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 Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1884 – 99   1(21) 
 De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.  

Sammanträdesdatum 1884 02 23 

§ 1 Förslag till ändring av brandstadga 

§ 2 Utlysande av möte ang förslag till förändrad brandstadga 

 

Sammanträdesdatum 1884 07 20 

§ 1 Val av ledamot och suppleant i byggnadsnämnden 

§ 2 Val av ledamot i Hälsovårdsnämnden 

§ 3 Förslag att bemyndiga styrelsen att uppta lån om högst 1000 kr för oförutsedda utgifter 

§ 4 Utlysande av allmänt möte angående förslag att bemyndiga styrelsen uppta lån för 
oförutsedda utgifter 

 

Sammanträdesdatum 1884 09 03 

§ 1 Undersökning av dels behov av fattigvårdsstuga, dels önskemål om inflyttning till samhället 
bland husägare 

§ 2 Gratis utdelning av byggnadsordningen till husägare 

§ 3 Lån till framtida diverse kostnader 

 

Sammanträdesdatum 1884 10 01 

§ 1 Förslag kostnader 1885 års utgifter 

§ 2 Tillsättande av kommitté för uppgörande av ekonomiskt förslag 

§ 3 Anställning av sotare p.g.a.nya brandstadgan 

§ 4 Avtal med länsmannen beträffande uppsättning av allmänna kungörelser mm 

§ 5 Val av person att sköta frågor enligt ordningsstadgan 

§ 6 Kallelse till allmänt sammanträde 

 

Sammanträdesdatum 1884 11 05 

§ 1 Klagomål gällande förstörd väg och dike 

§ 2 Upplösning sammanträdet 

 

Sammanträdesdatum 1884 12 03 

§ 1 Inställt sammanträde 

 

Sammanträdesdatum 1884 12 13 

§ 1 Debiteringslängd 

§ 2 Förslag att vid allmänna mötet anta inlämnade förslag rörande brandväsendet 

§ 3 Beslut att ge uppgifter om anläggning och underhåll av gator, allmänna platser m.m. enligt 
tidigare beslut 

§ 4 Förbud mot kälkåkning på allmänna vägar i samhället 

§ 5 Kallelse till allmänt sammanträde 
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 Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1884 – 99   2(21) 
 De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.  

Sammanträdesdatum 1885 01 14 

§ 1 Inställt sammanträde 

 

Sammanträdesdatum 1885 01 19 

§ 1 Förslag rörande torgdagar och upplåtelse av mark för dessa 

 

Sammanträdesdatum 1885 02 05 

§ 1 Frågan om torgdagar bordlagd i brist på svar på skrivelser.  

§ 2 Uppbörd municipalskulder 

 

Sammanträdesdatum 1885 03 04 

§ 1 Inställd utdebitering då Frustuna kommun avstod sin del i Torgdagskassan. 

§ 2 Ekonomiskt överskott, därav förslag användes till gator, vägar och skapa arbete på tider då 
arbete saknas på andra håll. Förslag till plan över detta skall göras av byggnadsnämnden och 
sedan följas i mån av tillgång. 

§ 3 Brandsynemän inom samhället utses vid nästa allmänna möte 

§ 4 Gemensamt möte med Frustuna sockens kommunala nämnd angående anskaffande av 
sjukstuga i samhället och hämtning av avträde och sopor 

 

Sammanträdesdatum 1885 03 18 

§ 1 Hälsovårdsnämnden anmäler att beslut tagits vid ett sammansatt kommunalnämnds och 
hälsovårdsnämndsmöte att sjukvårdsmaterial skall bekostas gemensamt mellan socknar. 
Förslag kontrakt med intresserad person för hämtning av sopor och avträde att avgöras vid 
nästa sammanträde. 

§ 2 Utlysning allmänt sammanträde 

 

Sammanträdesdatum 1885 05 06 

§ 1 Byggande av spruthus 

§ 2 Uppdrag till brandchef och biträdande brandchef att nyanskaffa material enligt beslut vid 
allmänt möte 

§ 3 Bestämdes att pengar skulle behöva rekvireras av kommunal nämnd. 

 

Sammanträdesdatum 1885 08 12 

§ 1 Utlysande av allmänna sammanträden för godkännande av Byggnadsnämndens kartor och 
profilritningar  

 

Sammanträdesdatum 1885 08 17 

§ 1 Rensning av dricksvattenbrunnen på torget, införskaffande av pump, undersökning av 
vattnet och vattentillgång samt anskaffning av ytterligare en brunn 
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 Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1884 – 99   3(21) 
 De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.  

Sammanträdesdatum 1885 10 17 

§ 1 Uppläsning och godkännande skrivelse som skall medfölja karta och profilritning för 
fastställande till Kungl. Maj:t. 

§ 2 Utredning angående anskaffning av ny brunn samt anläggande av trappanläggning 

 

Sammanträdesdatum 1885 12 02 

§ 1 Val av ny ledamot i Hälsovårdsnämnden 

§ 2 Datum för allmänna sammanträden 

 

Sammanträdesdatum 1885 12 28 

§ 1 Kontrakt på ny brunn och markköp till densamma 

 

Sammanträdesdatum 1886 02 03 

§ 1 Uppdrag till Byggnadsnämnden att anskaffa och sätta upp zinkplåtskyltar enligt tomtkartans 
nummerordning på samtliga gårdar inom samhället 

 

Sammanträdesdatum 1886 03 03 

§ 1  Datum för allmänna möten 

 

Sammanträdesdatum 1886 03 13 

§ 1 Hemställan till allmänna sammanträdet om anskaffning av pump till den nya brunnen 

§ 2 Förslag till lösning av avloppen i samhället med tomtägare. Plan enligt nivåkarta skall göras. 

§ 3 Hemställan till allmänna sammanträdet om ersättning för kostnader för div. skrivmateriel 
m.m. från två ordföranden. 

 

Sammanträdesdatum 1886 04 14 

§ 1 Anhålla om förbud hos Daga Härads ting mot tomtstyckning nr 105 Fredriksberg stridande 
mot byggstadgan 

§ 2 Delgavs att kartorna över samhället återkommit från Kungl. Maj:t samt att handlingarna var 
lämnade till Byggnadsnämnden. 

 

Sammanträdesdatum 1886 06 28 

§ 1 Upptagning av lån för täckning av kostnader för kartor över samhället samt kartor och 
materiel till nya brunnen. 

§ 2 Köpekontrakt för tomten till nya brunnen 

 

Sammanträdesdatum 1886 08 07 

§ 1 Beslut. Byggnadsnämndens kostnadsförslag angående anskaffning gatubelysning, 
stensättning av landsvägsdike och den beslutade trappanläggningen till grund för nästa års 
inkomster och utgifter 

§ 2 Åtkomsthandlingar till marken över nya brunnsanläggningen 
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 Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1884 – 99   4(21) 
 De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.  

Sammanträdesdatum 1886 09 08 

§ 1 Ändring av karta över Stationssamhället 

 

Sammanträdesdatum 1886 10 02 

§ 1 Förslag budget nästa år rörande trappanläggning, stensättning, gatubelysning. Röstning 2 
mot 2. Två reservationer mot inlämnat förslag till Municipalstämmans avgörande. 

