning

§ 59

Bordlagt ärende ang. inköp av röntgenanläggning till läkarmottagningen

§ 60

Avloppsförhållandena i Stjärnhov

§ 61

Förskotterad fordran på egnahemsbygge
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1955 04 15
§ 62

Val av justeringsmän

§ 63

Val av blockledare

§ 64

Gatuarbetena på tomtområdet

§ 65

Inredning i blivande kommunalkontoret

§ 66

Husbocksförsäkring

§ 67

Kurs för kommunalkamrerer i Tylösand

§ 68

Vattenundersökningen i Stjärnhovs samhälle

§ 69

Tingshuset i Gnesta

§ 70

Anslaget till ombyggnadsarbeten i Axala lärarbostäder

§ 71

Finansieringen av arbetena i läkarmottagningen och distriktssköterskebostaden

§ 72

Bakved till Tomteborg

§ 73

Röstkort

Sammanträdesdatum 1955 04 22
§ 74

Det nya kommunalkontorets utformning

§ 75

Balkong skulle uppsättas för hemvårdarinnans och distriktssköterskans behov

§ 76

Bordlagt ärende om inköp av en röntgenapparat till läkarmottagningen

§ 77

Sammanträdena hålls tills vidare i Björnlunda ordenshus

§ 78

Fullmäktiges ledamöter skall erhålla kaffe på sammanträdena

§ 79

Hyresbidrag till ABF-avdelningen i Björnlunda

§ 80

Sammanträde med Önnersta vägsamfällighets delägare

§ 81

Anslaget till nykterhetsorganisationerna i Gåsinge

§ 82

Kommunalarbetsprojekt

§ 83

Anmält sig villig att inköpa Tomteborg

§ 84

Kampanjen Ansvar och Nykterhet

§ 85

Gatuarbetet i Björnlunda

§ 86

Markområde om c:a 6560 kvm, vilket är beläget mellan den s.k. doktorsparken,
Alma nr 1 och järnvägens område

§ 87

Torvströ till torrklosetterna vid Tomteborg

§ 88

Planfrågan för området mellan pensionärshemmet och Korsbacken

§ 89

Kommunalfullmäktiges sammanträde

Sammanträdesdatum 1955 05 16
§ 90

Val av justeringsmän

§ 91

Årsredogörelse över Daga kommuns förvaltning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 92

Erhållet särskilt förbättringslån

§ 93

Y. Jarbells tomtköp och planer för vatten och avlopp

§ 94

Förslag att Tomteborg försäljas

§ 95

Minnesgåva till direktör Sixten Larssons 50-års dag

§ 96

Kräftsjukdomarnas bekämpande

§ 97

Anslag till iordningställande av kommunalkontor och sammanträdesrum i
fastigheten Alma

§ 98

Kommunalt bidrag till en invalidmotorcykel

§ 99

Anbud gällande det beslutade gatuarbetet i Björnlunda

§ 100

Inköp av tomtmark

§ 101

För läkarbostaden låtit avverka en del mindre ekar för att få väg till bostaden

§ 102

Brandförsäkringsvärdet på fastigheten Alma

§ 103

Kommunbibliotekarien

§ 104

Tingshusfrågan

§ 105

Markförvärv i Stjärnhov

§ 106

Förslagsanslag för förlängning av en huvudavloppsledning

Sammanträdesdatum 1955 05 23
§ 107

Val av justeringsmän

§ 108

Angående innehållet i protokollen

§ 109

Vissa ärendens behandling inom kommunalnämnden får delgivas till
ortstidningarna innan protokollen justerats

§ 110

Markförvärv från Stjärnhovs säteri

§ 111

Markförvärv från fastigheten Hovgården 2:16

§ 112

Y. Jarbells planerade byggnadskomplex

§ 113

Förmedlingsorganets ordförande skall ombesörja underteckning av en
inteckningsrevers

§ 114

Gratifikationer till avgångna städerskor

§ 115

Uppdrag att underteckna entreprenadkontrakt

§ 116

Piskställ

§ 117

Kommunalt lån till ett egnahemsbygge

§ 118

Dörr insatt mellan garaget i Strandgården

§ 119

Tillsättande av kommitté för utredning och avlämnande av förslag om kommunen
skall medverka till byggande av hyreshus

§ 120

Förra föreståndarinnan vid Gåsinge ålderdomshem skall erhålla Patriotiska
sällskapets guldmedalj

Innehållsförteckning, kommunalnämnden Daga kommun 1950 – 59
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

30(68)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1955 06 22
§ 121

Val av justeringsmän

§ 122

Försäljning av Tomteborg

§ 123

Begärt att få inköpa tomten Björnlundagården 2:14

§ 124

Bordlagt ärende om tomten Stranden 1.29 är till salu

§ 125

Vatten undersökningen i Stjärnhov

§ 126

Gränsen mellan Stjernehofs säteri och det markområde som kommunen begärt
att få inköpa från säteriet

§ 127

Anslutningsavgifter till avloppsanläggningarna

§ 128

Fastigheten Stranden 1:21

§ 129

Röntgenapparat skall inköpas till läkarmottagningen

§ 130

Befrielse från nöjesskatt

§ 131

Befrielse att erlägga nöjesskatt

§ 132

Bordlagt ärende om lägenhetsnamn på den nya läkarbostaden

§ 133

Inköp av boken Kommunal författningshandbok

§ 134

Tomtområdet

§ 135

Aktionskommitté under 1955 års nykterhetskampanj

§ 136

El installation i det blivande kommunalkontoret och sammanträdesrummet

§ 137

Piskställ

§ 138

Anbud på ved

§ 139

Avstyckning från Hovgården 2:1 under Fastmyra säteri

§ 140

Inköp av gräsklippare

Sammanträdesdatum 1955 08 04
§ 141

Val av justeringsmän

§ 142

Ombud vid lantmäteriförrättningar

§ 143

Anbud gällande försäljningen av Tomteborg

§ 144

Tilläggsanslag för parkettgolv i lärarbostäderna Sofieborg

§ 145

Ansökan om nöjesskattebefrielse

§ 146

Befrielse från den statliga nöjesskatten

§ 147

Anhållan om nöjesskattebefrielse

§ 148

Befrielse från nöjesskatt

§ 149

Begärt att få inköpa tomten Björnlundagården 2:17

§ 150

Insamlingen till kräftforskningen

§ 151

Anslag till social-etisk kurs

§ 152

Lönetillägg
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 153

Förmedlingsorganets protokoll skall föredragas

§ 154

Nybyggnad av affärs och bostadshus i Björnlunda

§ 155

Räkning från installatör H. Malmqvist, Laxne gällande arbete vid Solviks skola

§ 156

Virket efter några ekar

§ 157

Inköp av piskställ

§ 158

Mark tillhörande fastigheten Hovgården 2:16

§ 159

Anmärkning mot avloppsledningen, vilken förbinder pensionärshemmets
avloppsledning med vägtrumman intill bastun i Björnlunda

§ 160

Protokollet från det sammanträde landshövdingen kallat till i Björnlunda

Sammanträdesdatum 1955 08 16
§ 161

Uppdrag att närvara vid sammanträde för gränsbestämning i samband med
avstyckning från Hovgården 2:1

Sammanträdesdatum 1955 08 23
§ 162

Val av justeringsmän

§ 163

Djupvattenbrunnen vid Tomteborg

§ 164

Anbudet gällande köp av Tomteborg

§ 165

Fördelningen av kostnaderna för polisdistriktets verksamhet och ny
förbundsordning

§ 166

Tomten Björnlundagården 2:17

§ 167

Begäran att kommunen skulle inköpa en fastighet

§ 168

Inteckningarna i fastigheten Stranden 1:28 skall inlämnas för dödning

§ 169

Räntan på av kommunen lämnade särskilda lån

§ 170

Prisuppgörelse gällande markförvärvet från Stjernehof säteri

§ 171

Förmedlingsorganet skall göra undersökningar angående byggande av egnahem

§ 172

Belysningen i sammanträdesrummet i fastigheten Alma

§ 173

Inbjudan till en informationskurs på Åsa folkhögskola

§ 174

Avslagen begäran om bidrag till ny vattenbrunn

§ 175

Y. Jarbells begäran att få ansluta sin nya fastighet till pensionärshemmets
vattenledningsnät

§ 176

Tomten Björnlundagården 2:18

§ 177

Begäran att få hyra garaget i distriktssköterskebostaden i Gåsinge

§ 178

Representationsanslag till nykterhetsnämnden

§ 179

Ett avloppsföretag mellan Korsudden – Brandstationen – Kyrksjön

§ 180

De planerade arbetena i det blivande kommunalkontoret
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1955 09 16
§ 181

Avloppssystem för samhället

§ 182

Möbler till läkarmottagningen

§ 183

Bordlagd fråga om persienner

§ 184

Befrielse från nöjesskatt

§ 185

Befrielse från nöjesskatt

§ 186

Hyrorna i kommunens fastigheter

§ 187

Begäran att få kommunalt bidrag till byggande av egnahem

§ 188

Bordlagt ärende om annonsförslag gällande tomtförsäljning

§ 189

Köpehandlingar m.m. gällande Tomteborg

§ 190

Ved till Tomteborg

§ 191

Det nya kommunalkontoret och sammanträdesrummet

§ 192

Köp av tomt på tomtområdet

§ 193

Semesterersättning

§ 194

Tingshuset i Gåsinge

§ 195

Tilläggsanslag för täckande av kommunens andel i folkpensionsavgifterna

§ 196

Organisationsplan för skolväsendet

§ 197

Anslutningsavgifter för avlopp m.m.

