GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE
1883 – 1954

Sammanträdesdatum 1900 01 09
§1

Meddelades av brandchefen att ersättning 59 kr för skadad brandredskap kommit till
samhället för utbetalning enligt stämmans tidigare beslut 25 kr till brandmanskapet och
resterande 34 kr till samhällsandan.

Sammanträdesdatum 1900 04 09
§1

Beslut att ej vidtaga åtgärder angående klagomålsskrivelse om upplag av tomfat m.m. p.g.a.
att upplaget är beläget på stängd bakgård tillhörande Statens Järnvägsstations område.

Sammanträdesdatum 1900 05 09
§1

Uppdrag till Byggnadsnämnden att utarbeta förslag till kloakledning och huvudledning för
vatten aktuella efter fråga i skrivelse från husägare om rättigheter vid anläggande av
vattenledning från samhällets vattenledningssystem.

Sammanträdesdatum 1900 07 09
§1

Remittera skrivelse från Hälsovårdsnämnden till Byggnadsnämnden angående omgående
anläggande av täckt kloakdike vid lägenheten Dalvik med önskan att samhället står för
kostnaden. Municipalnämnden anser att även ägaren till Dalvik till viss del ska bidra till
kloakbyggnationen.

Sammanträdesdatum 1900 08 09
§1

Godkändes förslag från Byggnadsnämnden att iordningställande av väg till Skogshyddan
och reparation av gångbanan. Beträffande reparation av Skolgatan skall Municipalstämman
först höras.

Sammanträdesdatum 1900 09 08
§1

Ingå med skrivelse till Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar angående oordning och
öldrickande löst folk på Järnvägsområdet vid bryggeriet för vidtagande av lämpliga åtgärder
ev. uppehålls förbud.

§2

Reparation av brunn vid vattencisternen samt pump och lås till brunnen.

Sammanträdesdatum 1900 09 29
§1

Godkändes av renhållningsentreprenören gjord muntlig uppsägning från årsskiftet.

§2

Utlysande av extra ordinarie Municipalstämma 7/10 där nämnden tillstyrker utbetalning av
minst 300kr för undersökning angående järnvägslinje Södertälje – Gnesta.

§3

Tillstyrktes inrättande av ölstuga vid bryggeriet efter anhållan från ledamot i nämnden samt
yttra sig hos kommunalnämnden i Frustuna socken i frågan. Ölstugan skulle befrämja
ordningen då gästerna kan kontrolleras under tak och regler för öppethållande och priser
skulle gälla samma som tredje klass på Järnvägsrestaurang.

Sammanträdesdatum 1900 11 09
§1

Anställning av ny renhållningsentreprenör för år 1901 och uppdrogs till ordförande att
uppgöra kontrakt.
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§2

Budgetförslag för år 1901.

§3

Val av ny kassör i nämnden p.g.a. den förres avsägning av uppdraget.

Sammanträdesdatum 1901 02 09
§1

Anställning av ny sotare i samhället p.g.a. av att den förre avsagt sig sysslan

§1

Ingå till Kommunalstämmans ordförande med anhållan om utlysande av
Kommunalstämma för att där behandla fråga om bidrag från Frustuna Kommun 200 kr för
täckande av utgifter för undersökning av järnvägslinje Södertälje – Gnesta.

Sammanträdesdatum 1901 03 09
§1

Tillstyrktes anhållan från en handlare i samhället om att få handla med explosiva varor klass
1. Med anledning av Länsstyrelsens resolution 22 februari 1901 rörande infordra av yttrande
från Municipalnämnden.

Sammanträdesdatum 1901 04 09
§1

Anställning av renhållningsentreprenören som ny lykttändare p.g.a. den förre lykttändare
avsagt sig sysslan.

§2

Höjning av gångbanan vid järnvägsbacken och rensning av diket under gångbanan.

§3

Anmäldes av brandchefen att ytterligare 200meter brandslang anskaffats och beslutades
uppdraga till en styrelseledamot att anskaffa kärra till brandslangen.

Sammanträdesdatum 1901 07 09
§1

Anmäldes av Byggnadsnämndens ordförande att den år 1900 beslutade kloakledningen vid
Dalvik är under byggnad och bekostas gemensamt av gårdsägarna.

§2

Beslutades att i samband med reparation av salustånd borttaga trätrottoar, rensa diket samt
röja och grusa marken. Kostnader för detta betalas genom den gemensamma
torgdagskassan.

Sammanträdesdatum 1901 08 09
§1

Uppdrag till samhällets pumpare efter yrkande av ordförande i Byggnadsnämnden att
ansvara och sköta brandredskap mot ett arvode 20 kr/år samt beslutades att vid
slangtorkning ska renhållningsentreprenören vara behjälplig.

Sammanträdesdatum 1901 09 09
§1

Hänskjuta fråga (skrivelse från Nyköpings Läns Brandstodsbolag till Brandstodskommittén
angående begäran av bl.a. ny karta över samhället) till december månads ordinarie
Municipalstämma.

Sammanträdesdatum 1901 10 09
§1

Budgetförslag för år 1902 att framläggas vid Municipalstämman.

§2

Förslag till stämman att under år 1902 påbörja byggnation av fullständiga kloakledningar,
anlägga trottoar med rännsten från Järnvägstorget till Marieström samt förslag för
ombyggnad av stora trappan till samhällets övre platå, till en kostnad av cirka 250 – 300 kr.
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Beslutades att taga lån och uppdrogs till Byggnadsnämnden att inkomma med detaljerat
kostnadsförslag till Municipalnämnden innan arbetet påbörjas.
§3

Uppdrag till Byggnadsnämnden att låta påbörja byggnationerna på de sämsta delarna av
gångbanorna p.g.a. att de utgör livsfara.

§4

Infordran från lantmätaren i Södertälje vad som är klart med nya samhällskartan och träffa
överenskommelse med lantmätaren om transportering av hans förordnande på annan
person för att karta och plan över samhället färdig samt även göra ett tillägg. Till ny
förrättningsman ska söka erhållas kommissionslantmätaren i Eskilstuna.

Sammanträdesdatum 1901 11 09
§1

Underhålla och belysa en gatlykta i backen Västra Hantverkargatan på samhällets
bekostnad.

Sammanträdesdatum 1901 12 09
§1

Kontakta sotaren beträffande övertagningen av sotningen i samhället snarast.

§2

Förnya förbudet mot kälkbacksåkning inom samhället och överlämna detta protokolls
utdrag till länsman för beivran av eventuell överträdelse.

§3

Ersättning för vattenförbrukning från samhällets cistern 10 kr/år ska betalas av
privatperson.

§4

Municipalnämndens sammanträden skall hållas den 9:e varje månad under 1902. I händelse
av helgdag skall sammanträden hållas närmast föregående vardag.

Sammanträdesdatum 1902 01 08
§1

Utdebitering av uppbörd inom samhället dag 9 april månad. Om denna dag infaller på
helgdag närmast föregående vardag.

§2

Förlägga sop- och latrinupplag till gamla tegelbruket vi Kärf efter erbjudande om detta från
ägaren detta beslut fattat p.g.a. att arrendatorn av Sigtuna begärt dubbel hyra för nuvarande
sovplats vid Sigtuna.

§3

Anskaffa ljusstakar, ljus, bläckhorn, pennor och läskpapper att förvars i låda i skolsalen för
användande vid Municipalstämmorna. Dessutom skall anskaffas lampa och oljekanna till
pumphuset.

Sammanträdesdatum 1902 02 17
§1

Beslutades att efter granskning av 1901 års restlängd och efter avdrag för mindre bemedlade
och för på okänd ort befintliga personer överlämna vederbörlig restlängd till kronofogden
för indrivning.

§1

Tillstyrkan till nästkommande Municipalstämma att ej bygga nya trappor på
järnvägsområdet p.g.a. att de gamla trapporna blivit uppsagda till bortrivning.

Sammanträdesdatum 1902 03 08
§1

Tagande av lån för samhällets räkning med återbetalningstid 40 år. Ansöka om tillstånd för
detta hos Kungl. Maj:t.
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Sammanträdesdatum 1902 04 09
§2

Inlösen av en spruta m.m. för 6 kr.

Sammanträdesdatum 1902 07 09
§1

Utackordering av grävningsarbetet för kloak- och vattenledning till uppgjort pris/fot.
Särskild uppgörelse för ledning under landsvägen samt för ledning från vattencisternen till
brunnen. Påträffas berg träffas särskild uppgörelse om detta.

Sammanträdesdatum 1902 08 09
§1

Godkännande av kostnadsförslag och arbetsfördelning för arbeten med nedläggande av
kloak-och vattenledningar i samhället efter infordrande av anbud från leverantörer. Arbetet
beräknas pågå 1902 – 1904 och kosta sammanlagt 10 900.00 kr.

§2

Enade sig Municipalnämnden om preliminära avgifter för tomtägares anslutning till
samhällets huvudledning för vatten samt avgifter för hämtning av vatten ur vattenkastarna.

Sammanträdesdatum 1902 09 01
§1

Uppdrogs till ordförande i Municipalnämnden att svara på av Byggnadsnämnden mottagen
resolution från Länsstyrelsen ang. vatten och kloakledningar i samhället samt
Järnvägsdistriktsförvaltningens yrkanden.

Sammanträdesdatum 1902 09 09
§1

Föredrogs skrivelse efter beslut om detta vid föregående sammanträde till Kunglig.
Befallninghavande och godkändes denna som egen skrivelse och en avskrift av densamma
att förvaras bland samhällets protokoll (angående kloak- och vattenled samt
Järnvägsdistriktet förvaltnings yrkanden)

§2

Utlysning av extra ordinarie Municipalstämma 21 september kl. 17.30 i Gnesta skola med
anledning av skrivelse från samhället med önskan om att stora trappan skall få finnas kvar.