 

Sammanträdesdatum 1886 11 03 

§ 1 Beslut till Byggnadsnämnden ordna allt för igångsättande med den nya trappanläggningen 
och meddela därom 

 

Sammanträdesdatum 1886 12 01 

§ 1 Val av ny styrelseledamot i Hälsovårdsnämnden. Skall äga rum på allmänna mötet.  

§ 2 Upptagande av lån till trappanläggning 

§ 3 Beslut att vid allmänna mötet föreslå ersättning 2 kronor sommardag, 1 krona vinterdag då 
vald person inom samhället ersätts av annan vid tillfällen. 

 

Sammanträdesdatum 1886 12 20 

§ 1 Upptagande av ytterligare ett lån till trappanläggning 

§ 2 Ändring av lånevillkoren för lån till trappanläggningen  

 

Sammanträdesdatum 1886 12 28 

§ 1 Ombud till diskussion angående bestämmelser om torgdagar 

 

Sammanträdesdatum 1887 01 10 

§ 1 Skrivelse till Kungl. Maj:t. angående bestämmelser torgdagshandeln 

 

Sammanträdesdatum 1887 03 07 

§ 1 Val av ny revisor att underställas Municipalstämmans godkännande 

 

Sammanträdesdatum 1887 04 07 

§ 1 Val av ny ledamot i Byggnadsnämnden  

 

Sammanträdesdatum 1887 05 23 

§ 1 Beslut att inför nästa ting stämma 2 personer för olovlig byggnation.  

 

Sammanträdesdatum 1887 07 06 

§ 1 Från Byggnadsnämnden inkommet protokoll ang. Municipalstyrelsens eventuella 
överskridande av sina befogenheter genom sitt beslut 23/5 gällande olovlig byggnation och 
stämning till tinget. 

§ 2 Utdrag av detta protokoll skall tillställas Byggnadsnämnden. 
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 Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1884 – 99   5(21) 
 De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.  

Sammanträdesdatum 1887 08 31 

§ 1 Ansågs att p.g.a.ledamot i Byggnadsnämnden avgång nyval till årets slut ej nödvändigt då 
suppleant kan tjänstgöra eder denna tid. 

§ 2 Föredrogs utdrag ur Byggnadsnämndens protokoll ang. åtkomsthandlingar för nya 
brunnsanläggningen och beslutades bordlägga ärendet till hösttinget. 

§ 3 Beslutades efter hemställan från Byggnadsnämnden om intagning av anbud på tjärstrykning 
och sandning av nya trappanläggningen. 

§ 4 Upplästes skrivelse från länsman om behov av anställning person för kontroll av tjänlighet 
och kvalitet på livsmedel vid torgförsäljning samt ansvara för avlägsnandet det av döda djur 
och skräp ingen vill vidkännas. Beslutades inkomma med förslag till skrivelse ang. utgifter 
för detta till nästa Municipalstämma. 

§ 5 Uppdrag till ordf. i styrelsen att meddela när förordningstiden som ordf. i styrelsen utgår. 

 

Sammanträdesdatum 1887 09 07 

§ 1 Beslutades att efter inkomna klagomål angående landsvägsdikets uteblivna 
iordningställande uppdraga till Byggnadsnämnden att inkomma med förslag om åtgärder till 
nästa månads stämma för avgörande 

§ 2 Uppdrag till länsman uppmana en gårdsägare att avhysa hyresgäster p.g.a. störande 
uppträden och sedeslöst levnadssätt. 

§ 3 Skrivelse från länsman ang. önskan om sex nya gatlyktors uppsättning på samhällets 
bekostnad bordlades till nästa sammanträde där nästa års budget skall föreslås. 

 

Sammanträdesdatum 1887 10 05 

§ 1 Upplästes skrivelse från Kungl. Befallningshavande till styrelsen innehållande 
tillkännagivande om fortsatt innehav för nuvarande ordförande i styrelsen åren 1888-1889.   

§ 2 Förslag till 1888 års budget till allmänna sammanträdet samt förslag till tagande av lån av 
samhället för återbetalning vid nästa årsslut. Detta lån tänkt för kostnader uppsättande av 
gatlyktor m.m. efter direkt fattat beslut. 

 

Sammanträdesdatum 1887 11 07 

§ 1 Beslutades överenskomma med enskilda ägare av gatlyktor om underhåll av lyktorna och 
deras placering m.m. Detta beslut att underställas nästa decembers stämma för fastställande 
beslut. 

§ 2 Föredrogs meddelande från Byggnadsnämnden om bandirektörens medgivivande till 
trumma under landsvägen för avledande av vatten från järnvägsområde. Och beslutades 
påbörja arbetet i höst. Beslutades även att uppdraga till Byggnadsnämnden att anskaffa 
makadamiseringssten enligt oktober stämmans beslut. Anskaffande av medel till detta för 
samhällets räkning uppdrogs till ordf. i Municipalstyrelsen 

§ 3 Beslutades att då inga åtkomsthandlingar till nya brunnens mark erhållits att under- 

 söka dröjsmålet med inlämnandet av handlingarna till domstol inga andra åtgärder  

 för tillfället 
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 Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1884 – 99   6(21) 
 De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.  

Sammanträdesdatum 1887 12 07 

§ 1 Föredrogs inkommen motion från sotaren i samhället om önskad. ersättning 1,50 kr/dag vid 
biträde vid brandinspektion och beslutades tillstyrka detta för överlämnade till 
Municipalstämman för godkännande. 

§ 2 Upplästes en skrivelse från person i samhället innehållande uppmaning om påskyndande 
vad gäller handlingarna i köpet nya brunnsanläggningen och beslutades överlämna denna 
skrivelse till Municipalstämman för avgörande. 

§ 3 Val av ny ledamot och suppleant till Byggnadsnämnden p.g.a. nyval av hela 
Byggnadsnämnden ska äga rum detta år. 

 

Sammanträdesprotokoll 1888 03 10 

§ 1 Efter skrivelse från en ledamot i styrelsen där han avsäger sig uppdraget beslutades att nyval 
av ledamot t.o.m. årets slut skulle äga rum vid nästa allmänna sammanträde 

§ 2 Datum för allmänna sammanträdet 

 

Sammanträdesdatum 1888 04 04 

§ 1 Föredrogs inkommen skrivelse från personer i samhället innehållande förslag val av 
kommitté för kontroll av inflyttningen till samhället för förhindrande av framtida 
fattigvårdskostnader. Lista angående detta skall cirkulera bland husägare för påskrift. Vid 
nästa sammanträde beslutas om ärendet skall lämnas vidare till allmänna sammanträdet för 
slutgiltigt beslutsfattande 

§ 2 Avvakta med vidare åtgärder ang. åtkomsthandlingarna till nya brunnen efter åtagande av 
fjärdingsman att under en resa till Nyköping undersöka dröjsmålet med handlingarna. 