Sammanträdesdatum 1955 09 30
§ 198

Val av justeringsmän

§ 199

Inga bussar till vallokalerna i år

§ 200

Björnlunda avloppsförening

§ 201

FN:s 10-års jubileum

§ 202

Fattigvårdsstyrelsens statförslag

§ 203

Barnavårdsnämndens statförslag

§ 204

Nykterhetsnämndens statförslag

§ 205

Hälsovårdsnämndens statförslag

§ 206

Familjebidragsnämndens statförslag

§ 207

Biblioteksstyrelsens statförslag

§ 208

Tilläggsanslag till inköp av möbler och bokhyllor m.m. för den nya
bibliotekslokalen i Stjärnhov

§ 209

Brandstyrelsens budgetsammanträde

§ 210

Tillägg av 40% på 1951 års grundtaxa för sotningsarbete

§ 211

Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 212

Hyresersättningen för polislokalerna
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1955 10 14
§ 213

Val av justeringsmän

§ 214

Lönetillägg på 11% till kommunalkontorets städerska

§ 215

Hyresersättningen för läkarbostaden och läkarmottagningen

§ 216

Polisdirektionens upprättade budget

§ 217

Hyresersättningen för polislokalerna i Stjärnhov

§ 218

Hyresersättningen för Skogshyddan

§ 219

Avverkning skall ske på Sörtorpsskogen

§ 220

Pensionärshemsstyrelsens och byggnadsnämndens statförslag

§ 221

Kommunalnämndens statförslag

§ 222

Upplåta två hus i Björnlunda för pensionärer om förbättringslån för
pensionärslägenheter kunde erhållas

Sammanträdesdatum 1955 10 18
§ 223

Val av justeringsmän

§ 224

Folkskolestyrelsens statförslag

§ 225

Ansökningar om anslag och bidrag från olika föreningar

§ 226

Kommunala traktamentena

§ 227

Bestämmelserna för A.G. Anderssons fond

§ 228

Ledamöternas antal i styrelser och nämnder

§ 229

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1955 10 20
§ 230

Val av justeringsmän

§ 231

Finansförvaltningen

§ 232

Tomt till förfogande i Stjärnhov för ett blivande pensionärshem

§ 233

Försäljningsmedlen för Tomteborg

§ 234

Tilläggsanslag till nya brunnar vid Öllösa och Sofieborgs skolor

§ 235

Tilläggsanslag till folkskolestyrelsen

§ 236

Antalet ledamöter i nämnder och styrelser för kommande mandatperiod

§ 237

Bordlagd fråga om lägenhetsnamn på läkarbostaden

§ 238

Principförslag för vatten och avloppsledningar

§ 239

Önskemål om morgontåg från Stjärnhov mot Flen
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1955 11 11
§ 240

Val av justeringsmän

§ 241

Principplan för avlopp i Stjärnhovs samhälle

§ 242

Strandgården i Stjärnhov

§ 243

Nya traktamentsersättningar

§ 244

Tjänstereglementen och tillägg till pensionsreglementet

§ 245

Vatten och avloppsledningar

§ 246

Representant till en socialetisk kurs

§ 247

Övriga ärenden bordlagda

Sammanträdesdatum 1955 12 07
§ 248

Val av justeringsmän

§ 249

Avslagen framställning om reklamskylt på Strandgårdens mark i Stjärnhov

§ 250

Bordlagd fråga om bränslekostnaderna Skogshyddan

§ 251

Hemställan om kommunens medverkan till anskaffande av något lättare arbete

§ 252

Principplan för vatten och avlopp för Stjärnhovs samhälle

§ 253

Fråga om kommunen skulle inköpa fastigheten Framnäs i Stjärnhov

§ 254

Förmedlingsorganets senaste protokoll

§ 255

Extrahjälp på kommunalkontoret

§ 256

Lägenhetsnamn på den nya läkarbostaden Eklunda

§ 257

Reserverade anslag till 1956

§ 258

Driftskostnaderna för vattenverket i Björnlunda

§ 259

Avgifter för vattenverket i Gryt

§ 260

Åtgärder för förebyggande av dödsolyckor på grund av svaga isar

§ 261

Ersättningar för det s.k. trafikvalet

§ 262

Kommunalt bidrag från Daga kommun till samrealskolan i Gnesta

§ 263

Det lediga biblioteksrummet, städningsarbetet för poliskontoret

§ 264

Extra anslag till hyra för bibliotekslokalerna i föreningshuset i Stjärnhov

§ 265

Gatuarbetet i Björnlunda

§ 266

Lämpliga möbler till kommunalkontor och sammanträdesrum

§ 267

Övriga frågor bordlades

Sammanträdesdatum 1955 12 30
§ 268

Val av justeringsmän

§ 269

Kostnaderna för Landskommunernas förbunds utredning för polisdistriktet

§ 270

Anslag till samrealskolan i Gnesta
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 271

Prisuppgifter på stolar och en del andra möbler till kommunalkontoret

§ 272

Anbud på en utstämplad rotpost skog på Sörtorpsskogen

§ 273

Prenumeration på tidskrifterna Skattenytt och Taxeringsnämnden

§ 274

Tomten Björnlundagården 2:19

§ 275

Kommunalt anslag för FN-dagens firande

§ 276

Inköp portfölj

§ 277

Ringledning tandklinikens lokaler i Strandgården

§ 278

Förslag till fördelning av kostnaderna för utförda och planerade vatten och
avloppsledningar

§ 279

Bättre bostad åt polisman

§ 280

Anlita opartisk person för kontroll av ett förbättringsarbete

§ 281

Tomtmark på området intill fastigheterna Höjden i Stjärnhov

§ 282

Hyra dels för tomten Sofiero i Gryt, dels skolträdgården tillhörande Wellerska
skolan

§ 283

Tack till ledamöterna

Sammanträdesdatum 1956 01 20
§1

Välkomna

§2

Val av justeringsmän

§3

Omändringsarbetena i polislokalerna i Strandgården

§4

Anskaffa hjälp till städnings och vaktmästarsysslorna i Strandgården

§5

Vaktmästarsysslan i Strandgården

§6

Normaltjänstereglemente för ordinarie och extra tjänstemän

§7

Pensionsförsäkring tecknas

§8

Reglemente för kommunalnämnder

§9

Arbetsordning för kommunalnämnd

§ 10

Höjning av inbrottsförsäkringen och garantiförsäkringen för av
kommunalkontoret omhänderhavda medel

§ 11

Arbetsuppgifterna för fastighetsnämnden

§ 12

Skogsförsäljningen från Sörtorpsskogen

§ 13

Önskan om kommunens medverkan till anskaffande av en mindre industrilokal

§ 14

Möbler till det blivande kommunalkontoret

§ 15

Expeditionstider för kommunalkontoret

Sammanträdesdatum 1956 01 31
§ 15a

Val av justeringsmän

§ 16

Kommunens avfolkning och eventuella åtgärder häremot
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 17

Lönegradsplacering

§ 18

Anhållan om befrielse från den kommunala delen av nöjesskatten för i
föreningshuset anordnade biograf- och danstillställningar

§ 19

Marköp i Stjärnhov

§ 20

Ny förbundsordning för Daga – Gnesta polisdistrikt

§ 21

Utrymme i det blivande arkivet

§ 22

Anslag till identitetsbrickor för skolbarnen

§ 23

Kommunalt anslag till Gnesta samrealskola

§ 24

Utredningsarbetet för uttagande av anslutningsavgifter till vatten och
avloppsledningar

§ 25

Vägföreningen Skeppsta – Nedhyttan

§ 26

Anslag till NTO logen i Gåsinge till firande av FN:s 10-års jubileum

§ 27

Utredning om ordnande av ytterligare skolbarnsbespisning

§ 28

Rapport från provpumpning vid pensionärshemmet

§ 29

Tilläggsanslag till anordnande av vattenförsörjningen vid Öllösa skola

§ 30

Bordlagt ärende om anslag till 11 st. elektriska symaskiner

§ 31

Förslagsanslag till folkbildningskurs i Stjärnhov

Sammanträdesdatum 1956 03 01
§ 32

Samling i det nya sammanträdesrummet samt besåg fastigheten Alma

§ 33

Val av justeringsmän

§ 34

Provpumpningen för ny vattentäkt i Stjärnhov

§ 35

Hälsovårdsnämnden hade begärt att få information om vattenförsörjningen i
Stjärnhov

§ 36

Begäran att få ansluta sin fastighet till kommunens vattenledningsnät

§ 37

Befrielse från nöjesskatt

§ 38

Befrielse från nöjesskatt

§ 39

Soptömning inom Björnlunda samhälle

§ 40

En del granar skulle avverkas i parken

§ 41

Nya lägenheterna i fastigheten Alma

§ 42

Kommunala stipendier

§ 43

Upprätta kostnadsberäkningar för reparationer på Skogshyddan

§ 44

Skötseln av bastun i Björnlunda

§ 45

Vatten och avloppsledningarna

§ 46

Kurs i planfrågor

§ 47

Inköpa porslin och kaffepanna m.m. till pentryt i nya kommunalkontoret
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1956
§ 48

Välkomna till de nya lokalerna i Alma

§ 49

Val av justeringsmän

§ 50

Uppgifter om befrielse från nöjesskatt

§ 51

Kostnadsförslag gällande reparationerna i Skogshyddan

§ 52

Kommunalkontorets expeditionstider

§ 53

Vatten och avloppsledningar i Stjärnhov

§ 54

Tilläggsanslag till byggnad av läkarbostad och ombyggnadsarbeten för
läkarmottagning m.m.