Sammanträdesdatum 1902 10 09
§1

Förslag till ordinarie oktoberstämman att antaga Hälsovårdsnämndens förslag till
livsmedelsstadga för handel med mjölk och matvaror samt besiktning av kött.

§2

Saknas i protokollet.

§3

Förslag till Municipalstämman att ställa 100 kr till nämndens för betalning av lön till extra
polisbiträde.

§4

Budgetförslag för år 1903 att framläggas till Municipalstämman.

§5

Utsågs justeringsmän för justering av protokollet samt justerades protokollet.

Sammanträdesdatum 1902 11 18
§1

Godkännande av förslag från Statens Järnvägar om arbetets utförande och
underhållskostnader angående de nya vatten och avloppsledningarnas dragning över
Järnvägens mark.
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§2

Uppdrogs till länsman och Byggnadsnämndens medlemmar utom ordföranden att verkställa
uppskattning av vattenavgifter betalas av vederbörande ersättning för detta uppdrag 15 kr
att delas lika.

§3

Infordran av anbud på rivningsvirket från gamla trottoaren samt reparation av trottoaren på
östra sidan i samhället.

Sammanträdesdatum 1902 12 09
§1

Godkännande av anbud på rivningsvirket från trottoaren.

§2

Delgavs resultatet av länsmans uppdrag att undersöka fastighetsägarnas anslutning till
samhällets vattenledning och indrivning av kvartalsavgift för vatten samt beslutades om nytt
förslag till vattenavgifter för tvättstuga, bageri, slakteri m.fl. att framläggas till §
decemberstämman.

§3

Val av ny ledamot i Byggnadsnämnden.

§4

Utsågs ny kassör för nästa år inom Municipalnämnden.

§5

Höjning av lön till pumparen att börja gälla från sista kvartalet detta år.

Sammanträdesdatum 1903 01 09
§1

Avtackades avgående ordf. och hälsades ny ordförande välkommen i nämnden.

§2

Utsågs ny suppleant i Byggnadsnämnden.

§3

Uppdrag till ordförande att överenskomma pris för hyra av lokal, belysning m.m. med
Järnvägshotellet där nästa års Municipalnämnds sammanträden skall hållas den 9:e varje
månad

§4

Upptagande av avgift för vatten och provision till uppbördsmannen gällande tvättstugan,
slakteriet och åkeriet.

§5

Val av ny kassör i Municipalnämnden.

§6

Granskning av restlängder tre år bakåt i tiden att insändas till kronofogden för indrivning.

§7

Uppdrag till ledamot i styrelsen att upplåna de medel som redan erhållits tillstånd från
Kungl.Maj:t att upplåna.

§8

Ärendet angående väl höga räkningar för rensning av avloppsbrunnar från Järnvägen
uppsköts till nästa sammanträde för underhandling med vederbörande distriktsstyrelse
samt beslutades att inkalla samhällets renhållningsentreprenör till nästa sammanträde.

§9

Underhåll av stora trappans övre del ska utföras av entreprenören på samhällets bekostnad
och den undre delen av trappan borde avstängas eller rivas för undvikande av olycksfall.

§ 10

Uppdrag till valda personer att utarbeta förslag till instruktion för brandchefen samt
beslutades anmoda ledamot i Byggnadsnämnden om övervakning av vattenmängden i stora
cisternen.

Sammanträdesdatum 1903 02 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Frågan om mätare och avgifter för vatten bordlades till nästa sammanträde samt
remitterades till Byggnadsnämnden för yttrande.

§3

Bordlades frågan om brandsyns hållande.

§4

Anmäldes uttag av och överlämnande av upplånade medel.
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§5

Uppsköts frågan om kloakbrunnarna till nästa sammanträde.

Sammanträdesdatum 1903 03 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Anmälningsärende angående anslutning till samhällets vattenledning, villkor, olämplig
kranplacering och beslut om avgift för privat persons tagande av vatten. Protokollsutdrag
från Byggnadsnämndens sammanträde inkommet efter uppdrag om detta av
Municipalnämnden. Förslag om höjning av nuvarande vattenavgifter.

§5

Utarbeta kontraktformulär och regler angående vattenförbrukning för godkännande och
tryckning samt förslag till tryckning av nya upplagor av brand- och byggnadsordningarna
för samhället.

§6

Anmäldes att ny överenskommelse träffats med Järnvägsförvaltningen om rengöring av
kloakbrunnarna.

§7

Bifölls förslag om att efter nu genomförd reparation av övre delen av stora trappan försälja
trappans nedre del som rivningsmateria och även en del gamla järnrör liggande vid
vattencisternen mot villkor att köparen snarast borttransporterar rivningsmaterialet och
rengör platserna.

§8

Uppdrag till Byggnadsnämnden att uppsätta staket nedanför övre delen av stora trappan.

§9

Föreslogs och beslutades om skrivelse till sotaren innehållande villkoret för att få behålla
tjänsten är att han bosätter sig i samhället.

§ 10

Remitterades skrivelse från Länsstyrelsen angående brandväsendet till Byggnadsnämnden.

§ 11

Anskaffning av nya skyltar och uppsättning av dessa för att visa brandposternas läge.

§ 12

Anhållan till Byggnadsnämnden om rengöring av stora vattencisternen snarast.

§ 13

Justering av detta protokoll ska ske 10 mars i banklokalen samt utsågs justeringsmän.

§ 14

Anhållan i skrivelse till Kungl. Befallningshavande om skydd för två polismän vid
tjänstgöring som extra polismän under torgdagarna.

§ 15

Uppläsning av skrivelse från bolaget "Lux" och beslutades att bordlägga skrivelsen.

§ 16

Datum för mars månads ordinarie Municipalstämma och upplösning av sammanträdet.

Sammanträdesdatum 1903 04 16
§1

Uppdrag till ledamot i nämnden att förhandla med nye sotaren och uppdrag till
stationsinspektören meddela sig med förre sotaren.

§2

Uppryck 500 exemplar vardera av brand- och byggnadsritning och renhållningsstadga.

§3

Bordlades uppläst skrivelse från Svenska Belysnings- och Kraftaktiebolaget.

§4

Anmälan från Hälsovårds- och Byggnadsnämnden om vattenflöden vid stallbacken bordlagd
för inhämtande av ytterligare upplysningar.

§5

Uppdrag till Municipalnämndens sekreterare att uppgöra förslag till svarsskrivelse på från
Länsstyrelsen inkommen skrivelse rörande eldsläckningsförhållanden.

§6

Utlysande av extra Municipalstämma söndag 26 mars kl. 17.30. för att där försöka få länets
Brandstodsbolag att gå med på billigare försäkringsvillkor.

Sammanträdesdatum 1903 05 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.
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§2

Uppsköts tillsättandet av ny sotare i väntan på att sökanden inkommit med
lämplighetsintyg.

§3

Uppläsning och godkännande av förslag till skrivelse till Länsstyrelsen rörande
eldsläckningsförhållanden inom samhället.

§4

Uppläsning av från en person i samhället inkommen skrivelse angående ändring i taxering
m.m. Municipalnämnden beslutade att bordlägga ärendet p.g.a. att de ansåg sig befogade
handlägga ärendet.

§5

Uppläsning av skrivelse angående vård av mentalt sjuk i enskild persons hem från
Länsstyrelsen att uppsätta på svarta tavlan för offentliggörande.

§6

Uppläsning av skrivelse från Svenska Karbid & Acetylen ärendet bordlades.

§7

Skrivelse om landsvägens och gångbanans dåliga skick bordlades

§8

Anmaning till person att snarast möjligt låta renröja Garvaregatan från brädor m.m.

Sammanträdesdatum 1903 06 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Anställning av ny sotare med skyldighet att bosätta sig i Gnesta och uppgöra kontrakt med
denne samt infordring av förre sotarens sotarbok.

§3

Uppläsning och godkännande av förslag skrivelse till Nyköpings Läns Brandförsvar, efter en
begäran om denna p.g.a. att Brandbolaget höjt avgifterna.

§4

Beviljades anslag till inköp av bälten till strålförarna vid samhällets brandsprutor efter en
skriftlig anhållan om detta.

§5

Uppdrag till ledamot i nämnden att meddela sig med Banförvaltningen efter skrivelse från
person om önskan att nedlägga rör för undvikande av lukt vid mejeriet. Personen är villig
bidraga till kostnader för rörnedläggning över sina ägor.

Sammanträdesdatum 1903 07 09
§1

Tacksamhetsskrivelse från nämnden och samhället skall p.g.a. att ordföranden avlidit
överlämnas till änkan.

§2

Anmälan till Kungl. Befallningshavande. skall göras om ordförandes död.

§3

Avslag från Nyköpings Läns Brandstodsbolag på Gnesta ansökan om nedsättning av
Brandstodsavgifterna.

§4

Godkännande av två stycken räkningar för trycksaker.

§5

Uppdrag till v. länsman att vid domstol beivra sakärende: En skriftlig anmälan från v.
länsman till nämnden om att innevånare i samhället utan erläggande av stadgad avgift tagit
vatten från samhällets vattenledningsnät.

§6

Beslutades att ej anlägga gator bland bebyggelsen som föreslagits av lantmätaren.

§7

Uppmätning och utläggning av samhället ska i nordväst göras till Frustuna Prästgårds ägor.

§8

Datum för extra Municipalstämma.

§9

Uppdrag till brandchefen att borttaga vattenslangar hos snickaren.

§ 10

Bifölls snickarens begäran om anslutning till samhällets vattenledningsnät och fastställdes
anslutningsavgifter ang. denna anslutning.

§ 11

Iordningställa landsvägen efter ledningsarbeten och använda medel från torgdagskassan till
denna kostnad.
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§ 12

Uppdrag till styrelseledamot att förhandla med Järnvägsstyrelsen om framdragning av
kloakledning under järnvägsspåret.