 

Sammanträdesdatum 1888 05 02 

§ 1 Utlysande av extra allmänt möte ang. val av kommitté för kontroll av inflyttningen i 
samhället efter genomförd enkät där samhällets husägare gav sitt bifall till föreslagen 
kommitté 

§ 2 Föredrogs skrivelse inkommen från Byggnadsnämnden angående ny indelning av 
lägenheten Marieström nr. 1, 3, och 4 samt beslutades godkänna indelningen med ett tillägg 
angående Marieström nr. 5 p.g.a. tomtytans  storlek och avsaknande av utfartsväg 

 

Sammanträdesdatum 1888 06 06     

§ 1 Godkännande av Byggnadsnämndens önskan. använda inkomna bötesmedel till i 
ståndsättande av brunnen vid torget 

§ 2 Beslut till Byggnadsnämnden gå i författning ang. den på okt. stämman beslutade 
stensättning. av landsvägsdiket sträck. Taborsberg - Marknadsstånden 

 

Sammanträdesdatum 1888 07 04 

§ 1 Skrivelse från Byggnadsnämnden ang. nybyggnationer och kostnader för deras inplacering 
på nya samhällskartan samt förslag kostnad för detta ska tagas med i samhällets årsbudget 
Nämnden beslöt förelägga detta förslag till okt. stämman 
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 Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1884 – 99   7(21) 
 De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.  

§ 2 Ordföranden i nämnden skall underteckna förbindelser vad gäller medel till landsvägsdikets 
stensättning 

 

Sammanträdesdatum 1888 08 01 

§ 1 Ersättning till länsman 1,50kr för bortskaffande av dött svinkreatur vid sjöstranden trots att 
förslag om sådan ersättning avslogs vid oktober stämman beslutades att åter framlägga detta 
förslag till stämman 

 

Sammanträdesdatum 1888 08 11 

§ 1 Föredrogs besvär till Kungl. Maj:t. om utslag angående nya tomtindelningen i Marieström 
och beslutade styrelsen ta upp förslag om ev. svarsskrivelse vid nästa sammanträde. 

 

Sammanträdesdatum 1888 03 13 

§ 1 Bilagor och besvärshandlingar angående tomtindelningen Marieström. Bilagans hela 
innehåll. 

 

Sammanträdesdatum 1888 09 05 

§ 1 Skrivelse angående ersättning för renhållning av allmänna trapporna skall föreläggas nästa 
allmänna möte 

§ 2 Uppdrag till Byggnadsnämnden att uppgöra kontrakt angående kostnader för gatubelysning 
1889 samt göra en kostnadsundersökning för anskaffande av brandsegel 

 

Sammanträdesdatum 1888 10 03 

§ 1 Övertagande och flyttning av gatlyktor – från privata tomtägare till samhället 

§ 2 Beslut angående kostnader för förbättring och ny pump vid torget p.g.a. vattnets dåliga 
kvalitets framlägga ärendet för avgörande vid oktober stämman samt beslutades anlita 
pumpmakaren för uppgörande av förslag till åtgärder och kostnader för vattenkvaliténs 
förbättring att framlägga vid allmänna sammanträdet 

§ 3 Förslag till 1889 års budget och förslag då inkomsterna från torgdagskassan minskat 

 

Sammanträdesdatum 1888 11 07 

§ 1 Förslag att bygga brygga för vattenhämtning i händelse av eldsvåda överlämnas till 
Byggnadsnämnden för uppgörande av kostnadsförslag att framläggas vid nästa 
styrelsesammanträde 

 

Sammanträdesdatum 1888 12 05 

§ 1 Beslutades att ej tillstyrka byggnaden. av brygga med tillhörande klappbrygga då medel till 
detta saknades kostnadsförslag 645,75kr uppgjorts av Byggnadsnämnden 

§ 2 Tillsättande av kommitté för utredning av fyrktalsfrågan Frustuna kommun eventuell 
delning Gnesta samhälle var för sig för undvikande av utdebitering. Utredning angående 
detta klar till mars stämma nästa år 

§ 3 Utlysande av ord december stämma datum  
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 Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1884 – 99   8(21) 
 De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.  

Sammanträdesdatum 1889 03 21 

§ 1 Upplästes och godkändes 1888 års räkenskaper 

§ 2 Nyval av en ledamot i styrelsen ska äga rum vid marsstämman p.g.a. ledamots avgång med 
godtagbara skäl att han är ledamot i byggnadsnämnden 

§ 3 Förslag till tagande av lån 150kr för kostnader beslutade brandsegel och vägförbättringar då 
vägförbättringen är brådskande p.g.a. rätt årstid för arbetets utförande och då medel från 
torgdagskassan ej kan erhållas före andra uppbörden i juli månad 

 

Sammanträdesprotokoll 1889 03 27 

§ 1 Efter en utredning av tillsatt kommitté beslutades att Gnesta ej skall bli särskilt samhälle 
p.g.a. att det ej anses vara till någon fördel i nuläget. 

 

Sammanträdesdatum 1889 04 06 

§ 1 Taga lån av privatperson i samhället efter erbjudande härom och vid marsstämman fattat 
beslut om låntagandet att användas. till brandsegel och vägförbättringar 

§ 2 Beviljades ersättning för trappunderhåll till sotaren att utbetala halva beloppet nu och 
resterande halva belopp som normalt i maj månad 

§ 3 Inköp av trumma 10 kr att använda som larmsignal i händelse av eldsvåda. 

§ 4 Uppdrag till styrelseledamot att anskaffa brandseglet enligt tidigare taget beslut. 

§ 5 Beslut till Byggnadsnämnden påbörja vägförbättring Skogshyddan – Landsvägen snarast för 
senare redovisning av de till ändamålet anslagna 50 kronorna 

§ 6 Utlysande av extra Municipalstämma med anledning av läkares eventuella hyresersättning 
vid inflyttning till Gnesta och till detta framlagda förslag. 

 

Sammanträdesdatum 1889 05 14 

§ 1 Beslut att ett hotell behövs i Gnesta efter skrivelse till styrelsen från länsman angående 
hotellbehov och med anledning av att en person i samhället ansökt om tillstånd för 
hotellrörelse hos Kungl. Befallningshavare 

 

Sammanträdesdatum 1889 06 05 

§ 1 Godkännande av brandchefens åtgärd: Försäkra samhällets spruthus och brandredskap 

§ 2 Undersöka ev. dragning av vattenledning till från kärr bortom Erikslund till Skolgatan för 
ev. vattenbehållare och vattenkastare att användas vid eldsvåda med anledning av skrivelse 
från Brandstodbolagets Direktion i Nyköping till Brandstodskommittén i Gnesta. 

 

Sammanträdesdatum 1889 07 03 

§ 1 Avvakta brandchefens rapport efter gjord undersökning om det nu befintliga brandseglets 
lämplighet innan beslut kan tagas om ev. nyanskaffning samt uppdraga till 
Byggnadsnämnden att låta pumpmakaren undersöka vattentillgång i föreslaget kärr, 
ledningsdragning och tryckvatten därifrån - efter föredragen skrivelse från 
Brandstodskommittén remitterad från Länets Brandstodsbolag innehållande krav om 
anskaffning. av ytterligare 2 brandsegel och vattentillgång vid kvarteret Järnvägen och 
bägge sidor därom och anskaffning av pumpar vid där befintligt vattendrag 
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§ 2 Uppdrag till Byggnadsnämnden framlägga kostnadsförslag beträffande anskaffning av de 2 
nya pumparna och deras ev. placering samt inkomma med kostnadsförslaget till nästa 
ordinarie styrelsemöte. 