§ 55

Omändringsarbetena vid Strandgården

§ 56

Kontrakt och hyresbelopp samt ersättning för städning av lokalerna i
Strandgården

§ 57

Gåsinge – Dillnäs schackklubb

§ 58

Inköp av obligationer för J. och S. Wahlströms donationsfond

§ 59

Kommunalnämndens suppleanter skall meddelas om tid och plats för nämndens
sammanträden

§ 60

Anslutningsavgifterna till kommunens vatten och avloppsledningar

§ 61

Dispositionen av uthusbyggnaden vid Alma

§ 62

Fråga om kommunen var villig att bekosta flyttningen från Skogshyddan till Alma

Sammanträdesdatum 1956 04 13
§ 63

Val av justeringsmän

§ 64

Hyreskontrakt för Dr. Redin och distriktssköterskan

§ 65

Tandläkarmottagningen i Stjärnhov

§ 66

Andningsgungor till badplatserna

§ 67

Tillsätta gemensam fastighetsnämnd av samtliga kommunal fastigheter inom
Daga

§ 68

Möjligheterna att få någon industri till kommunen

§ 69

Firma Edvard Larsson & Co Stjärnhov inställt betalningarna

§ 70

Budgetredovisning

§ 71

Anhållan att få disponera Skogshyddan

§ 72

Extra anslag till inköp av 11 st elsymaskiner

§ 73

Extra anslag till anordnande av en skolkökskurs

§ 74

Skiss över detaljplaneringen gällande vatten och avlopp för del av Björnlunda
samhälle

§ 75

Nästa sammanträde
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1956 05 04
§ 76

Val av justeringsmän

§ 77

Förslaget till byggnadsplan samt vatten- och avloppsledningars ordnande

§ 78

Planläggningsarbete för vatten och avlopp i Stjärnhov

§ 79

Inköp av det s.k. torget mitt för infarten till fastigheten Alma

§ 80

Hyreskontrakt för Dr. Redin och Distriktssköterskan i Björnlunda

§ 81

Bordlagt ärende om oenighet mellan byggnadskommittérade för
läkarmottagningen och byggmästaren

§ 82

Befrielse från nöjesskatt

Sammanträdesdatum 1956 05 11
§ 83

Val av justeringsmän

§ 84

Anslaget till byggnadsplaner m.m.

§ 85

Hyreskontrakt gällande nedre lägenheten i Strandgården

§ 86

Inköp av persienner till samtliga fönster på södra sidan av fastigheten Alma

§ 87

Förskott av egnahemslån

§ 88

Ersättning för revision av räkenskaperna hos sådana föreningar som erhålla
kommunalt anslag

§ 89

Försäljning eller reparation av Skogshyddan

§ 90

Tilläggsanslag till nybyggnad av läkarbostad samt om och tillbyggnad av
fastigheten Alma

§ 91

Tillsätta nämnd för utredning av den fortsatta musikundervisningen

§ 92

Förslag att inköpa fastigheten Framnäs

§ 93

Arkivhyllor till kommunalkontoret

§ 94

Byggnadstillstånd

§ 95

Utbetalning av stipendium

§ 96

Hastighetsbegränsningen inom Laxne

Sammanträdesdatum 1956 06 15
§ 97

Val av justeringsmän

§ 98

Pensionsförsäkring

§ 99

Kommunalkamrerens lönegradsplacering

§ 100

Semestervikarie på kommunalkontoret

§ 101

Garantiförsäkringen

§ 102

Nöjesskattebefrielse

§ 103

Kommunalt förskott å preliminärt beviljade egnahemslån

§ 104

Kommunalt förskott på slutligt egnahemslån
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 105

Bordlagt ärende om bevakning av fordran för inteckning

§ 106

Hemvårdarinnan i Björnlunda skulle erlägga avtalsenlig hyra

§ 107

Kommittén för ny och ombyggnad av läkarbostad med mottagningslokaler m.m.
nu slutfört sitt uppdrag

§ 108

Uppdela torkvinden vid Alma

§ 109

Skötseln av kommunens anslagstavla

§ 110

Lantmäterisammanträde

§ 111

Tandläkare Brobergs, Malmköping

§ 112

Avslagen ansökan om anslag till utvidgning av gatubelysningen i Stjärnhov

§ 113

Tomtområdet i Björnlunda har inkommit med skrivelse med begäran om bidrag
till snöplogning och annat underhåll av vägen på området

§ 114

Anslag för iordningställande av provisoriska skolbespisningslokaler i Wellerska
och Sofieborgs skolor

§ 115

Reparationerna vid Skogshyddan

§ 116

Den blivande vattentäkten i Stjärnhov

§ 117

Tomten söder om E. Kolbergs fastighet till lerupplag

§ 118

Reparationer på Gåsinge brandstation

§ 119

Räkningar å förbrukad elenergi

Sammanträdesdatum 1956 07 04
§ 120

Val av justeringsmän

§ 121

Förslag till principplan för vatten och avlopp inom Björnlunda stationssamhälle

§ 122

Anslutningsavgifter

§ 123

Befrielse från att erlägga nöjesskatt

§ 124

Räkningar gällande avgift till Kyrkbackens vattenverk

§ 125

Sammanträde med delägarna i Kyrkbackens vattenverk

§ 126

Sammanträdet ajournerades för kaffe

§ 127

Ledningar och gata på tomtområdet i Björnlunda

§ 128

Skogshyddan

§ 129

Avstyckning från fastigheten Hovgården 2:16

§ 130

Reparationerna i Skogshyddan

§ 131

Förfrågan om kommunen kunde anvisa tomter för uppförande av
arbetarebostäder i Stjärnhov

§ 132

Mark för den blivande vattentäkten i Stjärnhov

§ 133

Vikarierar för kommunkamreren

§ 134

Tredagars kurs för överläggningar angående kommunernas kapitalredovisning

§ 135

Meddelande om avflyttning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 136

Uthyrning av en lägenhet i Skogshyddan

§ 137

Inköp av motordriven gräsklippare till fastigheten Alma

§ 138

Trädgårdsskötsel, gårdskrattning m.m. vid fastigheten Alma

§ 140

Anslag till förfogande för iordningsställande av tomten kring fastigheten Alma

§ 141

Allmänna vatten och avloppsanläggningar

§ 142

Bordlagt ärende Södermanlands konvalecentvård

§ 143

Befrielse från kommunal nöjesskatt

§ 144

Beviljat stipendiebelopp

§ 145

Daga kommuns telefonnummer

§ 146

Kommunalt förskott till beviljat lån

§ 147

Oljeeldning vid Åsbacka lärarbostad

§ 148

Skylt vid infarten till kommunalhuset och läkarmottagningen

§ 149

Anslagstavlorna vid järnvägsbommarna i Björnlunda lutade

§ 150

Gallring av skogsbeståndet på den inköpta tomtmarken från Fastmyra

§ 151

Byggnadstomter kan avstyckas och bli tillgängliga för bebyggelse i Stjärnhov

Sammanträdesdatum 1956 08 23
§ 152

Samling vid Pensionärshemmet och tagit del av förslaget till de olika ledningarnas
sträckningar

§ 153

Val av justeringsmän

§ 154

De planerade vatten och avloppsanläggningarna i Björnlunda

§ 155

Sammanträde för bestämning av gränserna omkring kyrkogården samt
invidliggande delar av Klockarebol, Odensberga och skol- och ålderdomshems
tomterna i Gryts församling

§ 156

Ansökan om stipendium för genomgången kurs på Åsa folkhögskola

§ 157

Varmvattenberedare

§ 158

Begäran att få köpa tomt å Höjdenområdet

§ 159

Principplanen för vatten och avlopp i Stjärnhov

§ 160

Anhålla om parkeringsförbud

§ 161

Avverkning på tomten vid fastigheten Alma

Sammanträdesdatum 1956 09 06
§ 162

Val av justeringsmän

§ 163

Ledningsarbeten från pensionärshemmet och till Betaniakärret

§ 164

Kostnadsfördelningen vatten och avloppsledningar

§ 165

Fritidsgrupper bland skolans elever

§ 167

Gatuarbetet i Björnlunda
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 168

Förslag att Skogshyddan skall försäljas

§ 169

Övertagande av tandkliniken i Stjärnhov

§ 170

Kommunkamreren meddelade att han var skyldig kommunen för ett spräckt
gjutjärnsrör

§ 171

Den nya gräsklipparen

§ 172

Nya regleringsventiler insättas vid vissa element i kommunalhuset

§ 173

Kraftiga avskrivningar vid kommande bokslut

Sammanträdesdatum 1956 09 26
§ 174

Val av justeringsmän

§ 175

Extra anslag till barack vid Käxle skola

§ 176

Anslag till kostnader för inmontering av oljeeldningsanläggning vid Åsbacka
lärarbostäder

§ 177

Anslag till vattentäkten vid Öllösa skola

§ 178

Ersättning för arbetet med Sörtorpsskogen

§ 179

Kommunalt bidrag till Vägsamfälligheten Laxne – Skottvångs gruva – Körnstorp

§ 180

Befrielse från nöjesskatt

§ 181

Nya nykterhetslagstiftningen

§ 182

Anslag till identitetsbrickor

§ 183

Byggnadsförbud inom tätbebyggelsen vid Laxne

§ 184

Sammanträde mellan gatukommittén, entreprenören och borgensmännen

§ 185

Uppställt dupliceringsmaskin på kommunalkontoret och lämnat offert på denna

§ 187

Tilläggsanslag för utökning av skolskjutsarna

§ 188

Bordlagd fråga om anslag till konvalecenthemmet i Malmköping

§ 189

Statförslag för socialvården

Sammanträdesdatum 1956 10 05
§ 190

Val av justeringsmän

§ 191

Förslag på bidrag till föreningsverksamhet och dylikt

§ 192

Förslag till utgifts- och inkomststat

Sammanträdesdatum 1956 10 19
§ 192

Val av justeringsmän

§ 193

Kommunalt anslag till Björnlunda godtemplares byggnadsförening

§ 194

Anslag till Gnesta samrealskola

§ 195

Tillfällig skolskjuts med bil från Stora Valla till Velandersborgs skola
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 196