Sammanträdesdatum 1903 08 08
§1

Upplästes skrivelse angående klagomål på kloakledningar i samhället ingiven till
Kungl.Befallningshavande i Södermanlands Län samt resolution remitterad till Gnesta
Municipalnämnd

§2

Svarsskrivelse från Gnesta Municipalnämnd till Kungl. Befallningshavande ingivande av
yttrande rörande kloakledningar.

§3

Godkändes skrivelsen för yttrande till Kungl. Befallningshavande (angående
kloakledningar).

§4

Beslutades om årsavgift till samhället från privatperson för bevattning av gräsmattor.

§5

Begäran om anstånd tills vidare angående skrivelse med ansökan om upptryckning av
Hälsovårdsnämndens stadgar för försäljning av livsmedel

Sammanträdesdatum 1903 09 09
§1

Inkommen skrivelse om klagomål ang. kloakledning remitterades till Byggnadsnämnden.

§2

Inkommen skrivelse angående önskan om iordningställande av gångbanorna underskriven
av många innevånare i samhället beslutade nämnden att de undertecknade i skrivelsen på
egen risk får stå för ev. kostnader tills stämmans beslutsdatum för iordningställande av
gångbanan vunnit laga kraft.

§3

Bordlades ärendet: Persons begäran om gatlykta (för vidare utredning).

Sammanträdesdatum 1903 10 09
§1

Avslogs inkommen skrivelse med önskan om förlängning av gångbanan i väntan på
avgörande från Kungl. Befallningshavande angående stämmans beslut om
trottoaranläggning.

§2

Bifölls från brandchefen begärt anslag om bro vid ingången till spruthuset.

§3

Tillkännagavs av ägaren till Marieström att gatlyktan där får flyttas till av annan person
önskad plats.

§4

Förslag till budget för år 1904.

Sammanträdesdatum 1903 10 13
§1

Avslogs begäran om påökning av lön och entledigades renhållningsentreprenören på egen
begäran efter skrivelse till nämnden från renhållningsentreprenören önskan högre lön för
tömning av nya brunnar annars inget förnyat kontrakt från första januari.

§2

Antagande av ny renhållningsentreprenör efter ansökan och uppgörande av kontrakt med
denne.

§3

Övertagande av kontakt ang. skötsel av gatlyktor (skall övertagas av nye
renhållningsentreprenören.)

Sammanträdesdatum 1903 11 09
§1

Uppläsning och justering protokoll.
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§2

Bordlades ärende till nästa sammanträde för att vidare förekomma på ord.
municipalstämman. Ärende: Resolution från Kungl. Befallningshavande. ang. Kungl.
Telegrafstyrelsens skrivelse för hörande av Gnesta Municipalstämma.

§3

Uppdrag till två ledamöter i nämnden att kontrollera 1904 års fyrktalslängd för
röstberättigade och skattskyldiga.

§4

Inlämning av protokoll över 1903 års brandsyn till ordförande i brandstodskommittén för
insändning till Brandstodsbolaget i Nyköping.

Sammanträdesdatum 1903 12 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Uppläsning och godkännande av fyrktals och uppbördslängderna för samhället.

§3

Datum för årets tredje ordinarie stämma.

§4

Municipalnämndens sammanträden år 1904 skall hållas i privatpersons villa i
järnvägsparken efter erbjudande om detta.

§5

Uppdrag till ordförande i nämnden och vice länsman att skriva yttrande över Kungl.
Telegrafstyrelsens förslag angående lagbestämmelser för begagnandet av samfärdsväg till
Telegrafverkets anläggning i Gnesta (hela skrivelsen).

Sammanträdesdatum 1904 01 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Avskrivning av penningsumma i 1903 års restlängd och insända restlängden till
kronofogden i orten för indrivning.

§3

Upptagande av municipalskatt i samhället 8:e april av länsman enligt tidigare villkor.

§4

Uppdrag till ordföranden att hos Kungl. Befallningshavande begära förordnande av en
person till extra polisman i samhället.

§5

Uppbörd av vattenavgifter ska verkställas av länsman.

§6

Anmodan till ordföranden i Byggnadsnämnden att på samhällets bekostnad hemforsla sand
för sandning av gångbanorna.

§7

Uppdrag till ledamot i nämnden att efter förslag härom upprätta inventarielista över
samhällets lösa egendom.

Sammanträdesdatum 1904 02 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Utsågs ordföranden till ny kassaförvaltare i nämnden.

§3

Uppläsning av till ordföranden inkommen skrivelse från skorstensfejaren innehållande
önskan om högre ersättning för sotningsarbetet och beslutades bifalla skorstensfejarens
förslag till sotningstaxor vid nästa ordinarie municipalstämma samt även föreslå ett kontant
årligt bidrag.

§4

Överlämnades de av nämnden tidigare beställda inventarielistorna över samhällets
egendom.

Sammanträdesdatum 1904 03 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1900 – 12
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

9(38)

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE
1883 – 1954

§2

Uppdrag till ordföranden att skriva förfrågan till Tarifföreningen och Städernas Allmänna
Brandstodsbolag om eventuellt intresse finns för tagande av brandförsäkringar i Gnesta som
för närvarande uppgår till 1.000.000 kr samt även villkor och kostnadsuppgifter som gäller.

§3

Datum för årets första Municipalstämma.

Sammanträdesdatum 1904 04 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Uppläsning av skrivelse från skorstensfejaren i samhället innehållande önskan om ett årligt
lån nämnden beslutade med anledning av denna skrivelse att de tidigare beslutade 100
kronorna i årligt ersättning skall bortfalla och järnspisar ska sotas var tredje månad till en
kostnad av 25 öre styck.

Sammanträdesdatum 1904 05 06
§1

Uppläsning, godkännande och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Upplästes skrivelse samt utdrag ur Hälsovårdsnämndens protokoll angående där behandlat
ärende med anhållan om Municipalnämndens behandling av ärendet. Beslutades att
hänskjuta ärendet till municipalstämman för avgörande och förorda att ärendet:
Hälsovårdsnämndens förslag ska antagas av municipalstämman.

§3

Uppdrag till Byggnadsnämnden att verkställa igångsättning av arbetet med reparation av
väg till sopupplagsplatsen efter till nämnden inkommen begäran om detta. Arbetet ska
bekostas av samhället.

§4

Uppsättning, underhåll och belysning av lykta utanför kreatursstallet ska ske på samhällets
bekostnad efter önskan om detta från slaktaren på villkor att denne skänker lykta och stolpe.

§5

Godkändes skrivelse till municipalstämman från Städernas Allmänna Brandstodsbolag.

Sammanträdesdatum 1904 06 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Godkändes begäran från renhållningsentreprenören om att få avsäga sig arbetet och antogs
ny entreprenör från första juli till första januari samt uppdrogs länsman att utskriva
kontrakt med denne.

§3

Inkommet gåvobrev gällande gåva av gångbanor att underställas stämmans godkännande
förordades av nämnden att samhället skulle mottaga gåvan med tacksamhet.

Sammanträdesdatum 1904 06 21
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Beslutades att extra Municipalstämma skulle hållas 3:e juli med anledning av skrivelse från
kronofogden rörande förbättringar i dräneringsförhållanden i Gnesta och att två ombud ska
utses samt uppdrogs till Byggnadsnämnden att verkställa utredning angående
höjdförhållanden: Frösjöns högsta kända vattenstånd i förhållande till
Marieströmstomterna och inkomma med utredningen till Municipalnämnden.

§3

Överlämnande av sparkassebok (2100 kr) till av nämnden utsedd tillfällig kassör p.g.a. att
ordföranden skall resa bort.

Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1900 – 12
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

10(38)

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE
1883 – 1954

§4

Uppdrag till v. ordföranden och en ledamot i nämnden att hos Kungl. Befallningshavande
begära förordnande för lantmätaren att verkställa de lantmäteriförrättningar som omnämns
i Municipalstämmans protokoll från 26 juli och 25 okt 1903.

Sammanträdesdatum 1904 07 09
§1

Utlysning av extra Municipalstämma med anledning av det sammanträde som ägde rum
inför kronofogden den 5:e juni och Infordran av protokollsutdrag från detta möte från
kronofogden.

§2

Tillstyrktes inkommen skrivelse från Järnvägshotellet med ansökan om att få utskänka vin
och maltdrycker vid servering av lagad mat på rummet till gäster som bor på hotellet, på
villkor att serveringen endast sker vid ordnade måltider.

§3

Anmälan från ledamot i styrelsen önskan om tagande av vatten från samhällets ledningar
under hans nu pågående byggnation. Nämnden beslutade att som avgift för vattnet skulle
betalas 25 kr.

Sammanträdesdatum 1904 08 09
§1

Datum för extra Municipalstämma för att där avge yttrande angående lag om stadsplan och
tomtindelning enligt Kungl. Befallningshavande. resolution från 20 april 1904.

§2

Anmäldes av ordförande i nämnden hans önskan att få avsäga sig ordförandeuppdraget i
såväl nämnden som stämman p.g.a. sjukdom samt beslutades att nyval av ordförande skulle
företagas vid stämman.

Sammanträdesdatum 1904 09 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Val av kassaförvaltare.

§3

Utlysning av extra Municipalstämma 19:e september för val av vice ordförande i nämnd och
stämma.

§4

Godkännande av förslag om ombyggnad av trappan utanför Snickaregatan och uppdrag till
Byggnadsnämnden att låta verkställa ombyggnaden.

§5

Bordlades ärendet: skrivelse från Hälsovårdsnämnden med önskan om ritningar och
kostnadsförslag för fullständig utbyggnad av vatten- och kloakledningsnät för hela
samhället. Municipalnämnden inväntar ny stadsplan innan ärendet skall upptagas på
oktoberstämman.

§6

Anmodan till uppbördsmannen att före 15:e september inkomma till nämnden med
slutredovisning och röstlängd för 1904 års uppbörd.

§7

Godkännande av Byggnadsnämndens beslut att reparera samhällets lyktor och stolpar.