 

Sammanträdesdatum 1889 08 10 

§ 1 Uppdrag till ordföranden styrelsen att meddela när tiden som ordningsman i samhället 
upphör enligt skrivelse från Kungl. Befallningshavande 

§ 2 Föredrogs Byggnadsnämndens kostnadsutredning om vattenanskaffning till kvarteret 
Järnvägen i händelse av eldsvåda och föreslogs ny kostnadsutredning efter kontakt med 
Järnvägsstyrelsen om ev. villkor för uppställning av uppfodringsverk, ledningar under 
järnvägsbanken ev. samtidigt nedlägga avloppsledningar för lägenheterna Lugnet nr. 1 och 
Lennartsberg Byggnadsnämnden ska inkomma med nytt kostnadsförslag till nämnden 

 

Sammanträdesdatum 1889 09 04 

§ 1 Föredrogs skrivelse från Kungl. Befallningshavande om tillkännagivande att förordnande 
utfärdats för ordf. i styrelsen att vara ordningsman inom samhället under åren 1890-1891 

§ 2 Upplästes utdrag ur Byggnadsnämndens protokoll angående av Municipalstyrelsen begärt 
kostnadsförslag för uppställande av vattenuppfodringsverk. Byggnadsnämnden anser att de 
ej utan sakkunnig person kan lämna förslag och anser sig ej behöriga ingå med skrivelse till 
Järnvägsstyrelsen om ev. villkor för uppställande av vattenuppfodringsverket Styrelsen 
beslutade p.g.a. detta att ordföranden i styrelsen ska ingå med skrivelsen ang. begäran och 
eventuella villkor för uppställning av vattenuppfodringsverket på Statens område. 

 

Sammanträdesdatum 1889 09 16 

§ 1 Uppdrag till suppleant i styrelsen att snarast tillse att skadorna som uppkommit på 
landsvägen p.g.a. nedfarten vid Stensta även fungerande som vattenhämtningsväg åtgärdas 
till en kostnad av högst 10 kr på samhällets bekostnad. Efter hemställan om detta i utdrag 
från Frustuna och Katrinenäs sammansatta kommunalnämnd 

 

Sammanträdesdatum 1889 10 14 

§ 1 Antagande av nästa års budget förslag 

§ 2 Tagande av lån 8000kr till anskaffningar Kommunen blivit ålagd av Nyköpings Läns 
Brandstod bolag: 2 brandsegel, 2 pumpar, vattenuppfodringsverk med ledningar från sjön, 
en på höjden ordnad stor vattenbehållare och till detta framkomliga vägar. Lånet ska även 
användas för betalning av tidigare taget lån. 

§ 3 Anskaffande av 300 exemplar gällande brandordning för samhället att tillhandahålla 
gårdsägare mot kvitto 

 

Sammanträdesdatum 1889 10 06 

§ 1 Beslut anskaffa två nya brandsegel 
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Sammanträdesdatum 1889 11 28 

§ 1 Godkännande av förslag till skrivelse till Kungl. Befallningshavande och angående tagande 
av lån efter Municipalstämmans beslut 

 

Sammanträdesdatum 1889 12 01 

§ 1 Datum för ordinarie allmänt sammanträde samt förslag att vid sammanträdet rullförda 
brandstyrkan ska uppgå till 40 man och indelas till olika befattningar av brandchefen samt 
indela vakthållningen i enighet med brandordningen 

 

Sammanträdesdatum 1890 01 21 

§ 1 Beslut att kontakta de avlägset boende markägarna till brunnstomten för att få en del 
oklarheter i kontraktet till köpet av brunnstomten utredda (det av Fjärdingsmannen 
upprättade kontraktet är endast preliminärt) samt uppdrogs till samhällets snickare att 
sköta denna fråga mot en ersättning av 5kr. 

§ 2 Tagande av tillfälligt lån 250kr till täckande av kostnader för nya brandsprutan 

  

Sammanträdesdatum 1890 04 26       

§ 1 Tagande av lån 8000 kr från Stockholms Läns Sparbank efter tillstånd till detta av Kungl. 
Maj:t. 

§ 2 Förslag till Municipalstämman att anlita ett sakkunnigt biträde för tillsyn av de arbeten som 
utförs med hjälp av samhällets lånade medel 

 

Sammanträdesprotokoll 1890 06 09 

§ 1 Beslut att ärende där Byggnadsnämnden avstyrkt ev. expropriation och nu begär yttrande 
från Styrelsen ska hänskjutas till allmänna sammanträdet. Ärendet: Sällskapet för 
upplysning och sedlighet önskar bygga kapell på mark fastställd på plankarta anvisningar till 
vägar och gator i framtid. 

 

Sammanträdesprotokoll 1890 07 10 

§ 1 Beslut instämma med Byggnadsnämnden ang. förslag till Municipalstämman: förslag 
starkare uppfodringsverk och kraftigare rörledningar samt beslutades även förorda 
Byggnadsnämnden uppgöra kontrakt och kontrollera arbetsutförandet samt vid behov 
tillkalla sakkunnig person. 

§ 2 Hemställa till Municipalstämman de personer utsedda av samhället till att sköta lånet för 
arbeten m.m. för Brandväsendet får godta 5% ränta p.g.a. räntehöjningar. 

 

Sammanträdesprotokoll 1890 08 13 

§ 1 Beslut lämna avgörande angående låneförbindelse med Stockholms Läns Sparbank till 
allmänna sammanträdet. Villkor att få uppsäga lånet att betalas efter 6 mån. 

 

Sammanträdesdatum 1890 08 25 

§ 1 Beslutades att styrelsen ska närvara vid Kommunalnämndens sammanträde för att meddela 
sin åsikt om en summa som samhället kan bidra med till den av Byggnadsnämnden 
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föreslagna byggnationen av maskinhus med ovanpå byggd arrestlokal. Kostnaderna skall 
delas mellan samhället och församlingen. 

  

Sammanträdesdatum 1890 09 27  

§ 1 Antagande av förslag från Frustuna Kommun att församlingen bidrar med 1000 kronor till 
byggnation av arrestlokal ovanpå det blivande maskinhuset mot ett ägande av denna del av 
byggnaden.  

§ 2 Beslutades att för undvikande av sammanblandning med samhällets övriga inkomster betala 
nuvarande skulder och sedan insätta hela återstående belopp på särskilt konto i Gnesta bank 
att disponeras av Byggnadsnämnden för senare skuldredovisning. 

 

Sammanträdesdatum 1890 10 11 

§ 1 Godkändes 1891 års budgetförslag och beslutades om utdebitering 7öre från fyrktalskassan 
för täckande av den alltför ringa summan från torgdagskassan (500kr) samt beslutades  
föreslå uppbörd av dessa medel kan anstå till juli eller augusti nästa år 

 

Sammanträdesdatum 1890 10 24 

§ 1 Tagande av lån som erbjudits från person i samhället och beslutats om tidigare mot 5% 
ränta till påbörjade arbeten p.g.a. banklånet kan fås ut först nästa månad 

 

Sammanträdesdatum 1890 11 05 

§ 1 Beslutades att Municipalstyrelsens ordförande ska ingå i kommitté för skolhustomtens 
ordnande Med anledning av Frustuna kyrkostämmas beslut att Gnesta Municipalstyrelse 
ska välja en person till kommitté. 