Annonsutkast om försäljningen av Skogshyddan

§ 197

Frågan om vatten och avloppsanläggningar

§ 198

Hälsovårdsnämndens statförslag

§ 199

Årsarvode till ordförande i folkskolestyrelsens reparationskommitté

§ 200

Anslag till musiknämnden

§ 201

Kapitalkostnaderna för ålderdomshemmet

§ 202

Konsulentverksamheten

§ 203

Förslag på utdebitering

§ 204

Ett belopp avsätts till allmänna investeringsfonden

§ 205

Efter justeringar förslag till utgifts- och inkomststat

Sammanträdesdatum 1956 11 13
§ 206

Val av justeringsmän

§ 207

Tandvården i Stjärnhov

§ 208

Befrielse från nöjesskatt

§ 209

Översänt protokolls utdrag från Daga härads sparbank om en ränteskuld

§ 210

Anhållan om förskott å egnahemslån

§ 211

Vattenfrågan för det nya tomtområdet i Stjärnhov, byggnadstillstånd för
ledningarna i Björnlunda

§ 212

Utannonsering av fastigheten Skogshyddan

§ 213

Inspektion på det nya markområdet, som inköpts från Fastmyra

§ 214

Handlare Y. Jarbells nybygge

§ 215

Yrkesskoleundervisningen

Sammanträdesdatum 1956 12 21
§ 216

Val av justeringsmän

§ 217

Ledningsarbetena i Björnlunda

§ 218

En blivande slamavskiljare

§ 219

Gata samt vatten och avloppsledningar på tomtområdet, Björnlunda

§ 220

En skrivelse samt räkning för det utförda gatuarbetet i Björnlunda

§ 221

Vattenledning från sjön Båven, Katrineborg

§ 222

Försäljningen av fastigheten Skogshyddan

§ 223

Räkning gällande ersättning för utskrivande av röstkort

§ 224

K. Anderssons fastighet i Stjärnhov

§ 225

Fotspecialist

§ 226

Julgåvor till telefonstationerna
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43(68)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 227

Hyra fastigheten Dalhem

§ 228

Räkning gällande målning av lokalen i Solvik

§ 229

Ökning av skolskjutsen Wellerska skolan – Solbacka – Kexle skola

§ 230

Tilläggsanslag till en skolskjuts Boxtorp – Kexle skola

§ 231

Gemensam vattentäkt i Stjärnhov

§ 232

Förskott på egnahemslån

§ 233

Kommunal förskott på egnahemslån

§ 234

Tack till ledamöterna

Sammanträdesdatum 1957 01 09
§1

Val av justeringsmän

§2

Distriktarkitektorganisationen

§3

Försäljningen Skogshyddan

§4

Vatten och avloppsledningar i Stjärnhov

§5

Avloppsföretaget i Björnlunda

§6

Markköpet från fastigheten Skeenda 3:2

§7

Dispositionen av Solviks skola

§8

Byggnadsplan i Stjärnhov

§9

Anslag till De kristna samfundens nykterhetsrörelse

§ 10

Anhållan om nöjesskattebefrielse

§ 11

Avloppet från Öllösa skola

Sammanträdesdatum 1957 02 11
§ 12

Val av justeringsmän

§ 13

Personalen på kommunalkontoret

§ 14

De planerade vatten- och avloppsledningarna i Björnlunda

§ 15

Skolpaviljongen vid Kexle skola

§ 16

Anbud på fastigheten Skogshyddan

§ 17

Uthyrning av Dalhem

§ 18

Tapetsering vid Dalhem

§ 19

Skrivelse angående räkning för gatuarbetet på tomtområdet

§ 20

Nöjesskattebefrielse

§ 21

Nöjesskattebefrielse

§ 22

Nöjesskattebefrielse

§ 23

Extra ersättning för städningsarbete i Strandgården

§ 24

Reparationsnämnd
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 25

Kurs i taxeringsfrågor

§ 26

Inteckningslån i fastigheten Hovgården 2:27

§ 27

Anslag till inköp av en ny brandbil

§ 28

Förskott på egnahemslån

§ 29

Vikarier på kommunalkontoret

§ 30

Inköp av ett skrivmaskinsbord och en skrivstol

§ 31

Handledning vid kartläggning av isområden inom tätorterna

§ 32

Aktionskommittén för ansvar och nykterhet

§ 33

Ombud för statliga bosättningslån

§ 34

Skrivgöromålen för brandstyrelsen

§ 35

Vatten och avloppsanläggningarna i Björnlunda

§ 36

Medborgaruppvaktning för konungens och drottningens officiella besök i
Nyköping

§ 37

Avslutning

Sammanträdesdatum 1957 04 12
§ 38

Val av justeringsmän

§ 39

Uppehållit kommunalkamrerstjänsten

§ 40

Semesterersättning skall utbetalas för 3 veckor

§ 41

Anslutningsplan mellan kommunen och Kommunernas Pensionsanstalt

§ 42

Granskningsavgift för byggnadsritningar

§ 43

Vatten och avloppsanläggningar, Stjärnhov

§ 44

Byggnadsplaneförslaget i Stjärnhov

§ 45

Yttrande angående föreslagen ändring av byggnadsplaneförslaget för Björnlunda
stationssamhälle

§ 46

Redogörelse för de pågående arbetena med vatten och avlopp i Björnlunda

§ 47

Kommunalt förskott på egnahemslån

§ 48

Hyresgäst till den lediga lägenheten i Solviks skola

§ 49

Vikarierande distriktssköterska

§ 50

Taxering av kommunens fastigheter

§ 51

Äganderättsförhållandena till den s.k. föreningshustomten i Blacksta

§ 52

Ett eventuellt inköp av fastigheten Majliden i Stjärnhov

§ 53

Önnersta – Björnlunda vägsamfällighets sammanträde

§ 54

Gryts elektriska distributionsförenings årsmöte

§ 55

Befrielse från nöjesskatt

§ 56

Nöjeskattebefrielse

§ 57

Nöjesskattebefrielse
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1957 05 17
§ 58

Val av justeringsmän

§ 59

Budgetredovisningen med tillhörande revisionsberättelser

§ 60

Kommunens ombud vid lantmäteriförrättningar

§ 61

Val av suppleant i vatten- och avloppskommittén

§ 62

Tecknande av anslutningsplan och förvaltningsavtal

§ 63

Kommunalt lån till egen insats för byggande av eget hem

§ 64

Kommunalt lån eller borgen för övertagande av bostadsanskaffningslån

§ 65

Fastigheten Björnlundagården 2:16

§ 67

Kommunalt förskott på lån

§ 68

Kommunalt förskott på lån

§ 69

Befrielse från nöjesskatt

§ 70

Eventuell försäljning av Katrineborg

§ 71

Maskinell köksutrustning vid Käxle och Velandersborgs skolor

§ 72

Inre ändringsarbeten i Welandersborgs skola

§ 73

Tilläggsanslag till förhöjda skolskjuts kostnader

§ 74

Anslag till kostnader för skissritningar för en ny skola vid Björneborg

§ 75

Extra anslag till nykterhetsnämnden till vårdkostnader

§ 76

Fastigheten Sofiero voro Gryts församlings egendom

§ 77

Vattentäkten vid Gåsinge kyrkskola

§ 78

Tillsyningsman vid fastigheterna Alma och Strandgården

§ 79

Ledamot i skiljenämnd

§ 80

Södermanlands företagareförenings årsstämma

§ 81

Huvudmän i sparbanken

§ 82

Samordningen av avloppsfrågornas lösning för ålderdomshemmet i Björnlunda
och Björneborgs skola

Sammanträdesdatum 1957 06 13
§ 83

Val av justeringsmän

§ 84

Inköp av trädgårdsmöbel till fastigheten Alma

§ 85

Hyran vid Solvik

§ 86

Försäljning av fastigheten Helledal

§ 87

Avloppet vid Strandgården

§ 88

Tingshuset i Gåsinge

§ 89

Byggnadsplaneförslaget för Björnlunda stationssamhälle

§ 90

Skrivelse från Skorstensfejarmästareförbundet
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46(68)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 91

Semestertjänstgöring på kommunalkontoret

§ 92

Utredning angående anslutnings och årsavgifter för kommunens avlopps- och
vattenledningsnät i Björnlunda

§ 93

Sportstugubebyggelse icke skall få förekomma inom byggnadsplanelagt område

§ 94

Befrielse från nöjesskatt

§ 95

Rätt mantalsskrivningsort

§ 96

Ritningsutkastet till ålderdomshem

§ 97

SJ:s senaste tågindragningar

§ 98

Utredningsarbetet med vatten och avlopp i Stjärnhov

Sammanträdesdatum 1957 07 09
§ 99

Val av justeringsmän

§ 100

Befrielse från erläggande av nöjesskatt

§ 101

Befrielse från nöjesskatt

§ 102

Begäran om befrielse från nöjesskatt

§ 103

Rätt mantalsskrivningsort

§ 104

Rätt mantalsskrivningsort för år 1957

§ 105

Lönegradsplacering

§ 106

Ålderstillägg nr 2 skall få utbetalas till kommunalkamreren

§ 107

Anslutnings och årsavgifter för vatten och avlopp inom Björnlunda

§ 108

Klagomål på SJ:s tågindragningar

§ 109

Platser till förfogande i Södertälje yrkesskola

§ 110

Kioskrörelse å egendomen Dillbokvarn i Dillnäs

Sammanträdesdatum 1957 08 16
§ 111

Val av justeringsmän

§ 112

Befrielse från nöjesskatt

§ 113

Iordningställande av en pensionärsbostad

§ 114

Möjligheterna att förskottera borgenslån för bostadsändamål

§ 115

Kommunalt förskott på den statliga delen av egnahemslån

§ 116

Vattenreservoar eller en s.k. utjämningsbassäng vid pensionärshemmet

§ 117

Markområdet mellan pensionärshemmet, vägförvaltningens garage och Jarbells
affär

§ 118

Anordnandet av ett mindre vattenverk vid Katrineborgs nedlagda skola

§ 119

Vattenverk i Stjärnhov

§ 120

Medborgarboken
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 121

Rätt mantalsskrivningsort 1957

§ 122

Fruktträdgården vid fastigheten Alma

§ 123

Utestänga duvorna från taket på fastigheten Alma

§ 124

Taxorna för vatten och avlopp i Björnlunda

Sammanträdesdatum 1957 08 27
§ 125

Val av justeringsmän

§ 126

Höjning av det procentuella tillägget å sotningstaxan

§ 127

Arvodet för musikundervisning

§ 128

Resekostnaderna för de elever från Daga, som under läsåret 1957-1958 tillhör en
frivillig åttonde klass vid Gnesta folkskolor