§8

Bifölls Templet Gnesta Brödraförbunds begäran om gatlykta, genom att flytta en i närheten
redan befintlig lykta för erhållande av belysning.

§9

Bifölls ansökan i skrivelse om anslutning till vatten- och kloakledningsnätet på villkor att
anslutning görs till ledningar vid gamla Landsvägen vidare avgörande tages vid
oktoberstämman.

§ 10

Förslag från ledamot i nämnden till stämman ett årligt bidrag 500 kr för uppförande av
tingshusbyggnad på skänkt tomt mot villkor att samhället ska äga rätt att disponera lokalen

Innehållsförteckning, styrelsen för Gnesta municipalsamhälle 1900 – 12
De fullständiga protokollen finns i Gnesta kommunarkiv.

11(38)

GNESTA MUNICIPALSAMHÄLLE
1883 – 1954

när den ej används för offentliga behov samt att bidrag utgår endast under blivande
amorteringslånets tid.
Sammanträdesdatum 1904 10 10
§1

Bifölls önskan om anläggande av gångbanor efter en skrivelse från tomt- och gårdsägare och
föreslogs att efter anläggandet ska underhållet övertagas av dessa samt beslutades framlägga
frågan på okt. stämman.

§2

Uppdrag till ordförande i nämnden att vidtaga åtgärder för avhjälpande av brister på den
dåliga vattenpumpen efter en anmälan om detta från pumpmakaren.

§3

Uppdrag till ledamot i nämnden att för samhällets räkning inköpa kol till pumpverket.

§4

Ingå med begäran till Kungl. Befallningshavande. i länet om förordnande av person till extra
polisman i samhället.

§5

Förslag till budget för år 1905 att framlägga vid stämman.

§6

Utlysande av ordinarie Municipalstämma sönd.30/10 kl. 18.00 i Gnesta Skolhus.

Sammanträdesdatum 1904 11 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

Sammanträdesdatum 1904 12 09
§1

Meddelades nämnden i skrivelse inkommen från Kungl. Befallningshavande om
Länsstyrelsens förordnande av ett extra polisbiträde i samhället.

§2

Tillstyrktes begäran om löneförhöjning med 50 kr/år efter en skriftlig anhållan om detta
från maskinisten. Denna fråga skulle även förekomma på decemberstämman.

§3

Beslutades att 1905 års Municipalsammanträden skall som hittills hållas den nionde varje
månad kl. 18.00.

§4

Förslag från nämnden till stämman om höjning av vattenavgifterna.

§5

Godkännande av fyrktals debiterings och uppbördslängderna.

§6

Datum för årets tredje Municipalstämma.

Sammanträdesdatum 1905 01 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Bordlades skrivelse från handlaren i Jakobsberg angående förbud mot kälkbacksåkning.

§3

Uppdrag till länsman och ledamot i nämnden att anskaffa kontraktsformulär angående
Vattenavgifterna i samhället.

Sammanträdesdatum 1905 02 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Uppdrag till ordföranden att skriva till kakelugnsmakaren i Malmköping om han vill åtaga
sig sotningen i Gnesta p.g.a. att nuvarande sotaren där sagt upp sig.

§3

Uppbörd av vattenavgifter i Gnesta ska ske 15mars i år samt uppdrogs till uppbördsmannen
att indriva de resterande avgifterna från förra året.
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Sammanträdesdatum 1905 03 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Utannonsering av platsen som skorstensfejare ledig till ansökan från och med 1:a april.

§3

Utlysande av årets första ordinarie Municipalstämma söndag 26 mars kl. 16.30.

Sammanträdesdatum 1905 04 08
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll

§2

Anställning av ny skorstensfejare från Eskilstuna med kontrakt 1 år och uppsägningstid 3
mån.

Sammanträdesdatum 1905 05 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Anmodan till Byggnadsnämnden om rengöring av vattencisternen snarast

§3

Uppdrag till Byggnadsnämnden att låta rengöra och carbolineumstryka lyktstolparna och
förbjuda affischering på dessa mot vite av 5 kr. samt uppdrogs ledamot i nämnden att
kontakta Telegrafstyrelsen och föreslå att förbudet skulle gälla även deras stolpar samt
gemensamt söka tillstånd till förbudet hos Konungens Befallningshavande samt beslutades
att uppsätta en annonstavla vid torget.

§4

Anhållan från person om tillstånd att ta vatten från samhällets ledning till byggnation
beslutades om avgift för detta 40 kr/år.

§5

Avslogs begäran om nedsättning av vattenavgift för tvättstugan p.g.a. att stämman fattat
beslutet.

Sammanträdesdatum 1905 06 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Ingå med begäran om tillägg till brandordningen till Konungens Befallningshavande i länet
angående fastställelse av stämmans beslut 8maj 1904 att skorstensfejaren på gårdsägarnas
bekostnad ska sota alla järnspisar i samhället var tredje månad mot 25 öre/spis.

Sammanträdesdatum 1905 07 08
§1

Bordlades frågan: Erbjudande från AB Lux om uppsättning av yttre belysning i samhället.

§2

Avslogs skorstensfejarens begäran om ledighet 1månad för vistelse på annan ort och skulle
han åter underrättas om villkoret att bo och vistas i Gnesta för att få inneha tjänsten samt
bordlades skorstensfejarens lönefråga tills vidare.

§3

Uppdrag till uppbördsmannen och Byggnadsnämnden att verkställa avstängning från
samhällets vattenledningsnät för de personer som ej ingår kontrakt och betalar avgifter som
vunnit laga kraft efter stämmans beslut.

Sammanträdesdatum 1905 08 09
§1

Uppdrag till ordföranden att kontakta viss person för övertagande av sotning inom
samhället mot förslagen sotarlön att fatta beslut om vid stämman, 300 kr/år plus tidigare
beslutad ersättning från gårdsägarna 25 öre/spis var tredje mån. Förre sotaren avskedas
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p.g.a. att han ej följt avtalat kontrakt utan trots upprepade uppmaningar om att han måste
vistas i samhället rest iväg.
Sammanträdesdatum 1905 09 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll

§2

Beviljades anhållan från renhållningsåkaren om att få slippa hämtning vid
järnvägsstationen.

§3

Anhålla hos Kungliga Generalpoststyrelsen om brevbärning 2 gånger/dag på Statens
bekostnad och om öppethållande av postkontoret sön- och helgdagar kl. 8.00-11.00 f.m. och
15.00-17.00 em.

§4

Anhålla om öppethållande av telefonstationen på sön- och helgdagar 7.00-11.00 f.m. och
13.00-10.00 e.m.

Sammanträdesdatum 1905 10 09
§1

Budgetförslag för år 1906 att framlägga vid stämman.

§2

Upptagande av lån för kostnader för ritningar och kostnadsförslag till vatten- och
avloppsledningar frågan skall förekomma vid stämman.

§3

Förvaring av ritningar m.m. angående vatten- och avloppsledningar ska skötas av
ordföranden.

§4

Utbetalning av 1.000kr för kostnader att sänka botten under järnvägsbron enligt stämmans
tidigare beslut efter anhållan om denna utbetalning från Bankdirektören i första distriktet.

§5

Frågan uppskjuten, angående skrivelse från Kungliga Telegrafstyrelsen om telefonstation i
Gnesta.

Sammanträdesdatum 1905 11 09
§1

Bifölls anhållan om tagande av vatten från samhällets ledningar till persons byggnation mot
en avgift av 10 kr.

§2

Söka förordnande hos Länsstyrelsen för nytt polisbiträde i Gnesta p.g.a. att förra
polisbiträdet avflyttat samt löneökning och 4 kr/ torgdag till nye polisbiträdet.

Sammanträdesdatum 1905 12 09
§1

Godkännande av 1905 års fyrktals- debiterings och uppbördslängder för samhället.

§2

Avstyrktes kungörande i allmänna tidningar angående Municipalstämman för inbesparing
av denna kostnad.

§3

Municipalnämndens sammanträden ska hållas som hittills den nionde varje mån kl. 18.00.

§4

Avstyrktes anhållan om nedsättning av Bageriets vattenavgift p.g.a. stor vattenåtgång i
jämförelse med andra i samhället med samma avgifter.

§5

Datum för årets tredje ordinarie Municipalstämma 27 december kl. 17.00.

Sammanträdesdatum 1906 01 09
§1

Tillstyrkan av begäran från pumparen om löneförhöjning till 25 kronor/månad men denna
fråga skulle förekomma vid stämman.
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§2

Anhållan från skorstensfejaren om att få taga plåtslagaren som sitt biträde vid sotning i
samhället- ärendet bordlades p.g.a. att skorstensfejaren ensam ansvarar för arbetets
utförande enligt Brandordningen.

§3

Val av kassaförvaltare för år 1906, återvaldes bryggeriägaren.

Sammanträdesdatum 1906 02 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Vattenavgiften för badrum i Hahrs Hotell ska utgå med 15 kr/år.

Extra Sammanträdesdatum 1906 02 20
§1

Godkännande och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Förslag till stämman angående utbyggnad av vatten- och avloppsledningar (sträckningar
angivna) i hela samhället samt ingå till Kungl. Maj:t. med anhållan om upptagande av lån
40.000 kronor till dessa arbeten men av dessa medel skulle användas 4.375 kr till betalning
av lånet i Stockholms Läns Sparbank och ett under året annat taget lån.

Sammanträdesdatum 1906 03 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Datum för årets första Municipalstämma. Fredag 23 mars kl. 18.00.

Sammanträdesdatum 1906 04 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll inga ärenden mötet avslutat.

Sammanträdesdatum 1906 05 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll, inga ärenden mötet avslutat.

Sammanträdesdatum 1906 06 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Kontroll av 1905 års restlängd och beslutades att avskriva 60.83 kr på denna för att därefter
sändas till kronofogden för indrivning.

§3

Bortskaffande av damm och orenligheter från landsvägen genom Gnesta ansågs nödvändigt.