§ 2 Uppdrag till Byggnadsnämnden tillse att de nya gatlyktorna kommer på plats samt även 
ordna flyttning av gatlyktor. (Från Julienlyst till stora vägbron vid Lennartsberg 

§ 3 Godkännande av Byggnadsnämndens ritningar och kostnadsförslag till den planerade 
cisternbyggnaden 

 

Sammanträdesdatum 1890 12 06 

§ 1 Köpekontrakt för tomt till cisternbyggnad ska undertecknas av ordföranden i 
Municipalstyrelsen 

§ 2 Förslag till december stämman att i Hälsovårdsnämnden invälja av Municipalstyrelsen 
utsedd person.  

 

Sammanträdesdatum 1891 03 04 

§ 1 Revisionsberättelse 

§ 2 Uppbördsman att sköta amorteringar på lånet hos Stockholms Läns Sparbank skall väljas 
vid nästa stämma samt beslutades att ersättning bör utgå till uppbördsmannen med 2% av 
uppbördssumman och 1 öre/debetsedel för anskaffning och utskrivning av dessa. 

§ 3 Utlysning ordinarie stämma 
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Sammanträdesdatum 1891 05 06 

§ 1 Uppbörd datum på till samhället utdebiterade medel. Uppdrag till ledamot i styrelsen att 
sköta debetsedlar och uppgöra formulär samt underteckna med Municipalstyrelsen 

§ 2 Resolution från Landshövdings Ämbetet med önskan om yttrande från Municipalstyrelsen 
angående besvärsskrivelse över Byggnadsnämndens vägran tillåta flyttning av Bagarstugan 
Ärendet bordlades för inhämtande av information. 

 

Sammanträdesdatum 1891 05 09 

§ 1 Avslogs skrivelse om flyttning av Bagarstugan Marieström efter tillkallande av 
Byggnadsnämndens ordförande och visar kartor att tomten är för liten. Meddelande om 
detta till Kungl. Befallningshavande. 

 

Sammanträdesdatum 1891 05 19 

§ 1 Godkännande av byggnation på lägenheten Julienlyst med anledning av 
Municipalnämndens beslut 22 juni efter av Byggnadsnämnden ifrågasatt byggnation med 
anledning av överskridande av gatulinjerna på samhällskartan i samband med 
byggnationen. 

 

Sammanträdesdatum 1891 07 24 

§ 1 Beslutades att fast uppgörelse angående sotningen i samhället ska tas upp vid den ordinarie 
oktoberstämman efter inkommet förslag från sotaren om höjning av sotningstaxan samt 
beslutades att försöka förnya kontraktet med sotaren att gälla fram till oktoberstämman. 

§ 2 Skrivelse till Kungl. Befallningshavande angående information om att tiden som ordförande 
i styrelsen utgår vid årets slut skall uppdragas ordf. ingå med denna skrivelse. 

 

Sammanträdesdatum 1891 08 22 

§ 1 Antaga erbjudande av lån från person i samhället att återbetala vid årsslutet och senast 
nästa år till kostnader för vattenuppfordringsverket och arrestlokal samt rörledningar, 
innertak och halmtäckning till cisternbyggnad. Kostnadsberäkning för detta har gjorts av 
Byggnadsnämnden 

§ 2 Godkändes avsägelse av uppdrag som ledamot i Byggnadsnämnden fr. o. m. aug. månads 
utgång efter skriftlig ansökan om detta.  

§ 3 Val av ny ledamot i Byggnadsnämnden. p.g.a. ledamots avgång 

 

Sammanträdesdatum 1891 10 07 

§ 1 Meddelades ny ordningsman i Gnesta samhälle utsedd för åren 1892-1893 enligt skrivelse 
från Kungl. Befallningshavande. 

§ 2 Beslutades att låta reseräkning från sotaren bero p.g.a. att avtal om sådan ersättning ej 
ingåtts. 

§ 3 Förslag till budget för år 1892 och för täckande av kassabrist förslag till utdebitering:  
7 öre/fyrk. 

§ 4 Beslut till Kommunalnämnden att lösa missnöje med folksamlingar till hinder för trafiken 
utanför ölförsäljande handelsbodar vid huvudgatan. 
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Sammanträdesdatum 1891 11 25 

§ 1 Beslut hålla fyrktals- och debiteringslängderna tillgängliga för allmänheten på ett kontor i 
samhället 

§ 2 Godkännande av uppbörd för innevarande år att redovisas av länsman samt förslag till 
decemberstämman att resterande 10 kr endast kan avskrivas avflyttade från riket. 
Återstående summa skall indrivas genom utfärdande av restlängd. 

§ 3 Val av ny ledamot och suppleant i Byggnadsnämnden p.g.a. nyval hela Byggnadsnämnden i 
år. 

 

Sammanträdesdatum 1892 01 27 

§ 1 Val av tillfällig ordförande i Municipalstyrelsen p.g.a. förre ordförande avlidit samt anmälan 
om detta ska ske till Kungl. Befallningshavande i Södermanlands Län. 

 

Sammanträdesdatum 1892 02 05 

§ 1 Val av tillfällig ordförande i Municipalstyrelsen. 

§ 2 Föredrogs skrivelse från Länsstyrelsen med innehåll att på det allmänna sammanträdet skall 
röstas fram 3 personer lämpliga till ordförandeposten i samhället samt beslutades utfärda 
kungörelse om datum för hållande av allmänna mötet. Nyval av ordförande och ledamot i 
Brandstodskommittén skall även äga rum vid detta möte. 

 

Sammanträdesdatum 1892 03 09 

§ 1 Utlysande av datum för ordinarie marsstämma med samhällets röstberättigade i Gnesta 
skolhus 

§ 2 Val av Municipalstyrelsens ledamot till Byggnadsnämnden om han accepterar uppdraget 
förre ledamoten avgår. 

§ 3 Hemställan till Kungl. Befallningshavande om tillsättande av en vice ordförande p.g.a. att 
ordförande reser utomlands under våren och även tillgå vice ordf. vid laga förfall samt 
förslag till uppdraget. 

§ 4 Förbud mot kälkbacks-, skid- och skridskoåkning på gatorna i samhället samt hänvisning till 
användande av Fabriksbacken för dessa aktiviteter 

 

Sammanträdesdatum 1892 04 23 

§ 1.1 Godkännande av förslagsskrivelse från Byggnadsnämnden angående påbörjan av arbeten på 
samhällets bekostnad: rensning av dike vid Stallgatan, iståndsättande av öppna trumman 
vid brunnen. 

§ 1.2 Förslag skrivelse avslogs angående tillstånd för uppförande av kägelbana för användande av 
allmänheten mot ersättning. Avslogs p.g.a. risk för störande uppträden av sysslolöst folk ev. 
ölförsäljning i kringliggande butiker skulle bidraga till olägenheter. 