§ 129

Tilläggsanslag till ombyggnadsarbetena vid Velandersborg

§ 130

Hyresgästen vid Dalhem

§ 131

Användningen av den s.k. industritomten i Björnlunda

§ 132

Eventuella åtgärder för att iordningställa tomter i Stjärnhov

§ 133

Klagomål på nyligen genomförda tågindragningar

§ 134

Eventuellt inköp av markområdet mellan pensionärshemmet, vägförvaltningens
garage och Jarbells affär

§ 135

Frågan om lämpligaste platsen för ålderdomshemmet

§ 136

Avloppsledningarna vid Strandgården

Sammanträdesdatum 1957 09 17
§ 137

Val av justeringsmän

§ 138

Vatten och avlopps avgifter i Björnlunda

§ 139

Byggnadsplanen i Björnlunda

§ 140

Försäljning av Katrineborg

§ 141

Tilläggsanslag Daga – Gnesta polisdirektion

§ 142

Tillfälligt anställd på kommunalkontoret

Sammanträdesdatum 1957 09 27
§ 143

Val av justeringsmän

§ 144

Rensningskostnader för en utfallsgrav

§ 145

Begäran om kommunala anslag

§ 146

Musiknämndens statförslag

§ 147

Brandstyrelsens statförslag

§ 148

Försäljning av Katrineborgs skola
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 149

Begäran om kommunal borgen å ett lån

§ 150

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1957 10 04
§ 151

Val av justeringsmän

§ 152

Tack för uppvaktning

§ 153

Vatten och avloppstaxor inom Björnlunda

§ 154

Bordlagt ärende angående borgen av lån

§ 155

Bidrag till föreningsverksamhet och dylikt

§ 156

Kyrkbackens bastuförening i Gryt

§ 157

Biblioteksstyrelsens statförslag

§ 158

Ersättning för förstörd skörd

§ 159

Kallande av ordförandena i sådana nämnder och styrelser som fått sina
statförslag ändrade

§ 160

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1957 10 11
§ 161

Val av justeringsmän

§ 162

Ersättning för upprensning av avloppsgraven från tomtområdet

§ 163

Tilläggsanslag till huvudbibliotekariens lönetillägg

§ 164

Angående borgen av lån

§ 165

Ny distriktsingenjör för vatten och avlopp

§ 166

Stat för allmän förvaltning och fastighetsförvaltning

§ 167

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1957 10 16
§ 167

Val av justeringsmän

§ 168

Informationer angående rörelse

§ 169

Anhållan om kommunalt anslag till stolar, bord och köksutrustning för
Ordenshusets behov

§ 170

Anslag till Gåsinge – Dillnäs NTO-juniorer

§ 171

Anslag till Gnesta samrealskola

§ 172

Avskrivningsbelopp för Solvik

§ 173

Genomgång av statförslag

§ 174

Pensionärshemsstyrelsens statförslag

§ 175

Nästa sammanträde
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1957 10 21
§ 176

Val av justeringsmän

§ 177

Ansökan om tillstånd att till avhämtning få försälja öl

§ 178

Förmedlingsorganets statförslag

§ 179

Byggnadsnämndens statförslag

§ 180

Pensionsnämndens statförslag

§ 181

Kostnaderna för folkbokföringen

§ 182

Kostnaderna för taxering

§ 183

Fritidsnämndens statförslag

§ 184

Hemhjälpsnämndens statförslag

§ 185

Nykterhetsnämndens statförslag

§ 186

Socialnämndens statförslag

§ 187

Barnavårdsnämndens statförslag

§ 188

Hälsovårdsnämndens statförslag

§ 189

Familjebidragsnämndens statförslag

§ 190

Björnlunda godtemplares byggnadsförening

§ 191

Antal skolbarn som badar bastu i Björnlunda

§ 192

Hundskattens storlek

§ 193

1958 års utdebitering

§ 194

Justera beloppet för oförutsedda behov

§ 195

Förslag till utgifts- och inkomststat

§ 196

Utse två ledamöter ur förmedlingsorganet att i vissa fall utkvittera inteckningar

Sammanträdesdatum 1957 11 08
§ 197

Val av justeringsmän

§ 198

Utannonsera fastigheten Dalhem till försäljning

§ 199

Soliditetsupplysning

§ 200

Tilläggsanslag till lönekostnaderna för kommunalkontoret

§ 201

Inga ändringar beträffande donationerna

§ 202

Frågan om Daga skulle anskaffa kommunvapen

§ 203

Besiktning av diken m.m. på Sörtorpsskogen

§ 104

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande

§ 105

Valnämnden i Gåsinge

§ 106

Försäljningen av Skeppet 1:5 Katrineborgs nedlagda skola

§ 207

Vattentäkt i Stjärnhov

§ 207

Eventuellt inköp av negativet till Björnlundafilmen
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50(68)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1957 12 10
§ 208

Val av justeringsmän

§ 209

Dalhem varit utannonserad till försäljning

§ 210

Besvär över fullmäktiges beslut om vatten- och avloppstaxor i Björnlunda
stationssamhälle

§ 211

Nästa kommunalnämnds sammanträde

§ 212

Vattenmätare

§ 213

Julgåva telestationerna

§ 214

Den nya lagen om kommunalförbund och antalet ledamöter i förbundsfullmäktige

§ 215

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag

§ 216

Folkskolestyrelsens ordförande begärde tilläggsanslag

§ 217

Tilläggsanslag till den färdigbyggda skolpaviljongen vid Käxle

§ 218

Ansvaret för utkvitterade inteckningar

§ 219

Ved på kommunens tomtområde Stjärnhov

§ 220

Behovet av hyresbostäder i Stjärnhov

§ 221

Skördebortfall på grund av ledningsgrävning

§ 222

Bastun vid Wellerska skolan

Sammanträdesdatum 1957 12 19
§ 223

Val av justeringsmän

§ 224

Statsbidrag för vatten och avlopp

§ 225

Fastigheten Dalhem

§ 226

Distriktsingenjören för Södermanland kommer att besöka Stjärnhov

§ 227

Tömning av slambrunnar och septictankar i Björnlunda

Sammanträdesdatum 1958 01 10
§1

Välkomna

§2

Val av justeringsmän

§3

Ny förbundsordning för polisförbundet

§4

Hyreskontrakt Dalhem

§5

Daga allmänna sjukkassa

§6

Expeditionstiderna på kommunalkontoret

§7

Ålderdomshemmets ritningar

§8

Bordlagt ärende, vatten och avloppstaxorna i Björnlunda

§9

Reserverade medel till 1958

§ 10

Anslaget till beredskapsarbeten
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51(68)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 11

Tvättställ i mottagningslokalerna i Blacksta

§ 12

Information i civilförsvarsfrågor i Björnlunda församlingshem

§ 13

Hyreshöjningen för läkarbostaden

§ 14

Besök av distriktsingenjörerna

§ 15

Ersättning för arbete på kommunalkontoret

Sammanträdesdatum 1958 01 27
§ 16

Val av justeringsmän

§ 17

Tillsättande av förbundsfullmäktige och upprättat förslag till ny förbundsordning

§ 18

Vatten- och avloppsfrågorna i Stjärnhov

§ 19

Tandkliniken i Stjärnhov

§ 20

Yttrande om rätt mantalsskrivningsort

§ 21

Organisationsplan för civilförsvaret

§ 22

Besiktningsrapport gällande fastigheten Strömsås i Gryt

§ 23

Hyreskontrakt upprättas för läkaren och distriktssköterskan

§ 24

Kommunala stipendier till elever vid ungdoms- och yrkesskolor

Sammanträdesdatum 1958 03 07
§ 25

Val av justeringsmän

§ 26

Skrivelse från Dr. S. Redin angående hyreshöjningen för hans bostad

§ 27

Bidrag till Gnesta samrealskola

§ 28

Anslaget för år 1957 till Stjärnhovs bastu

§ 29

Skolbad vid Wellerska skolan i Stjärnhov

§ 30

Vattenmätare

§ 31

Den planerade utjämningsbassängen

§ 32

Markområde för ett blivande reningsverk i Stjärnhov

§ 33

Räkning på kursavgifter, Södertälje yrkesskolor

§ 34

Daga trafiksäkerhetskommitté

§ 35

Tidskriften Skattenytt

§ 36

Kommunalt förskott på egnahemslån

§ 37

Hundskatt

§ 38

Ungdomens lönsparande

§ 39

Provtrycka skorstenarna där oljeeldning installerats
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1958 04 17
§ 40

Val av justeringsmän

§ 41

Befrielse från att erlägga nöjesskatt

§ 42

Befrielse från att erlägga nöjesskatt

§ 43

Anslag till barnkolonin Solgården

§ 44

Tilläggsanslag för täckande av utgifterna för transport av skolmat

§ 45

Bidrag till kursavgifterna för två elever från Daga vid Södertälje yrkesskolor

§ 46

Rätt att teckna borgen till ett sammanlagt belopp av 10.000:-

§ 47

Skrivelse från distriktssköterskan och hemvårdarinnan med klagomål över de
höjda hyrorna