Sammanträdesdatum 1906 07 09
§1

Godkännande och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Rengöring av samhällets vattencistern snarast.

§3

Inkalla sotaren till nästa sammanträde efter inkommen skrivelse om att han ej sköter
sotningen på nöjaktigt sätt.

§4

Uppdrag till brandchefen att låta bespruta salutorget onsdag och lördag mot damm samt att
utlämna erforderlig slang till detta och attestera räkningar för detta arbete - efter inkommen
skrivelse med önskan om spolning av torget.
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Sammanträdesdatum 1906 08 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Frågan uppskjuten tills vattenledningsarbetet är utfört men ska förekomma vid nästa
Municipalstämma (angående erbjudande från AB Lux om yttre belysning inom samhället).

§3

Tillstånd till tagande av lån 40.000kronor för byggande av vatten- och kloakledningar hade
inkommit från Kungl. Befallningshavande. Arbetet ska ställas på entreprenad och denna
fråga ska förekomma vid oktoberstämman.

§4

Bifölls anhållan om löneförhöjning från renhållningsentreprenören. Lön skulle utgå 100
kr/mån. Frågan ska förekomma vid oktoberstämman för slutbehandling.

Sammanträdesdatum 1906 09 08
§1

Inkommen räkning på rensning av diket under järnvägsbron ska återsändas till
Baningenjörsexpeditionen i Katrineholm p.g.a. att nämnden ej ansåg samhället
betalningsskyldiga.

§2

Inkalla ägarna till Konradsberg, Östra Hedvigsberg och Stensta för att närvara och höras
enligt stämmobeslut i mars, angående vattenledningens framdragning över dessa
egendomar.

§3

Inkommet meddelande från Flottans pensionskassa i Karlskrona och Allmänna
Hypotekskassan för Sveriges Städer innehållande att pengar finns tillgängliga där om
Gnesta samhälle vill ta lån.

Sammanträdesdatum 1906 10 09
§1

Budgetförslag för år 1907 att framläggas vid stämman.

§2

Uppdrag till handlaren att på förekommen anledning samla ihop och taga vård om
samhällets musikinstrument.

§3

Bifölls ansökan från polisbiträde om befriande från biljettförsäljningarna vid
torgdagsplatserna m.m. p.g.a. att det hindrade i sitt tjänsteutövande.

§4

Upplysa entreprenören för renhållningen och belysningen att det kommit nämnden till
kännedom att han är berusad under arbetstid och genom protokollsutdrag låta
enteprenören förstå att det ej får upprepas.

§5

Uppskjutet ärende. (Angående vattenledningens framdragning p.g.a. de kallade
fastighetsägarna var förhindrade att närvara vid sammanträdet.)

§6

Datum för ordinarie Municipalstämma ( 21oktober kl. 17.00.)

Sammanträdesdatum 1906 11 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll. Inga ärenden sammanträdet
avslutat.

Sammanträdesdatum 1906 12 01
§1

Antagande av anbud för byggandet av vatten- och kloakledningar i samhället på en kostnad
av 26.890 kronor plus tilläggskostnad i händelse att berg påträffas.

§2

Utsågs två ledamöter i nämnden att underteckna kontraktet med den ifråga aktuella firman.
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Sammanträdesdatum 1906 12 08
§1

Godkännande av 1906 års fyrktals, debiterings och uppbördslängder.

§2

Municipalnämndens sammanträden år 1907 ska som även i fortsättningen hållas den
nionde varje månad klockan 18.00.

§3

Mottaga stora trappan i gåva (från Källarmästaren) mot att samhället står för framtida
underhållskostnader samt mottaga marken där trappan uppförts i gåva från annan
personfrågan ska förekomma vid decemberstämman.

§4

Godkännande av inkommen begäran om löneförhöjning med 5 kr/månaden, frågan ska
förekomma vid stämman.

§5

Förslag om att hyresbidrag ska utgå med 500 kr/år till läkare som eventuellt bosätter sig i
Gnesta.

§6

Förslag att tillsätta en kommitté innehållande tre personer för undersökning av eventuell
fördel av att Gnesta Municipalsamhälle skiljer sig från socknen. Förslaget ska tagas upp vid
stämman samt en önskan om att stämman anvisar 100kronor till utgifter för kommitténs
undersökning.

§7

Datum för årets tredje Municipalstämma (26 december kl. 16.00).

Sammanträdesdatum 1907 01 09
§1

Val av ny kassör för år 1907.

§2

Uppbörd ska ske före 29januari 1907.

Sammanträdesdatum 1907 02 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Bordlades ärendet. Angående yttrande från Municipalnämnden (tills frågeformulär från
Kungliga Dikningslagskommittén inkommit) över skrivelse från Kungl. Befallningshavande
som delgivits Hälsovårdsnämnden för yttrande angående behov av eventuell ny lag om
avledande av förorenat och annat vatten inom samhället.

Sammanträdesdatum 1907 03 09
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Fråga att tagas upp vid Municipalstämman angående personer som trots tillsägelse ej
utlämnat instrument ägda av samhället till vice Länsman som ska förvara dessa instrument.

§3

Datum för årets första Municipalstämma (27 mars kl. 17.00).

Extra Sammanträdesdatum 1907 04 03
§1

Närvarande ledamöter i Municipalnämnden samt Byggnadsnämndens ledamöter.

§2

Uppdrag till Byggnadsnämnden att skriva till Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar
angående avhjälpande av det fel som uppstått på samhällets ledningar p.g.a. Järnvägens
utfyllnad i Frösjön.

Sammanträdesdatum 1907 04 09
§2

Upplystes om att felet på samhällets vattenledning som togs upp i föreg. sammanträde. nu
har åtgärdats av Järnvägen.
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§3

Ärendet bordlades då nämnden ej ansåg sig ha befogenhet att fatta beslut ang. tider för
Kommunalstämmors hållande, skattsedlarnas tillhandahållande samt kronodebetsedlarna
saknar tid och platsangivelse för inbetalning.

§4

Skrivelse ang. i maltdrycksfrågan ansåg sig nämnden ej kunna ta upp till behandling.

§5

Uppdrag till Ordf. och vice Ordf. att upptaga tillfälligt lån med de bästa villkoren till utgifter
för vatten och kloakledningsarbetet.

Sammanträdesdatum 1907 04 30
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Frågan angående vattenledning. under järnvägen till Frösjön blev uppskjuten tills dess
Järnvägens distributionsförvaltning har haft sitt möte.

Sammanträdesdatum 1907 05 08
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Utlysande av extra Municipalstämma ang. anhållan om ytterligare en utsträckning av vatten
och kloakledningen.

Sammanträdesdatum 1907 06 08
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Anmodan till brandchefen att vid behov lämna ut slangar för spolning av allmänna
salutorget.

§3

Utlysande av extra stämma angående skriftlig anhållan om utsträckning av vatten och
kloakledning. Förslag till stämman: P.g.a. att medel fattas för ytterligare arbeten kan frågan
lösas genom förbättring av nuvarande och anslutning till befintlig ledning samt att
tomtägarna måste anlägga kloak eller rensbrunn på sina tomter.

Sammanträdesdatum 1907 06 28
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Godkännande av Distriktförvaltningen Statens Järnvägar 1 Distriktets villkor ang.
samhällets framdragning av vatten och kloakledning över Järnvägsområdet samt uppdrag
till Ordf. att underteckna kontrakt med Järnvägen angående detta.

§3

Översändande av protokollsutdrag från tidigare sammanträde angående
äganderättsutredning om strand och vatten vid järnvägens utfyllning i Frösjön. Nämnden
ansåg sig också ej kunna besvara Järnvägens begäran om upplysningar angående samhällets
ev. användande av Järnvägens brunn efter erbjudande om detta.

Sammanträdesdatum 1907 07 09
§1

Närvarande ledamöter samt Byggnadsnämndens ledamöter.

§2

Uppdrag till Byggnadsnämnden att sköta allt angående inkomna anbud på vatten och
kloakledningsarbeten.

§3

Inkommen skrivelse ang. klagomål på nämndens och stämmans beslut vilket ledde till ev.
förorening i samband med kloakledningars inskränkning bordlades.
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Sammanträdesdatum 1907 07 20
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Utlysande av extra Municipalstämma ang. skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen om
anläggande av sugrörsledning för vatten.

§3

Inkommen beskrivning om Statens Järnvägars nyanlagda brunns vattenkvalité och kvantitet
samt kostnadsförslag för anläggande av vattenledning från Frösjön till brunnen.

Sammanträdesdatum 1907 08 09
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Utlysande av extra sammanträde för att ta upp fråga som inkommit i form av skrivelse från
Kungl. Befallningshavande ang. önskan om nämndens yttrande över civildepartementets
förslag till regler för polispersonal i riket.

§3

Utlämnande av samhällets musikinstrument till Templet Gnesta Brödraförbund efter
inkommen skrivelse med önskan om detta mot avlämnande av en skriftlig förbindelse från
föreningen.

§4

Tillstyrkan av förslag väckt vid extra Municipalstämma att ingå till Vägstyrelsen med
anhållan om bidrag till grundförbättringar av vägar inom samhället.

§5

Avslogs förslag att vid vite utöva kreaturshandel på nuvarande plats.

§6

Ingå med begäran till stämman om löneförhöjning till polisen p.g.a. förhöjda
levnadsomkostnader.

§7

Datum för extra Municipalstämma 29/8 Kl.16.00.

Sammanträdesdatum 1907 09 07
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Svarsskrivelse till Länsstyrelsen i Södermanland efter anmodan om detta, innehållande
nämndens yttrande över förslag till reglemente för polispersonal i riket. Skrivelsen i helhet.

§3

Anställande av ny renhållninsentreprenör och löneförhöjning till denne. Frågan skall tas
upp vid oktoberstämman.

§4

Erläggande av vattenavgifter vid Tingshusbyggnaden detta kvartals uppbörd och nästa års
första kvartal.