 

Sammanträdesdatum 1892 06 17 

§ 1 Utlysande av extra ordinarie sammanträde med anledning av att en ledamot avlidit 

§ 2 Val av vice ordförande till Municipalstyrelsen efter medgivande från Kungl. Maj:t 
Befallningshavande. 
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§ 3 Avstyrktes skrivelse från Hälsovårdsnämnden innehållande förslag bildande av fond med 
årligt anslag till Hälsovårdsnämndens förfogande 

§ 4 Val av ny ledamot till Byggnadsnämnden p.g.a. att tidigare utsedd person ej vill ha 
uppdraget. 

§ 5 Val av ny ledamot till Hälsovårdsnämnden p.g.a. förre ledamotens flyttning från orten. 

§ 6 Avtackning av förre ordföranden i Hälsovårdsnämnden ska skötas av ordföranden i 
Municipalstyrelsen å samhällets vägnar. 

 

Sammanträdesdatum 1892 07 22 

§ 1 Val av ny ledamot i Hälsovårdsnämnden p.g.a. att den tidigare valde ledamoten ej ville åtaga 
sig ledamotskap. 

 

Sammanträdesdatum 1892 08 26 

§ 1 Beslutades biträda Byggnadsnämnden i deras beslut angående remisshandling från 
Länsstyrelsen innehållande besvärshandling från privat tomtägare med anledning av 
Hälsovårdsnämndens beslut om ledande av slaskrör till diket Sigtunagatan och den privata 
tomten. 

§ 2 Utlysande av allmänt sammanträde för behandling av frågor gällande skyddsåtgärder vid ev. 
koleraepidemi. Hälsovårdsnämndens ordf. skall inkomma med förslag till sammanträdet. 

§ 3 Justering protokoll. Uppläst i Fristund kyrka. 

  

Sammanträdesdatum 1892 10 15    

§ 1 Beslutades att anlägga gångbana av plank längs landsvägen genom hela Gnesta om 1893 års 
tillgångar räckte utan särskild utdebiterade samt budgetförslag för år 1893. 

§ 2 Justering protokoll. Uppläst i Fristund kyrka 23/10 1892.  

 

Sammanträdesdatum 1892 12 10 

§ 1 Avslog ansökan angående samhällets övertagande av gatlykta från lägenheten Fridhem. 

§ 2 Avskrivning av resterande skuld och indrivning av ej inkommen skuld enligt restlängd att 
indrivas av kronofogden. 

§ 3 Utlysande av ordinarie decemberstämma 29/12  klockan 16.00. 

 

Sammanträdesdatum 1893 03 18 

§ 1 Beslutades att hålla allmänt sammanträde  26/3  kl. 16.00 i Gnesta Skolhus. Frågor att ta 
upp 26/3:  1. Revisions berättelse.  2. Uppbördsprovision. Val av Brandrotemästare för året. 
Ev. utvidgning av samhället intill gamla Landsvägen. 

 

Sammanträdesdatum 1893 07 01  

§ 1 Utbetalning av ersättning för staketbygge och årshyra av sopupplagsplats till ägaren av 
Gnesta Mellangård. 

§ 2 Godkänna och biträda i skrivelse angående fråga från Kronofogden angående Daga Härads 
Hushållningsgille att ordna hästmarknad första tisdagen i april och oktober månad på nya 
hästförsäljningsplatsen. 
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§ 3 Beslutades att uppdraga till 2 styrelseledamöter att gå i författning med tidigare beslutad 
gångbanas sträckning.    

 

Sammanträdesdatum 1893 09 16 

§ 1 Uppsägning av nuvarande sotare och anställning av ny sotare samt begäran av intyg från 
sotarmästaren i Nyköping beträffande personens duglighet i yrket. Den nye sotaren skall 
även sköta lykttändningen i Gnesta enl. samma kontrakt som tidigare uppgjorts med tillägg 
alternerande lykttändning med början varannan dag öst, varannan väst. Vidare skall den nye 
sotaren sköta följande uppgifter:  

 1. Renhållning av samhällets trappor och gångbana, sandning och mindre lagningar. 

 2. Renhållning av rännstenen utefter landsvägen från torget till Tabersberg samt 
slaskbrunnar. 

 3. Iordningställande av brandvakar på vintern . 

 4. Tillsyn av vattencistern, brandpost och pumpar. 

 5. Hålla rent på torgen mot ersättning som beslutas framledes.  

 

Sammanträdesdatum 1893 10 09 

§ 1 Beslutades uppsätta 2 st nya gatlyktor. 

§ 2 Beslutades att efter hemställan från Hälsovårdsnämnden lägga en trumma under 
landsvägen ner mot ån, för avledning av slaskvatten från lägenheten Betesta. 

§ 3 Budgetförslag för år 1894.   

§ 4 Utlysning av allmänt sammanträde 29/10 kl. 16.00 för att där ta upp följande frågor: 

 1. Uppsättning av 2 st nya gatlyktor. 

 2. Ev. trumma under landsvägen vid Betesta. 

 3. Diskutera budgetförslaget för år 1894. 

 4. Upprättande av förslag till ordningsman i samhället för åren 1894 - 1895. 

 

Sammanträdesdatum 1893 12 09 

§ 1 Meddelades styrelsen att ordningsman för Gnesta har blivit utsedd av Kungl. 
Befallningshavande. 

§ 2 Utlysande av allmänt sammanträde 29/12 kl. 16.00  för att där justera fyrktal, uppbörds- 
och debiteringslängder och de val som enl. stadgar i samhället är föreskrivna. 

 

Sammanträdesdatum 1894 02 09 

§ 1 Utlysande av ordinarie allmänt sammanträde 18/03 kl. 16.00. 

§ 2 Val av ledamot till Byggnadsnämnden. Efter skrivelse från person som sköter 
Byggnadsnämndens arkiv angående att han vill avsäga sig denna syssla skall bankkamreren 
tillfrågas om han önskar övertaga denna syssla. 

§ 3 Inkommen resolution rörande avloppet från Marieströms Mejeri behandlades. Det 
beslutades att Mejeriägaren skall själv ansvara för att ordna avfallsfrågan på bästa sätt.  
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Sammanträdesdatum 1894 03 19 

§ 1 Förslag till allmänna sammanträdet att utse av samhället avlönad person för att tillse 
renhållning och anmäla eventuellt slarv och hörsamhet till Hälsovårdsnämnden för 
vitesföreläggande efter önskemål i skrivelse från Hälsovårdsnämnde 

 

Sammanträdesdatum 1894 04 20 

§ 1 Besvärsskrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen angående byggnation av extra 
nödvändighetshus vid Järnvägsstationen efter ett beslut fattat vid extra ordinarie 
sammanträde och Municipalstyrelsens sammanträde. 

§ 2 Utlysande av extra allmänt sammanträde 21/4 kl. 18.00. 

 

Sammanträdesdatum 1894 06 26   

§ 1 Uppdrag till ledamot i styrelsen som ombud närvara vid brandsyn i samhället. 

§ 2 Förbättringar av sanitära förhållanden angående avlopp från Marieströms Mejeri. 

§ 3 Byggnation, förlängning, av gångbanor. Uppdrag till 2 styrelseledamöter att verkställa beslut 
rörande paragraf 2 och 3. 

§ 4 Beslutades om sopning och rengöring av Järnvägstorgen att varje lördag och helgdags afton 
samt borttagande av sopor genast. 