§ 48

Lägenheten på nedre botten i Strandgården

§ 49

Vattenfrågan vid Solviks skola

§ 50

Vattentäkten i Stjärnhov

§ 51

Donationsfastigheten Hagalund

§ 52

Skola vid Avla

§ 53

Förslag till kostnadsfördelning för byggnadsplans upprättande över Björnlunda
samhälle

§ 54

Anhållan om hjälp att anskaffa bostad

§ 55

Ansökan om kommunalt stipendium

Sammanträdesdatum 1958 05 02
§ 56

Val av justeringsmän

§ 57

Förslag till reningsanordning för vattnet i Stjärnhovs samhälle

§ 58

Inköp av mark för planerad skola vid Avla

§ 59

Fördelningen av kostnaderna för upprättande av byggnadsplan över Björnlunda
stationssamhälle

§ 60

Placering av utjämningsbassängen vid Pensionärshemmet

§ 61

Räntemedlen ur Söderlunds fond för år 1957

§ 62

Hyresgästen vid Solviks skola

§ 63

Fastigheten Hälledal

§ 64

Tvättstugan vid Alma

§ 65

Fastigheten Hagalund

§ 66

Offert på överblivet rörmaterial
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1958 06 11
§ 67

Val av justeringsmän

§ 68

Elever vid Samrealskolan från och med läsårets början 1958 – 59 erlägga c:a 25
öre per dag och elev till den planerade skolbespisningen

§ 69

Gnesta yrkesskola begäran om ett anslag

§ 70

Gnesta folkskolas frivilliga åttonde klass

§ 71

Avgift av 350 kr per elev från Daga, som ämnar genomgå Gnesta folkskolas
frivilliga åttonde klass

§ 72

Överbliven jord från ledningsarbetena i Björnlunda

§ 73

Semestertider

§ 74

Frågan om vatten och avloppsledningars ordnande i Stjärnhov

§ 75

Fastigheten Helledal

§ 76

Kommunbidrag till handlaren Y. Jarbells bostadshus

§ 77

Södertälje yrkesskolor

§ 78

Anslag till inköp av erforderlig tomt till ålderdomshemmet

§ 79

Inköp av lämpligt brandsäkert arkivskåp till kommunalkontoret

Sammanträdesdatum 1958 06 16
§ 80

Val av justeringsmän

§ 81

Budgetredovisningen

§ 82

Revisionsberättelsen

§ 83

Kyrkbackens bastuförening i Gryt

Sammanträdesdatum 1958 07 01
§ 84

Val av justeringsmän

§ 85

Anslag till skolskjutsar för fortsättnings skolpliktiga barn

§ 86

Inköp av tomtmark tillhörande Hr. Erik Andersson Käxle

§ 87

Detaljplanering för vatten och avlopp samt vägar på det s.k. Höjdenområdet i
Stjärnhov

§ 88

Inköp av mark för den blivande vattentäkten i Stjärnhov

§ 89

Frågan om inköp av arkivskåp till kommunalkontoret

§ 90

Kontrakt för bostaden och läkarmottagningarna i Björnlunda, Stjärnhov och
Blacksta

§ 91

Motorgräsklippare

§ 92

LBF:s verksamhet

§ 93

Bordlagd skrivelse från Stiftelsen Södermanlands konvalecentvård

§ 94

Hemvårdarinnebostaden i Änggården
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1958 08 15
§ 95

Val av justeringsmän

§ 96

Nya tomtområdet i Stjärnhov

§ 97

Inköp av markområde från fastigheten Hovgården 2:16

§ 98

Mark behövs för reningsverket i Stjärnhov

§ 99

Kommunens avloppsledningsnät i Stjärnhov skall få anslutas till bolagets 9 tums
avloppsledning vid fabriksbyggnaden i Stjärnhov

§ 100

Brandväsendets behov av brandposter och ledningars dimensionering

§ 101

Fördelningen av kostnaderna för upprättandet av byggnadsplan Björnlunda
stationssamhälle

§ 102

Gratifikationer tilldelas de avgångna städerskorna

§ 103

Ritningar och modell till den förslagna nya skolan vid Velandersborg –
Björneborg

§ 104

Nöjesskattebefrielse

§ 105

Kurs rörande långtidsbudget, interkommunalt arbete m.m.

§ 106

Vaktmästarlägenheten i Strandgården

§ 107

Budgetberedningskommitté

§ 108

Anslag till motorgräsklippare till pensionärshemmet

§ 109

Attest och utanordning

§ 110

Cykelverkstad

§ 111

Personalbehovet på kommunalkontoret

§ 112

Reparation och målning Strömsås

Sammanträdesdatum 1958 09 04
§ 113

Val av justeringsmän

§ 114

Köpmannaföreningarnas central för ackords- och konkursärenden

§ 115

Vatten och avloppsfrågorna i Björnlunda

§ 116

Disponera del av den tomt som användes för pumpstationen på tomtområdet

§ 117

Upprensning av utfallsgraven

§ 118

LBF om anslutning

§ 119

Persienner till sköterskebostaden och mottagningen i Blacksta

§ 120

Reparationer utförts på Solviks skola

§ 121

Valnämndernas kostnader

§ 122

Sammanträde 26/9

§ 122

Sammanträde med budgetberedningskommittén den 10 september

§ 123

Kursavgift för kommunalkamreren

§ 124

Avslutning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1958 09 18
§ 125

Vice ordförande leder sammanträdet

§ 126

Flerårsbudgeten

§ 127

Tilläggsanslag

§ 128

Tilläggsanslag till en skolskjuts utökning

§ 129

Tilläggsanslag till omändringsarbeten vid Velandersborgs skola

§ 130

Lärling

§ 131

Nedsättning av påförda elavgifter

§ 132

Räkningar som icke betalats

§ 133

Försöka utkräva ersättning för räkningar

§ 134

Ränteskuld

§ 135

Arbetstiden på kommunalkontoret

§ 136

Avslutning

Sammanträdesdatum 1958 10 13
§ 137

Val av justeringsmän

§ 138

Budgetberedningens statförslag

§139

Nästa sammanträde

§ 140

Bifogat förslag till 1959 års budget

Sammanträdesdatum 1958 10 17
§ 141

Val av justeringsmän

§ 142

Mom.1 Barnavårdsnämndens statförslag
Mom.2 Nykterhetsnämndens statförslag
Mom.3 Daga trafiksäkerhetskommitté
Mom.4 Distriktssköterskemottagningen i Björnlunda
Mom.5 Isbana i Stjärnhov
Mom.6 Utdebiteringen

§ 143

Budgetförslag

§ 144

Kommunalfullmäktige sammanträde

§ 145

Kommunalnämnds sammanträde

§ 146

Försäljningspriset på tomter i Björnlunda

§ 147

Tolkningen av taxebestämmelserna för vatten och avlopp i Björnlunda

§ 148

Kommunalt förskott på egnahemslån
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1958 10 24
§ 149

Val av justeringsmän

§ 150

Länsarbetsnämnden tillstyrkt socialnämndens ansökan om byggnadstillstånd för
ålderdomshem

§ 151

Den upprättade flerårsbudgeten

§ 152

Inköp av en additionsmaskin och utbyte av en skrivmaskin till kommunalkontoret

§ 153

Någon ansvarig kommitté för de blivande arbetena i Stjärnhov

§ 154

En isbana på Konsums tomt i Björnlunda

§ 155

Reparation av taket till tingshuset i Gåsinge

§ 156

Hallsta skola

§ 157

Vaktmästarbostad vid Velandersborgs – Björneborgs skolor

§ 158

Kommunens fordran hos handlaren Y. Jarbell

Sammanträdesdatum 1958 11 11
§ 159

Val av justeringsmän

§ 160

VA-anläggningen i Stjärnhov

§ 161

Justeringsarbeten och kontroll av värmen i distriktssköterskebostaden i Alma

§ 162

Samarbete med L.B.F. för erhållande av byggnadsteknisk sakkunskap

§ 163

Medborgarstipendium

§ 164

Mätningsman

§ 165

Källarutrymme i Strandgården

§ 166

Lägenheten på nedre botten vid Hallsta skola

Sammanträdesdatum 1958 12 11
§ 167

Val av justeringsmän

§ 168

Hyreskontrakt

§ 169

Distriktssköterskan i Stjärnhov

§ 170

Tilläggsanslag

§ 171

Tilläggsanslag skolstyrelsen

§ 172

Kommitté för handhavande av kommunens fastigheter

§ 173

Fastigheten Rörstrand

§ 174

Reparations- och ändringsarbeten vid Wellerska skolan

§ 175

Nedre lägenheten i Hallsta lärarbostad

§ 176

Julgåvor till personalen på telestationerna

§ 177

Anhållan från prosten om vattenförsörjningen

§ 178

Anhållan om löneklass ändring
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 179

Uppmätningen av fastigheterna i Björnlunda stationssamhälle, för beräkning av
vatten- och avloppstaxornas storlek

§ 180

Tankvagn för avloppsslammets bortförande

§ 181

Framställning att få använda Hallsta skola till en anordnad vävkurs

§ 182

Björnlunda SSU planerade isbanan

§ 183

Elektriskt värmeelement till bostadslägenheten ovanpå skolhuset i Solvik samt två
stycken soptunnor

§ 184

Kommunal borgen för ett lån

§ 185

Anslaget till byggnadsföreningen

§ 186

Sista sammanträdet för i år

Sammanträdesdatum1959 01 08
§1

Välkomna

§2

Val av justeringsmän

§3

Föreningen 2491 Gåsinge-Dillnäs av NTO och föreningens undomsavdelning hade
vardera anhållet om bidrag

§4

Björnlunda idrottsförenings idrottsplatskommittés anförda besvär över
Länsstyrelsens beslut om nöjesskatten