§5

Tillstyrkan av ansökan i skrivelse om öppnande av ölstuga vid bryggeriet från
bryggeriägaren. Skrivelsen i helhet.

Sammanträdesdatum 1907 10 09
§1

Närvarande ledamöter.

§2

Budgetförslag för år 1908 till stämman.

§3

Uppdrag till Ordf. att efter antagande av ny skorstensfejare i samhället, upprätta kontrakt
med denne. (Förre skorstensfejaren anhöll om att bli befriad från tjänsten.)

§4

Uppdrag till vice länsman att hitta lämplig person till befattningen som extra polisman då
den nuvarande extrapolisen frånsäger sig arbetet p.g.a. arbete på annan ort.

§5

Avslogs Föreläsningsföreningens begäran om understöd p.g.a. att samhället redan betalat
2/3 av det lån som Frustuna församling redan beviljat.
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§6

Avslogs förslag i skrivelse om att samhället skulle överta underhåll, skötsel samt belysning
av enskilda personers Luxlampor, men kan däremot mottaga lyktor som gåva och då sköta
lyktorna.

§7

Uppdrag till Ordf. i nämnden att upprätta kontrakt med entreprenören om renhållning och
gatubelysning.

§8

Inkommet protokollsutdrag från Daga Härads ordinarie vägstämma med
väghållningsskyldiga. Skrivelsen i helhet där villkor ställs för bifall av Gnesta
Municipalsamhälle om extra bidrag till landsvägen i Gnesta beslutade Municipalnämnden
att lämna skrivelsen utan avseende p.g.a. anförda villkor i skrivelsen.

§9

Datum för Municipalstämma 27/10 Kl. 17.00.

Sammanträdesdatum 1907 11 09
§1

Närvarande vid mötet

§2

Tillstyrkan av begäran i inkommen skrivelse från person att samhället bekostar
vattenledningar till hans tomtgräns där han övertar kostnaderna samt att han förbinder sig
att ta vatten till sina gårdar.

Sammanträdesdatum 1907 12 09
§1

Närvarande vid mötet

§2

Godkännande av 1907 års fyrktals och uppbördslängder.

§3

Municipalnämndens sammanträden år 1908 ska som hittills hållas den 9:e varje månad kl.
18.00.

§4

Uppdrag till Grosshandlaren att anskaffa några mindre tillbehör till samhällets pumpverk.

§5

Förslag att ersättning till samhällets uppbördsman bör utgå med 3% av samhällets
inkomster.

§6

Beslutades att årets tredje Municipalstämma skall hållas måndagen 30 december kl 16.00.

Sammanträdesdatum 1908 01 09
§1

Beslutades att vice Ordf. skall bli ny kassaförvaltare år 1908.

§2

Skrivelse från Hälsovårdsnämnden om att renhållningsentreprenören har svårighet att finna
avstjälpningsplats. Skrivelsen föredrogs, men då det i kontraktet hade anvisats en sådan
plats som han själv hade godkänt ansåg nämnden att inga vidare åtgärder skulle vidtagas.

Sammanträdesdatum 1908 02 08
§1

Erbjudande från Aladin i Stockholm om gatubelysnings införande, men då nämnden redan
hade Lux vilken redan delvis hade installerats beslöt nämnden att ej åtgärda erbjudandet.

Extra sammanträdesdatum 1908 03 04
§1

Anhållan skulle ingå till Kommissionslantmätaren genom protokollsutdrag om nämndens
beslut ang. fråga om att ev. inlägga gamla planlagda områden på nya samhällskartan.

§2

Anmodan till Byggnadsnämndens Ordf. att se till att ordna nya lås till anslagslådor samt till
budningslådor p.g.a. att de gamla förstörs.
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Extra sammanträdesdatum 1908 03 16
§1

Meddelande till person genom protokollsutdrag om nämndens beslut att personen ska
erlägga förskottsbetalning före 1:a april för vatten till byggnads uppförande.

Extra sammanträdesdatum 1908 03 28
§1

Vidhållande av tidigare bestämda vattenavgiften för tingshusbyggnationen. Därför avslogs
begäran om sänkt vattenavgift och avgiften skulle betalas snarast.

§2

Utbetalning av rese samt dagtraktamenten och medel som kan krävas som säkerhet av
lantmätarna, skall ställas till utsedda kommitterandes förfogande för att snabbats möjligt få
nya stadsplanekartan färdig.

Sammanträdesdatum 1908 04 09
§1

Förbud införs mot att husägare boende intill vattenkastaren häller ut sådant som förorenar
(efter klagomål om detta).

Extra sammanträdesdatum 1908 04 27
§1

Delgiva kommissarien deklarationsuppgifter på samhällets löntagare efter begäran om
detta.

§2

Beviljades begäran från Järnvägen att få ta vatten till cementeringen vid lageringången.

§3

Meddelades att överenskommelse skett angående skötsel av landsvägen där vattenledningen
framdragits. Norrtuna gård skall sköta underhållet.

§4

Ärendet bordlades. Besvär över Kungl. Befallningshavares resolution ang. ansökan att få
handla med explosiva varor.

Sammanträdesdatum 1908 05 09
§1

Beställa ett exemplar av Svenska Kommunalkongressens förhandlingar på samhällets
bekostnad.

§2

Beviljades avkortning av municipalskatten med 25 kronor p.g.a. styrkt gälddebitering och
stämmans beslut.

Sammanträdesdatum 1908 06 09
§1

Föredrogs skrivelse från brandchefen angående oanvändbara slangar samt uppdrag till
brandchefen att anskaffa 2 stycken 20 meters nya slangar.

§2

Överlämnande av skrivelse till ortens veterinär för vidtagande av åtgärder. (Skrivelse från
Länsveterinären angående kött- och korvhandlarens undermåliga varuhygien som flera
gånger rapporterats till åtal.)

Sammanträdesdatum 1908 07 09
§1

Behandling av ärende angående ändringar i väglagen ska anstå p.g.a. skrivelse från
Municipalnämndens ordförande i Katrineholm innehållande kallelse dit för gemensamt
sammanträde i frågan med länets alla municipalsamhällen samt uppdrag till två personer
att införskaffa uppgifter från sammanträdet. Detta beslut ska delgivas stämman genom
utdrag ur protokollet.
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§2

Val av två personer att på nämndens vägnar närvara vid det utlysta sammanträdet i
Katrineholm.

§3

Inkommen bestyrkt avskrift av revers utfärdad av samhället 1:a juni 1907 och
amorteringsplan för samma lån ska förvaras i samhällets arkiv.

Extra Sammanträdesdatum 1908 07 27
§1

Delgiva stämman genom utdrag ur protokollet de beslut länets samtliga
municipalsamhällens ombud fattat angående undgås till vägkassan genom samhällets
övertagande av vägunderhållet efter av Kunglig Befallningshavande infordrat utlåtande
angående ändringar av väglagar.

§2

Uppdrag till Byggnadsnämnden att vidtaga åtgärder angående sugröret till pumpen kommer
att utsättas för frost efter järnvägens ombyggnad av kajbyggnation.

§3

Betalning för vatten vid restaurering av en byggnad 100kronor (byggmästaren) samt
15kronor för vatten vid en nybyggnation (sadelmakaren)

Sammanträdesdatum 1908 07 28
§1

Hemställan Kunglig Befallningshavande om att vägskatt ej bör debiteras av samhället med
anledning av att samhället sköter anläggande och underhåll för samhällets gemensamma
begagnande av vägar, gator m.m. enligt Byggnadsnämndens stadgar och föreskrivna
ordningsstadgar.

Sammanträdesdatum 1908 09 11
§1

Budgetförslag för år 1909 att framläggas vid stämman.

§2

Antagande av erbjudande i skrivelse om privatpersoners Luxlampor i gåva till samhället mot
att de får stå kvar på sina platser och samhället övertar all skötsel av lyktorna. Uppdrag till
Länsman att ombesörja belysningen.

Extra Sammanträdesdatum 1908 09 26
§1

Beviljades begäran från pumparen om att indraga vatten från samhällets ledning på sin
gård.

§2

Hänskjutning av ärendet till municipalstämman för avgörande angående önskan om
uppsättande av gatlykta.

§3

Överlämnande av ärendet till Byggnadsnämnden och Allmänna Åklagaren för vidtagande av
åtgärder, angående inkommen skrivelse (från handlaren och kolvakten) innehållande
önskan om iordningställande av Sigtunagatan ej anses farbar sedan vattenledningen
nedlades samt klagomål angående torgdagarna som för med sig störande personer,
öldrickande m.m. på gatan.

Sammanträdesdatum 1908 10 09
§1

Avslogs förslag i inkommen skrivelse angående kontrollur skulle användas av
stormpatrullerna samt avslogs förslag om Luxlampa vid spruthuset p.g.a. att i händelse av
eldsvåda kan ingen tända denna.
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§2

Tillstyrkan av och överlämnande till stämman att avgöra beslut angående inkommen
skrivelse från pumparen med önskan om löneförhöjning -kontrakt ska uppgöras med tre
månaders uppsägningstid gällande årsvis.

Sammanträdesdatum 1908 11 09
§1

Begäran i inkommen skrivelse från maskinisten om viss ersättning för skötseln av gamla
gatlyktor och något högre för Luxlamporna/lyskväll samt att han sköter vattenpumpningen
mot nuvarande ersättning till årsslutet.

§2

Hänskjutning av ärendet till Byggnadsnämnden för vidtagande av åtgärder, angående
inkommen skrivelse från Hälsovårdsnämnden innehållande utdrag ur deras protokoll om
klagomål på öppet avloppsdike.

Sammanträdesdatum 1908 12 09
§1

Granskning och godkännande av fyrktals, debiterings och uppbördslängderna för samhället
år 1908.

§2

Municipalnämndens sammanträden år 1909 ska som hittills hållas den nionde varje månad
kl. 18.00. Infaller datumet en helgdag hålls sammanträdet dagen före.