§ 5 Utlysande av extra ordinarie sammanträde 8/7 kl. 16.00. med anledning av paragraf 2. 

§ 6 Godkännande av förslag om försäljning av rivningsmaterial och bortfraktning av detsamma 
samt rengöring av platsen efter nu genomförd reparation. 

 

Sammanträdesdatum 1894 09 12 

§ 1 Ersättning till lykttändaren 12 öre/lykta och belysningsdygn i övrigt samma tidigare 
bestämmelser att gälla för glas och trassel 

§ 2 Betalning för ersättning påsättning av vatten från reservoaren och sopning och renhållning 
framför marknadsstånd, hotell och pump. 

§ 3 Avslogs anhållan från slaktaren om att samhället skall uppta körväg till hans tomt. 

§ 4 Utlysande av ordinarie sammanträde 21/10 kl. 16.00. 

§ 5 Budgetförslag för år 1895 och beslutades föreslå allmänna sammanträdet att ev. överskott av 
årets kassa skall avsättas 80% till fond för inköp av ny brandspruta. 

§ 6 Förslagsskrivelse från privatperson att skilja samhället från socknen ska diskuteras på 
allmänna sammanträdet. 

§ 7 Beslutades att för samhällets räkning inhandla två taklampor till allmänna sammanträdet 
och en kamin till pumphuset samt lagning av nuvarande brandspruta. 

Sammanträdesdatum 1894 11 23 

§ 1 Beslut kallelse till ordinarie december sammanträde då val skall genomföras av de 
befattningar som ledigförklaras vid årsslutet och godkännande av fyrktals-, uppbörds- och 
utdebiteringslängd. Samt godkänna nya reverser till Stockholms Läns Sparbank och att 
föreslå regler angående användandet av samhällets vattenledning för enskilt behov. 
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Sammanträdesdatum 1895 03 01 

§ 1 Utlysande av ordinarie allmänt sammanträde för att där behandla revisionsberättelse, val av 
brandrotemästare samt förslag till regler för användande av samhällets vattenledning för 
enskilt bruk och vattencisternens isolering. 

§ 2 Godkännande av två nya gatlyktor i Gnesta backe på samhällets bekostnad.     

 

Sammanträdesdatum 1895 03 05 

§ 1 Utlysande av extra ordinarie sammanträde för att där utse ombud för samhällets räkning att 
närvara vid sammanträde med Landshövdingen i Nyköping 11/3 om fråga ang. 
järnvägsanläggande på nya sträckor.  

 

Sammanträdesdatum 1895 05 16     

§ 1 Utlysande av extra ordinarie allmänt sammanträde där följande frågor skall diskuteras:  

 Styrelsens hemställan om avslag ang. skrivelse om önskat bidrag till undersökning av 
eventuell järnvägslinje Gnesta – Stigtomta.  

 Hemställan om inbjudan till Torsåkers, Lästringes och Sätterstas kommuner om 
 tecknande av bidrag för undersökning av en järnvägslinje.  

 Hemställan att på samhällets bekostnad utföra rensning av avloppsdike samt upprensning 
av bäcken mellan Landsvägsbron och järnvägsbron samt en planktrumma för avledande av 
kloakvatten. 

 Hemställan om bemyndigande att upptaga avbetalningar angående lån i Södermanlands 
Enskilda Bank för användande till kostnader för isolering av vattencisternen. 

 Hemställan att för samhällets räkning inköpa vävslang. 

 Hemställan om försäljning av till samhället tillhörande brunnstomten. 

 

Sammanträdesdatum 1895 08 16 

§ 1 Tilldelning av ett dyrtillägg 7,50 kr/fotogenfat till samhällets lykttändare med anledning av 
höjning av fotogenpriset. 

§ 2 Försäkring av vattenreservoaren för 2000 kr i länets Brandstodsbolag. 

§ 3 Förslag till socknens Kommunalnämnd för bättre ordning under månadstorgdagarna i 
Gnesta samt prishöjning för saluborden.  

 

Sammanträdesdatum 1895 10 15 

§ 1 Anmälan till Länsstyrelsen angående person som föreslås till ny ordningsman i Gnesta 
samhälle efter årsslutet. 

§ 2 Budgetförslag för år 1896. 

§ 3 Beslutades att styrelseordf. skall inkomma med förslag efter skrivelse från 
Hälsovårdsnämnden angående anställning av entreprenör som skall ansvara för bortföring 
av orenligheter. 

§ 4 Beslutades hålla ordinarie oktobersammanträde 27/10 kl. 17.30. 

§ 5 Beslutades att samhället skall övertaga skötseln av en gatlykta utanför Marieström. 
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Sammanträdesdatum 1895 12 09 

§ 1 Beslutades att ordna ordinarie decembersammanträde 29/12 kl. 17.30. 

§ 2 Ingå med skrivelse till Länsstyrelsen med förslag angående ölstugornas öppethållande under 
månadstorgdagarna efter oordning i samband med dessa samt även ingå med skrivelse till 
Länsstyrelsen angående förslag för kringresande cirkussällskap och andra härmed 
jämförbara personer förbud att utöva sitt yrke inom 1000m avstånd från samhället. 

 

Sammanträdesdatum 1896 01 09 

§ 1 Utlysande av extra ordinarie sammanträde för ytterligare behandling av renhållningsfrågor. 

§ 2 Beslutades att sätta upp tidsenlig anslagstavla samhällets kungörelser. 

§ 3 Beslutades att inkomma till Länsstyrelsen med mer noggrann beskrivning ang. oordning på 
månadstorgdagarna och de kringresande med anledning av resolutionsskrivelse från 
Länsstyrelsen. 

 

Sammanträdesdatum 1896 02 21 

§ 1 Beslutades om ordinarie sammanträdesdatum 15/3. 

§ 2 Tryckning och uppsättning av Reglemente för renhållning inom Gnesta stationssamhälle för 
utdelning till alla gårdsägare. 

§ 3 Antogs entreprenörer för bortförande av orenligheter och upprättades kontrakt enl. 
formulär. 

 

Sammanträdesdatum 1896 07 08 

§ 1 Anskaffning av diverse materiel till Brandväsendet. 

§ 2 Uppdrogs åt ordf. i styrelsen ingå till Länsstyrelsen med förfrågan om upptagande av 
hundskatt inom samhället var genomförbar om inte skulle hemställan göras till Frustuna 
Kommunalstämma om förslag på halsband och skattemärke på alla hundar i socknen. 

§ 3 Rensning av avlopp Marieström - Sparrissängarna samt kalkning av avloppets botten och 
sidor. 

 

Sammanträdesdatum 1896 10 12 

§ 1 Utlysande av ordinarie oktoberstämma 25/10 kl. 17.30. 

§ 2 Förslag till budget för år 1897. 

 

Sammanträdesdatum 1896 12 11 

§ 1 Utlysning av allmänt ordinarie sammanträde 27/12 kl. 17.30. 

§ 2 Överlämnande av renhållning av avträde samt soplårar 1897 till entreprenören mot 
ersättning. 