§5

Möjligheten att erhålla statsbidrag till planeringskostnader

§6

Distriktssköterskemottagningen i Stjärnhov

§7

Indragning av distriktsskötersketjänsten i Gåsinge

§8

Valnämndsledamöterna vid ett kyrkofullmäktigeval

§9

Reparationskommitté

§ 10

Låsbar avdelning i källaren i Solviks skola

§ 11

Artikeln i Eskilstuna Kuriren angående vattenfrågan vid Solviks skola

§ 12

Kommunens borgensåtagande för lån

§ 13

Detaljplan för vatten och avlopp i Stjärnhov

§ 14

Vägar på tomtområdet i Stjärnhov

§ 15

Tomtpriser för Höjdenområdet

§ 16

Begärt intyg för erhållande av stipendium

§ 17

Tillsätta en hyresnämnd

§ 18

Nästkommande sammanträde

§ 19

Kommunalfullmäktige sammanträde

Sammanträdesdatum 1959 01 16
§ 20

Val av justeringsmän

§ 21

Förslagsanslag till reparations- och ändringsarbeten vid Wellerska skolan
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 22

Karta över föreslagna skoltomten i Avla

§ 23

Förrättning för avstyckning av tomt till kyrkvaktarbostaden i Gåsinge

§ 24

Räkning gällande arbetet med upprättande av flerårsbudgeten

§ 25

Förslag till vatten och avloppstaxor i Stjärnhov

§ 26

De planerade vatten och avloppsarbetena i Stjärnhov skall igångsättas så snart
tillstånd erhålles

§ 27

En höjning av de kommunala bostadstilläggen

§ 28

Avläsa kommunens vattenmätare inom Björnlunda

§ 29a

Kommunal borgen för ett lån

§ 29

Driftsanslag till Gryts föreningshus och Björnlunda godtemplares
byggnadsförening

§ 30

Vägmark m.m. tillhörande fastigheten Stranden 1:1 i Stjärnhov

§ 31

Markförvärvet på tomtområdet Höjden

§ 32

Anslag till sammanträde med länsstyrelsen och kKommunalfullmäktige

§ 33

Hemställan till Landstingets hälso- och sjukvårdsstyrelse

§ 34

Förslag till kommunalnämndens sammanträdesdagar

§ 35

Avslutning

Sammanträdesdatum 1959 02 13
§ 36

Val av justeringsmän

§ 37

Hyresgästen vid Hallsta skola hade per telefon uppsagt sin lägenhet

§ 38

Användningen av Strandgården

§ 39

Uthyrning av distriktssköterskebostaden i Gåsinge

§ 40

Bommarna över vägen mellan Kindblads affär och stationshuset i Stjärnhov

§ 41

Kurs i gassvetsning

§ 42

Bildandet av ett Södermanlands läns turisttrafikförbund

§ 43

Sammanträdesdagar för kommunalnämnden 1959

§ 44

Kommunens anslutning av huvudavloppsledning till bolagets avloppsledning från
fabriksbyggnaden i Stjärnhov

§ 45

Kommunens önskan att erhålla servitut för väg över bensinstationens tomt i
Stjärnhov och ned till det planerade reningsverket

§ 46

Försäljning till Daga kommun av fastigheten Kvarnen 1:11 i Gryt

§ 47

Det utökade tomtområdet på Höjden i Stjärnhov

Sammanträdesdatum 1959 02 27
§ 48

Val av justeringsmän

§ 49

Den föreslagna skoltomten Avla
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 50

Hyresgäst vid Hallsta skola

§ 51

Pojo kommuns 600-års jubileum

§ 52

Förslag till finansiering av de större investeringsobjekten

§ 53

Långtidsbudgeten

§ 54

Automatisk telestation

§ 55

Praktikant på kommunalkontoret

§ 56

Marken tillhörande Stranden 1:1

§ 57

Tomtpriser i Stjärnhov

§ 58

Rörbrunnen i Stjärnhov

§ 59

Bordlagt ärende av en kommitté för handhavande av ledningsarbetena i Stjärnhov

Sammanträdesdatum 1959 03 13
§ 60

Val av justeringsmän

§ 61

Angående tomtpriser i Stjärnhov

§ 62

Verksamhetsområden m.m. för vatten- och avloppsanläggningarna i Stjärnhov

§ 63

Tomt i Stjärnhov

§ 64

Avstyckningen av bostadstomterna på tomtområdet Höjden

§ 65

Kursavgifter för läsåret 1958/59

§ 66

Kommunens övertagande av huvudavloppsledningen från fabriksbyggnaden i
Stjärnhov och till Sjön Naten

§ 67

Servitut för en blivande väg från det planerade reningsverket i Stjärnhov

§ 68

Önskemål om att få lägenheten tillagd till den nuvarande tandkliniken

§ 69

Röda Korsets förråd i Gåsinge

Sammanträdesdatum 1959 03 25
§ 70

Val av justeringsmän

§ 71

Skrivbord

§ 72

Distriktssköterskan i Stjärnhov önskade omändring av garaget

§ 73

Försäljningen av fastigheten Helledal

§ 74

Garage vid Hallsta skola

§ 75

Större utrymme för tandklinik i Stjärnhov

§ 76

Oljeeldnings anläggning i Strandgården

§ 77

Vatten och avloppsanläggningarna i Stjärnhov och förslag till taxor för Va

§ 78

Stjärnhovs fastighetsägareförening

§ 79

Turordningen mellan kommunens planerade byggnadsobjekt

§ 79a

Tilläggsanslag till en branddamm
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1959 04 03
§ 80

Val av justeringsmän

§ 81

Avstängningen av plankorsningen väg-järnväg i Stjärnhov

§ 82

Eldnings- och städningsfrågan Strandgården

§ 83

Distriktssköterskemottagningen utökad i Stjärnhov

§ 84

Taxeförslag för vatten och avlopp i Stjärnhov

§ 85

Distriktssköterskan i Stjärnhov angående garaget

§ 86

Städning efter polioympningar

Sammanträdesdatum 1959 04 10
§ 87

Val av justeringsmän

§ 88

Musiknämndens elevavgifter

§ 89

Elevavgifter till Södertälje yrkesskola

§ 90

Kommitté för handhavande av vatten och avloppsarbetena i Stjärnhov

§ 91

Värderingen av de gamla avloppsledningarna i Stjärnhov

§ 92

VA-taxor och tomtpriser i Stjärnhov

§ 93

Ett eventuellt inköp av fastigheten Rörstrand

§ 94

Plankorsningen väg-järnväg i Stjärnhov

§ 95

Delegation av vissa ärenden och ärendegrupper

§ 96

Allmänna investeringsfondens storlek

§ 97

Kostnaderna för mark till reningsverk i Stjärnhov tas ur anslaget till VAanläggningarna i Stjärnhov

Sammanträdesdatum 1959 05 08
§ 98

Sammanträdet öppnat

§ 99

Val av justeringsmän

§ 100

Vatten och avloppstaxor

§ 101

Kommitté för handhavande av arbetena med utförandet av vatten och avlopp

§ 102

Tandläkare Brobergs begäran om utökade lokaler

§ 103

Framställning om ett bidrag till gatubelysning på Hallingeområdet

§ 104

Anslutnings- och förbrukningsavgifter för vatten och avlopp i Björnlunda skall
uttagas preliminärt

§ 105

Låsanordning för vattenkranen för det privata vattenverket på tomtområdet i
Björnlunda

§ 106

Fastighetsnämnd för kommunens samtliga fastigheter

§ 107

Kurs på kommunskolan i Sigtuna
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 108

Inbjudan till Södermanlands läns naturvårdsråds och naturvårdsförbunds
överläggning om Nyköpingsåns nederbördsområde

§ 109

Fälttjänstövningar inom Gryt under hösten 1959

§ 110

Byggnadsplan för Laxne

§ 111

Vattnet till tvättstugan vid Alma

Sammanträdesdatum 1959 Pingstaftonen
§ 112

Tillämpningen av vattenlagen och vatten- och avloppstaxor

§ 113

Redogörelse av Distriktsingenjören för tillämpningen av den nya vatten och
avloppslagen

§ 114

Fastighetsägarna bereddes tillfälle att närvara vid de fortsatta överläggningarna

Sammanträdesdatum 1959 05 22
§ 115

Val av justeringsmän

§ 116

Förskott på slutligt beviljat egnahemslån

§ 117

De föreslagna ändringarna för tandläkaren i Stjärnhov

§ 118

Bidrag till kostnaderna för hållande av tandklinik

§ 119

Vatten- och avloppstaxorna i Stjärnhov

§ 120

Semestertider på kommunalkontoret

§ 121

Årsberättelsen över 1958 års förvaltning

§ 122

Obetalda hyror från Solvik

§ 123

Elevavgiften till Södertälje yrkesskola

§ 124

Val av representant vid Önnersta vägsamfällighets sammanträde

§ 125

Resekostnaderna till Pojo

§ 126

Pojofonden

§ 127

Ledamotskapet i förmedlingsorganet

§ 128

Egnahemslån för ombyggnad

§ 129

Byggnadsplan för Laxne

Sammanträdesdatum 1959 06 11
§ 130

Val av justeringsmän

§ 131

Ett eventuellt inköp av Rörstrand

§ 132

Låsbar vattenpost

§ 133

En kurs för yngre kommunalmän

§ 134

Södermanlands läns turisttrafikförbund

§ 135

Förhöjda kostnader för kommunala bostadstillägg
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 136

Slamtömning för avlopp

§ 137

Förslag till reningsverk i Stjärnhov

§ 138

Markfrågan för reningsverket

§ 139

Ersättning till fröken Hemstrand för tjänstgöring på kommunalkontoret

Sammanträdesdatum 1959 06 23
§ 140

Val av justeringsmän

§ 141

Björnlunda kyrkoförsamling att få ansluta prostgården, lönebostället,
kyrkvaktarbostaden och kyrkan till kommunens vattenledningsnät