§3

Avslogs anhållan i skrivelse ang. anhållan om att samhället ska betala kostnaden för persons
nedläggande av vattenrör i samband med nedläggande av samhällets huvudledning p.g.a.
personen erbjudit sig enligt protokollfört vid nämndens sammanträde 9 nov. 1907 att själv
bekosta rören.

§4

Förslag att framlägga till stämman: Tillsättande av kommunalfullmäktige.

§5

Förslag att framlägga till stämman: Inköp av vattenmätare 65 kr/st 10% rabatt att uppsättas
i tvättstugorna mot hyra 2 kr/kvartalet 20 öre per kubikmeter för att betalas av tvättägaren.

§6

Uppdrag till Byggmästaren att förmedla köp av ny pump till samhället p.g.a. att nuvarande
pump är nästan oduglig.

Sammanträdesdatum 1909 01 09
§1

Val av kassör för år 1909.

§2

Tillstyrkan av nämnden föreslaget område i anförd skrivelse (i sin helhet) skall ingå i Gnesta
Municipalsamhälle och där tillämpa samtliga stadgar gällande för riket, som i det gamla
samhället.

§3

Förslag till stämman att ändra vattenavgifterna för stall till 5 kr/häst och 10 kr för stall som
upplåtes för allmänhetens hästar samt förslag till stämman att en vattenmätare ska
uppsättas i en tvättstuga för att se vattenåtgång för t.ex. halva året för att rättvist kunna
upptaxera tvättstugorna. Vattenavgifterna för år 1909 ska bestå.

Sammanträdesdatum 1909 02 08
§1

Inkomma med ny utredning angående vattenavgifterna till oktoberstämman med anledning
av. inkommen skrivelse från stämman angående att de ansett nämndens förra utredning
ofullständig och översänt ett eget förslag i helhet till utredning till nämnden. Nämnden
beslutade att upptaga även denna skrivelse på oktoberstämman.
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Sammanträdesdatum 1909 03 09
§1

Överlämnande av remisshandlingar till stämman och anhållan om deras yttrande angående
handlingarna med anledning av resolution av Kunglig Befallingshavande.

§2

Yttrande begärt i skrivelse från Svenska Stadsförbundet angående utredning i vägfrågan i
köping och municipalsamhälle ska avges sedan skrivelsen cirkulerat bland nämndens
ledamöter.

Extra Sammanträdesdatum 1909 03 18
§1

Instämma i yttrande från Municipalstämman men med tillägg att beviljningar istället för
uttaxeringar skulle ligga till grund för upptagande av tillfälliga behov, med anledning av
resolution från Kunglig Befallingshavande.

Sammanträdesdatum 1909 04 08
§1

Godkännande av förslag i skrivelse från Svenska Stadsförbundet med infordran av utlåtande
från Municipalnämnden angående vägfrågan i köpingar och municipalsamhällen

§2

Förslag till stämman om att ingå till Kungliga Poststyrelsen med begäran om anställning av
en brevbärare i Gnesta.

Sammanträdesdatum 1909 05 08
§1

Inkommen räkning från maskinisten godkändes ej p.g.a. att densamme rekvirerat lyktglaset
och därför får betala räkningen själv.

Sammanträdesdatum 1909 06 09
§1

Uppläsning och godkännande av föregående mötesprotokoll.

§2

Överlämnande av ärende till Byggnadsnämnden för besvarande. Angående frågeformulär
från Svenska Kommunaltekniska Föreningen.

§3

Förslag till stämman om förbud mot lösspringande hundar på salutorget onsdagar, lördagar
och månadstorgdagar samt att stämmans beslut om detta insänds till Kunglig
Befallningshavande för stadsfästelse.

§4

Samhället ska betala räkningen för glas och strumpor till gatlyktorna därför att dessa finns
kvar med anledning av svar från maskinisten om på honom ålagd räkning (i protokoll från
8:e maj.)

§5

Hemställan till Järnvägsfabrikören om inbetalning för ersättning av de två stycken glas till
Luxlampor han slagit sönder. Om inbetalning ej sker kommer åtal att väckas.

Sammanträdesdatum 1909 07 09
§1

Uppläsning och godkännande av föregående mötesprotokoll.

§2

Vidhållande av tidigare fattat beslut att frågan ska förekomma vid oktoberstämman och
instämde nämnden i ordförandens till Kunglig Befallningshavanden angivna förklaring med
anledning av därifrån infordrat yttrande från nämnden angående besvär anförda av
apotekaren i återremitterade handlingar.

§3

Tillstyrkan av anhållan från läkaren om hyresbidrag med villkor att läkaren stannar i
samhället hela året. (Frågan ska tas upp vid stämman.)
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§4

Anslag till brandväsendet 50 kr utöver de 100 kr anslagits enligt budgeten, efter skrivelse
från brandchefen angående önskat anslag för nyanskaffning av brandmatriel.

§5

Avslogs begäran i skrivelse om förbättring av avlopp att åtgärdas mellan tomter.

§6

Anhållan från nämnden till Frustuna sockens Kommunalstämma om höjning av
hundskatten från 8 kronor till 15 kronor.

Extra Sammanträdesdatum 1909 08 04
§1

Underhandlingar ska ske med fyra personer om nattpatrullering med två personer varje natt
mot 5 öre/timman kl. 10.00-04.00 med början 5augusti.

Sammanträdesdatum 1909 08 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Anteckna på formulär de personer som saluför tobaksvaror. (För insändande av formulären
till Tobaksutredningen Riksdagshuset i Stockholm, efter inkommen skrivelse med begäran
om detta.)

§3

Föredrogs skrivelse från Finansdepartementet och beslutades att besvara skrivelsen genom
utdrag ur bokslutet.

Extra Sammanträdesdatum 1909 08 26
§1

Framställa en begäran till Kunglig Befallningshavande angående önskan om att samma
förordningar ska gälla för Gnesta som de beskrivna i skrivelse från Katrineholms
Municipalnämnd med beskrivna vitesförelägganden vid hållande av demonstrationer och
liknande utan tillstånd från polismyndighet.

§2

Anmodan till vald person att måla lyktstolparna.

§3

Anmodan till Byggnadsnämnden att ta borttaga trägångbanorna från Järnvägen –
Marieström och sälja virket till högstbjudande.

Sammanträdesdatum 1909 09 09
§1

Uppläsning, godkännande och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Uppdrag till ordföranden och torgdagsföreståndaren att försöka få nyttjanderätt till marken
restaurangen och järnvägen för att förlägga torghandeln dit samt kontakta Järnvägens
Distriktschef angående detta.

§3

Anhållan om anslag till särskild polisstyrka år 1910 i Gnesta enligt kungörelse om sådant
tillsättande från Kunglig Befallningshavande. (Tre olika anslag utbetalas för närvarande.)

§4

Antagande av ny skorstensfejare efter inkommen ansökan med begäran om anhållande av
plats med samma kontraktsvillkor som gällt för förre skorstensfejaren, denne ska sägas upp
i laga ordning.

§5

Uppdrag till ordföranden att till Kammerskollegiet insända nämndens besvarande av
skrivelse angående vissa levnadsomkostnader.

§6

Instämma i resolution (från Kungl. Befallningshavandes överlämnande till
Kronolänsmannen) rörande infodrigsyttringar från nämnden angående skrivelsen, sista
punkten, all ölförsäljning till avhämtning vid bryggeriet skall för all framtid förbjudas.
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Sammanträdesdatum 1909 10 09
§1

Budgetförslag för år 1910 att framlägga vid stämman.

§2

Utredning ang. vattenavgifterna samt fördelande av kostnaderna även angående avloppen,
Brandväsen och vattenreserv ska framläggas vid stämman med anledning av skrivelse till
nämnden med begäran om höjning av avgift.

Sammanträdesdatum 1909 11 09
§1

Sammanträdet avslutades p.g.a. att inga frågor inkom till behandling och ingen ledamot
hade något att fördraga, inställt sammanträde.

Sammanträdesdatum 1909 12 09
§1

Underhåll av trottoarer skall betalas av samhället med anledning av anhållan om besked
ang. detta från byggmästaren samt beslut att efter inkommen anhållan om ändrad lutning
och ledstänger av järn till befintlig järntrappa, uppdrogs byggnadsnämnden att ombesörja
detta.

§2

Avstyrkan av förslag från Gnesta Arbetarkommun om byggnad av ytterligare ett kallbadhus.

§3

Hänskjutning av ärendet till municipalstämman för avgörande angående hemställan om
omarbetning av brandstadgan.

§4

Förorda och hänskjuta ärendet till stämman för avgörande (angående årligt anslag till
brandchefen).

§5

Tillstyrkan av förslag till tider för öppethållande av butiker, efter inkommen skrivelse från
Gnesta med omnejds minuthandlare med detta innehåll.

§6

Yrkande på stämman hänskjutet till nämnden ang. tillsättande av flera ledamöter i
nämnden ansågs ej lämpligt nu p.g.a. eventuellt förestående införande av
Municipalfullmäktigeinstutition i Gnesta som redan skett i en del samhällen i Sörmland.

§7

Nämndens sammanträden ska år 1910 hållas som nu på järnvägshotellet den 9:e varje
månad kl. 18.00.

Extra sammanträdesdatum 1909 12 27
§1

Uppdrag till Ordf. att söka fastställelse hos Kungl. Befallningshavande om förbud mot
lösspringande hundar på salutorget vissa dagar.

Sammanträdesdatum 1910 01 10
§1

Kassören omvaldes för år 1910. Förslag till stadgar för Gnesta Municipalsamhälle och ev.
påföljder om dessa ej följs för uppgjort av nämnden med anledning av Kungl.
Befallningshavandes återremiss ang. hundars utelöpande att underställas stämmans
prövning och eventuellt senare fastställt av Kungl. Befallningshavande.