 

Sammanträdesdatum 1897 01 07 

§ 1 Beviljades för 1 år utskänkning av vin och maltdrycker att serveras vid förtäring på hotellens 
rum med undantag av söndagar, helgdagar och månadstorgdagar. 
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Sammanträdesdatum 1897 02 26 

§ 1 Utlysande av ordinarie allmänt sammanträde den 14 mars kl. 5.30 i Gnesta Skolhus för att ta 
upp följande frågor: 1. Revisionsberättelse för år 1886. 2. Val av brandrotemästare och 
förslag av person till uppdraget som ordförande vid brandsynerna i  samhället.  
3. Fyllnadsval i Brandstodskommittén. 

§ 2 Anskaffande ytterligare 80 meter vävslang med kopplingar. 

§ 3 Beslutades att ingå med skrivelse till Kungliga Järnvägsstyrelsen med anhållan om 
övertagande av tomtmark vid torget för att kunna riva där beläget skjul och få mer utrymme 
för trafik p.g.a. torgets minskade yta efter tillbygget av restaurationen. 

 

Sammanträdesdatum 1897 05 01 

§ 1 Markhyra för avstjälpning av samhällets sopor till Gnesta Nedergård 10kr/år samt 
inhängning och grindar till denna plats. 

§ 2 Bifölls anhållan från källarmästaren på Hotell Larsson om biljard med öppethållande för 
allmänheten mot betalning på villkor att lagar gällande stängning under sön- och helgdagar 
följs. 

§ 3 Utfärdande av förbud mot upphängning av tvätt till torkning på järnvägstorgen inom 
samhällsområdet. Detta efter medgivande av chefen på Gnesta Järnvägsstation. 

 

Sammanträdesdatum 1897 06 28 

§ 1 Betalning av extra arvode till renhållningsentreprenören 100 kr/år p.g.a. flyttad 
avstjälpningsplats och längre transportsträcka. Önskan om ersättning för rengöring av 
järnvägstorgen på lördagskvällarna beviljades ej. 

§ 2 Beviljades 40 kr till reparation av Skolgatan och en kortare stenmur där samt en trätrumma 
till att täcka avloppet Garvaregatan – Dalvik bestämdes även att brandpumpen där skall 
repareras och inklädas. 

§ 3 Anskaffande av nummerbrickor till brandkåren och ny brandpost i vattenledningen vid 
landsvägen. 

 

Sammanträdesdatum 1897 09 22 

§ 1 Beslutades att lägga en täckt avloppsledning från brunnen vid Taborgsberg till nedanför 
liggande kloakdike efter skrivelse om detta från Hälsovårdsnämnden. Beslutades även om 
framtida underhåll och lagning av avloppsdiket vid Lugnet lägenhet nr. 124 ned till 
landsvägen att bekostas av samhället. 

§ 2  Avslogs begäran om samhällets övertagande av gatlykta någon ersättning krävdes ej vid 
lägenheten Hallsberg efter skrivelse från flera fastighetsägare angående detta samt 
beslutades att samhället skulle söka övertaga lykta tillhörande Statens Järnvägar vid 
godsmagasinet och flytta den till mitt för stora trappan uppåt backen. 

§ 3 Beslutades infordra anbud från Skånska Cementgjuteriet i Stockholm på kostnader för nytt 
innertak av järn och betong till vattencisternen p.g.a. att det förra rasat ned. 

§ 4 Ingå med skrivelse till Kungl. Befallningshavande. i Nyköping angående förordningstiden 
för ordningsmannen i samhället utgår vid årets slut. 

§ 5 Utlysande av allmänt ordinarie sammanträde 24/10 kl. 17.30 i Gnesta skolhus. 
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Sammanträdesdatum 1897 10 15 

§ 1 Förslag att framlägga till allmänna sammanträdet: Budget för år 1898 och ev. ett nytt lån till 
ytterligare kostnader för nya innertaket i vattencisternen. 

 

Sammanträdesdatum 1898 09 15 

§ 1 Fördrogs skrivelse från Länsstyrelsen remitterad till Municipalstyrelsen från Kronofogden 
angående åläggande för Municipalstyrelsen och Gnesta Stationsamhälles röstberättigade 
medlemmar att yttra sig enligt lag om eventuella tillägg om kommunalstyrelse som 
föranleder förändringar i föreskrifter för Gnesta Stationssamhälle utfärdade av Kungl. 
Befallningshavande. och beslutade Municipalstyrelsen enhälligt om sättet för handhavandet 
av de Kommunala angelägenheterna: Förslag till ändringar i ordningsföreskrifterna § 1 – § 
13 samt att ordet Stationssamhälle utbytes mot Municipalsamhälle. 

 

Sammanträdesdatum 1898 10 26 

§ 1 Uppsättning av två nya gatlyktor vid landsvägen. 

§ 2  Budgetförslag för 1899 att framläggas vid allmänna sammanträdet. 

§ 3 Förslag till allmänna sammanträdet utse två personer att underhandla med 
vägunderhållsskyldiga samt intresserade jordägare om lämpliga åtgärder för att återställa 
den nu dåliga landsvägen i mönstergillt skick. 

 

Sammanträdesdatum 1898 12 05 

§ 1 Val av ny ledamot i Byggnadsstyrelsen efter förre ledamotens avgång 

§ 2 Förbud uppställa lårar utmed landsvägen samt förbud kvarställa vagnar och salubord på 
torget efter torgdagar efter order ska renhållningsentreprenören tillse att dessa 
 förbud efterlevs. 

 

Sammanträdesdatum 1899 03 09 

§ 1 Förslag till Allmänna sammanträdet att inköpa ny brandspruta och diverse brandutrustning 
till en kostnad av 1500 kr samt beslut upptaga lån till dessa utgifter. 

§ 2 Utlysande av Allmänt sammanträde 19/3 kl.5.30. 

 

Sammanträdesdatum 1899 05 03 

§ 1 Anmäldes att nya brandsprutan och 200 meter slang med kopplingar levererats. 

§ 2 Reparation av spruthuset, trätak, tegel, hyllor till brandsegel m.m. samt diverse tillbehör till 
ångpumpen. 

 

Sammanträdesdatum 1899 08 12 

§ 2 Godkändes utgift 15 kr för kostnad av fyllning till diket vid Marieström. 

§ 2 Hemställan till Kungl. Järnvägsstyrelsen om förordnande av ny stationsinspektör samt 
rekommenderades nuvarande stationsskrivaren till befattning 

 

Sammanträdesdatum 1899 10 28 

§ 1 Budgetförslag för år 1900 till Allmänna sammanträdet. 
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Sammanträdesdatum 1899 11 20 

§ 1 Närvarande ledamöter 

§ 2 Yttrande till Kungl. Generalpoststyrelsen om önskemål att till ny postmästare utse 
nuvarande postexpeditören, detta p.g.a. att förre postmästaren avlidit. 

 

Sammanträdesdatum 1899 12 09 

§ 1 Utlysande av ordinarie Municipalstämma 19 dec. kl. 17.30 i Gnesta skolhus. 

§ 2 Beslut att Municipalnämndens sammanträden år 1900 skall hållas kl. 18.00 dag 9 varje 
månad på Hotell Larsson. 

§ 3 Val av ny ledamot i Byggnadsnämnden 

§ 4 Förbud uppställa salustånd framför Järnvägens Hotell och i stället anvisa platser på torget 
på andra sidan allmänna vägen. 