§ 142

Returspolning av vattenreningsaggregatet vid Solviks skola

§ 143

Sopavstjälpnings platsen på Sörtorpsskogen i Gåsinge

§ 144

Kommunal borgen för ett egnahemslån

§ 145

Kiosker för samtalsapparater i Stjärnhov och Björnlunda

§ 146

Markförvärv för det blivande reningsverket i Stjärnhov

§ 147

Inlösen av avloppsledningen från fabriken och till sjön Naten

§ 148

Underskrift av värderingshandlingarna gällande inlösen av avloppledningarna på
Höjden i Stjärnhov

§ 149

Solviks skola skall försäljas

§ 150

Förslag om ersättning till kommunalkamreren för representationskostnader

§ 151

Ersättning till ordförande för besök i Strandgården

Sammanträdesdatum 1959 08 07
§ 152

Val av justeringsmän

§ 153

Revisorernas påpekande att avträdessyn icke hållits i laga tid vid
donationsfastigheten Hagalund

§ 154

Befrielse att erlägga nöjesskatt

§ 155

Hemställan från AB Svenska Pressbyrån om öppettiderna i kioskerna i Stjärnhov
och Björnlunda

§ 156

Solviks skolas lärarbostäder

§ 157

Överlåtande av föreningens huvudavloppsledningar

§ 158

Kursen för yngre kommunalmän

§ 159

Tilläggsanslag till pensionskostnader för kommunalkontorets personal

§ 160

Bordlagd fråga om traktamentsersättningar

§ 161

Extra ersättning för vikariat under kommunalkamrerens semester

§ 162

Beslut om tjänstgöring på kommunalkontoret

§ 163

Det nya ålderdomshemmets källarvåning

§ 164

Reseersättning för deltagarna till Pojo

§ 165

Avslutning
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 1959 09 04
§ 166

Val av justeringsmän

§ 167

Eldningsolja till kommunens fastigheter

§ 168

Försäljningen av fastigheten Helledal

§ 169

Beräkning av vatten och avloppsavgifter

§ 170

Persienner till distriktssköterskemottagningen

§ 171

Anslag till inköp av en ny brandspruta

§ 172

Hyra vid Dalhem

§ 173

Förslaget till flerårsbudget

§ 174

Behandlingen av långtidsbudgeten skall fortsätta nästa fredag

Sammanträdesdatum 1959 09 11
§ 175

Val av justeringsmän

§ 176

Övertagande av avloppsledningen

§ 177

Avloppsledningen från fabriken i Stjärnhov

§ 178

Servitut för väg över bolagets bensinstationstomt

§ 179

Mark skall anskaffas till ett blivande reningsverk i Stjärnhov

§ 180

Entreprenör för den maskinella utrustningen i vattenverket

§ 181

Gränsbestämning Helledal i Gåsinge

§ 182

Långtidsbudgeten

§ 183

Avloppsavgifterna i Björnlunda

§ 184

Kasserade vattenledningsrör vid Solvik

§ 185

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1959 09 18
§ 186

Val av justeringsmän

§ 187

Statförslag från olika nämnder och styrelser

§ 188

Stipendiegivning till elever i ungdomsskolor

Sammanträdesdatum 1959 09 22
§ 189

Val av justeringsmän

§ 190

Tillsättande av en fastighetsnämnd

§ 191

Återstående semester

§ 192

Anslutningsavgifter för vatten och avlopp i Björnlunda

§ 193

Inkomna statförslag
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DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 194

Förslag till utgifts- och inkomststat för förvaltningsgrenarna ”allmän förvaltning”
och fram till ”planerings- och anläggningsverksamhet”

§ 195

Representation

§ 196

Inköp av tankvagn med pump för tömning av avloppsbrunnarna i samhällena

§ 197

Nästa kommunalfullmäktige sammanträde

Sammanträde 1959 09 25
§ 198

Val av justeringsmän

§ 199

Antalet ledamöter i de olika nämnderna och styrelserna

§ 200

Antalet ledamöter i en fastighetsnämnd

§ 201

Vatten och avloppsavgifter i Björnlunda

§ 202

Förslag till traktamentsersättningar, ersättning för telefon och ordförande
arvoden för år 1960

§ 203

Slamtömningen

§ 204

Möjligheten fanns att få industritomten planerad

§ 205

Val av suppleant vid lantmäteriförrättningarna

§ 206

Delförslag till 1960 års budget

§ 207

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1959 09 29
§ 208

Val av justeringsmän

§ 209

Ersättningar till Strängnäs stad för elever från Daga

§ 210

Bidrag för en elev i Ekebyholsskolan i Rimbo

§ 211

Statförslag för förmedlingsorganet och folkpensioneringen

§ 212

Flerårsbudgeten

§ 213

Finansförvaltningen

§ 214

Förslag till sammansättning av en kommunal reparationsnämnd

§ 215

Upplysningar hur de av kommunalnämnden föreslagna taxorna för vatten och
avlopp i Björnlunda kommer att verka i praktiken

§ 216

Nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1959 10 02
§ 217

Val av justeringsmän

§ 218

Vatten och avloppsavgifterna i Björnlunda

§ 219

Vatten till Björnlunda Gården jämte kyrkogård, församlingshem och
kyrkovaktmästarbostad

§ 220

Ansökningar om bidrag till föreningar och organisationer
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§ 221

Avsätta 75.000 kr. till den allmänna investeringsfonden

§ 222

På nästa sammanträde skall frågan om kommunalt bidrag till gymnasier och
andra skolor tas upp

Sammanträdesdatum 1959 10 20
§ 223

Sammanträdet öppnat

§ 224

Val av justeringsmän

§ 225

Frågan om grunder för utgivande av stipendier m.m.

§ 226

Bidrag för elever från Daga, som gå i Strängnäs högre allmänna läroverk

§ 227

Huvudavloppsledningen från fabriken i Stjärnhov

§ 228

Förslag till indragning av vissa närliggande bibliotek

§ 229

Bidrag till utbildningskostnad

§ 230

Kommunalt förskott på förbättringslån

§ 231

Kurser för kommunala revisorer, kommunalkamrerer, kommunalkassörer m.fl.

§ 232

Stiftelsen nr 404 Johan och Sofia Wahlströms minne

§ 233

Protokollsutdrag från fritidsnämnden

§ 234

Anställande av idrottsinstruktörer

§ 235

Huvudavloppsledningen på Stjärnhovs kvarns mark

§ 236

Bildande av Nyköpingsåns vattenvårdsförbund

§ 237

Dalhem

§ 238

Skötsel och tillsyn av vattenverkens pumpanordningar m.m.

Sammanträdesdatum 1959 11 10
§ 239

Val av justeringsmän

§ 240

Inköp av Rörstrand

§ 241

Elevstipendier

§ 242

Omskolningsbidrag

§ 243

Kurs för kontorister

§ 244

Hagalundsfondens förvaltning

§ 245

Telekiosker i Björnlunda och Stjärnhov

§ 246

Byggnadsplan i Stjärnhov

§ 247

Tillsyningsman för Strandgården

§ 248

Lösen av avloppsledning i Stjärnhov

§ 249

Anslag till Civilförsvarsförbundet

§ 250

Sörtorpsskogen

§ 251

Hemställan om vatten från Björnlunda ålderdomshem

Innehållsförteckning, kommunalnämnden Daga kommun 1950 – 59
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

66(68)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

§ 252

Vatten till skridskobana

§ 253

Reparationer vid Dalhem

§ 254

Avslutning

Sammanträdesdatum 1959 12 01
§ 255

Val av justeringsmän

§ 256

Inköp av skrivmaskin m.m.

§ 257

Tilläggsanslag till hälsovårdsnämnden

§ 258

Förskott på lån

§ 259

Fråga om VA-taxor i Stjärnhov

§ 260

VA-taxor i Björnlunda

§ 261

Avloppet fastigheten Ekbrink

§ 262

Kontrollant till VA-arbetena i Stjärnhov

§ 263

Förtjänstmedalj

§ 264

Försäljning av Solvik

§ 265

Avslutning

Sammanträdesdatum 1959 12 10
§ 266

Val av justeringsmän

§ 267

Omplacering av vissa anslag i 1959 års stat skolstyrelsen

§ 268

Omplacering av vissa anslag för år 1959 socialnämnden

§ 269

Omdispositioner i 1959 års stat kommunalnämnden

§ 270

Pensionärshemmets anslutningskostnader för VA

§ 271

Tomt till ålderdomshem

§ 272

Servitut vid Solvik

§ 273

Hyresgäst i sköterskebostaden i Blacksta

§ 274

Läkarmottagningen i Blacksta

§ 275

Sport 60

§ 276

Stipendium

§ 277

Åttonde skolår

§ 278

Ny organisationsplan för skolväsendet

§ 279

Kiosk i Stjärnhov

§ 280

Garaget i Strandgården

§ 281

VA i Stjärnhov

§ 282

Nästa sammanträde

Innehållsförteckning, kommunalnämnden Daga kommun 1950 – 59
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

67(68)

DAGA KOMMUN
1950 – 1973

Sammanträdesdatum 195912 29
§ 283

Välkommen till årets sista sammanträde

§ 284

Val av justeringsmän

§ 285

Servitut sökts för fastigheten Solvik

§ 286

Hyresgäst i Sköterskebostaden i Gåsinge

§ 287

Telekiosker

§ 288

VA i Stjärnhov

§ 289

Anslag till Rädda Barnen

§ 290

Ersättning till fr. Hemstrand

§ 291

Ersättning till siffergranskare

§ 292

Jordbruksstämma

§ 293

Elektrifiering

§ 294

Reparationer i Strandgården

§ 295

Strandgårdens garage

§ 296

Hagalundsfonden

§ 297

Tacktal
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