Extra sammanträdesdatum 1910 01 18
§1

Arbetslöshetsräkning ansågs vara onödig då arbetsbrist ej finns i Gnesta (med anledning av
skrivelse från Kungl. Befallningshavande i länet).
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Sammanträdesdatum 1910 02 09
§1

Återremiss till nämnden från stämman ang. plats för kallbadhus behandlades samt
uppdrogs till ledamot i nämnden att höra med berörda markägare om samhället eventuellt
kunde få komma i besittning av plats till detta.

Extra Sammanträdesdatum 1910 02 23
§1

Besvarande av frågeformulär att tillställas Daga vägstyrelse angående omkostnad för år
1908 – 1910 med medelkostnad/år.

§2

Besvarande av frågeformulär från Svenska Statsförbundet angående väghållning och
Köpingars och municipalsamhällets utbrytning av ur vägdistrikt. Formuläret i helhet och
svaren.

Sammanträdesdatum 1910 03 09
§1

Inga inkomna frågor och då ledamöterna ej hade något att fördraga inställdes mötet.

Sammanträdesdatum 1910 04 09
§1

Överlämnande av penningbidrag till länsman inkommet från Länsstyrelsen

Sammanträdesdatum 1910 05 09
§1

Erläggande av vattenavgift av person vid nybyggnation.

§2

Begäran om intyg från skorstensfejaren om hans frånträdande av befattningen.

Sammanträdesdatum 1910 06 09
§1

Beställning skall göras till tryckeri i Nyköping av 200 ex av stadgar om hundars utelöpande i
samhället för att uppsätta i anslagslådan m.fl. ställen i samhället samt tillhandahållas mot 5
kr hos nämndens ordförande.

§2

Skrivelse från Kommunaltekniska föreningen överlämnades för besvarande.

Sammanträdesdatum 1910 07 09
§1

Tillstyrkan av anhållan i inkommen skrivelse om indragning av vatten till mejeriets
ångpanna från samhällets vattenledning mot en månadskostnad.

§2

Löneförhöjning till tillförordnade extra polismän med anledning av Länsstyrelsens bidrag
för polis i Gnesta.

§3

Anhållan till Kungl. Befallningshavande om besvär som tillkommit utan att vara i laga
ordning skulle lämnas utan avseende med anledning av nämndemannen i Sörby Björnlunda
socken besvär över i Gnesta By påförd beskattning inom Gnesta municipalsamhälle.

Sammanträdesdatum 1910 08 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll.

§2

Ärendet bordlades till nästa sammanträde för slutbehandling.

§3

Avslogs anhållan om och förslag i inkommen skrivelse om ständig brandvakt p.g.a.
samhället inte ansågs bärkraftigt nog för denna kostnad som skulle uppstå därmed.
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§4

Hänskjutning av skrivelse till stämman för avgörande ang. önskan om vägförbättringar i
samhället.

§5

Ärendet bordlades (angående begärd upplysning om ytinnehåll och städer samt
stadliknande områdens fördelning) med anledning av att detta är under utredning i Gnesta.

§6

Anmodan till Ordf. att skriva till sotarmästaren och ålägga honom verkställan av påbörjad
sotning samt återbära böckerna senast datum denna månad.

§7

Beviljades begäran från Templarordern om att få låna en Luxlampa och flyttning av lampan
skall utföras av utsedd person.

§8

Val av person för att uppbära och utkvittera av Daga Härads vägkassa beviljat anslag till
vägförbättringar i Gnesta municipalsamhälle.

§9

Åläggande till person att nedsätta avloppsbrunn med vattenlås på sin tomt för att undvika
stopp i samhällets kloakledningar efter skrivelse inkommen till Byggnadsnämnden från
person med önskan om nämndens utlåtande.

Sammanträdesdatum 1910 08 15
§1

Yttrande från nämnden över till Kungl. Befallningshavande anförda besvär ang. samhällets
nya stadsplan.

Sammanträdesdatum 1910 09 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Inställt sammanträde p.g.a. att inga nya frågor inkommit.

Extra sammanträdesdatum 1910 09 19
§1

Ingå med skrivelse till Kungl. Befallningshavande med begäran om bidrag till extra
polisman i samhället för nästa år.

Sammanträdesdatum 1910 10 10
§1

Tillstyrkan av till nämnden inkomna framställningar att överlämnas till stämman för
behandling.

§2

Budget för år 1911 att framlägga vid stämman. (Med en reservation mot förslag.)

Sammanträdesprotokoll 1910 11 09
§1

Genomgång och godkännande av förslag till brandordning utarbetat av stämman tillsatt
kommitté åter till stämman för slutbehandling.

Sammanträdesdatum 1910 12 09
§1

Uppläsning och justering av föregående mötes protokoll.

§2

Tillstyrkan av till nämnden inkommen skrivelse från sotaren med begäran om
löneförhöjning.

§3

Mottagande av luxlampa som gåva från person till samhället efter erbjudet villkor men
nämnden ville ha annan uppsättningsplats.

§4

Förslag till stämman om stormpatrullernas ersättning, två personer med årsersättning.
(Efter hemställan om nämndens förslag i återremiss från stämman.)
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§5

Uppdrag till Ordf. att underhandla med Kungliga Järnvägsstyrelsen om plats för uppförande
av spruthus på järnvägsområdet med anledning av ingiven skrivelse.

§6

Frågan bordlades angående § 8 stämmans protokoll från 31/10.

§7

Godkännande av till stämman inlämnat budgetförslag med ändring: Den till nattvakt avsatta
summan ska i stället fördelas mellan driftskostnader för vattenledning samt oförutsedda
utgifter.

Sammanträdesdatum 1911 01 09
§1

Återvaldes kassören även för år 1911.

§2

Uppdrag till ordföranden att insända räkning på Nitroglycerinbolagets andel i
väganläggningen att gälla 5 år efter samt använda erbjuden penningsumma till vägunderhåll
fram till Nitroblycerinbolagets dynamitupplag.

§3

Uppdrag till Byggnadsnämnden att övervaka inbetalningen av vattenavgifterna samt
anmodan till uppbördsmannen att meddela Byggnadsnämnden om de avgifter som ej
inbetalts för eventuell avstängning av vattnet för de tredskande.

§4

Uppdrag till person att tillse att Luxlamporna tänds vid behov på morgonen på torgdagar.

§5

Uttalande från nämnden angående oordning och öldrickande och eventuell ändring av
försäljningen (med anledning av begärd utredning om detta, efter infordran av förnyat
yttrande av nämnden från Länsman efter resolution från Kunglig Befallningshavande.)

§6

Yttrande från nämnden angående ölförsäljning för avhämtning vid bryggeriet och eventuellt
förbud mot detta p.g.a. oordning i samband med detta. Efter begäran av yttrandet i
resolution från Kunglig Befallningshavande till Länsman samt efter inkommen skrivelse till
nämnd och stämma från bryggeriägaren.

Sammanträdesdatum 1911 02 09
§1

Granskning och godkännande av 1910 års räkenskaper.

§2

Uppdrag till ordföranden att besvara begäran om uppgifter om inkomster och utgifter för
Gnestas vattenledning (begäran från Kungliga Skattestatistiska utredning.)

§3

Anmodan till ordföranden att besvara skrivelse från Länsstyrelsen med begäran om
uppgifter: A) Kommunens medverkan för beredning av egna hem. B) Kommunens
anskaffning av hyreshus. C) Övriga åtgärder från kommunens sida i bostadsfrågan.

§4

Uppdrag till ordföranden och brandchefen att upprätta kontrakt med nye sotaren.

§5

Anhållan till stämman och Konungens Befallningshavande angående rättigheterna på
järnvägsrestaurangen. Förslag att likställas med hotellens servering av öl och vin endast vid
ordnade måltider. Två ledamöter reserverade sig och överlämnade skriftliga resolutioner.

Sammanträdesdatum 1911 03 09
§1

Uppdrag till stämmans och nämndens ordförande att underhandla med Kungliga
Järnvägsstyrelsen om den höga markhyran för torgdagshandelsplatserna på järnvägens
mark som samhället förut fått disponera fritt. (Efter förslag i skrivelse från
järnvägsstyrelsen.)

§2

Vidhålla tidigare fattat beslut om vägvägunderhåll för begagnande av väg förbi
dynamitupplaget. (Med anledning av inkommen skrivelse från Nitroglycerinbolaget som ej
vill erkänna nämndens beslut från 9 januari 1911.)
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§3

Förslag till förbud mot försäljning av vin, öl och maltdrycker under marknads- och
månadstorgdagarna. (Med anledning av skrivelse från Konungens Befallningshavande med
anmodan till Kronolänsman om infordrande av yttrande från nämnden. Efter skrivelse till
Konungen från Riksdagens Justitieombudsman efter dit ingiven framställning om oordning
p.g.a. öl, vin och maltdrycksförsäljning.)

Sammanträdesdatum 1911 04 08
§1

Avslogs begäran om bidrag för grusning av utfartsväg p.g.a. att samhället redan nu tyckte att
vägskatten var betungande.

Sammanträdesdatum 1911 05 09
§1

Uppdrag till Byggmästaren att infordra anbud på ångpannor för vattenupptagning samt
uppdrag till ingenjören att undersöka eventuella fördelar med motordriven pump för
vattenupptagning.

§2

Datum för nästa sammanträde.

§3

Förslaget till ny brandordning skall alla ledamöter taga del av före 20 maj då frågan ska
tagas upp för ny behandling.

§4

Antogs erbjudande i förslag från person om igenfyllning av dike på villkor att samhället
höjer brunn där och breddar trätrottoaren.

§5

Tillägg till protokollet: Inkommet återgivet protokolls utdrag från Byggnadsnämnden 1911
05 08 angående införskaffande av ny ångpanna till pumpverket. Nämnden hänvisar till
beslut enligt § 1.

Extra Sammanträdesdatum 1911 05 20
§1

Uppläsning och justering av föregående mötesprotokoll med tillägg.

§2

Beviljades begäran från Logen Vågbrytaren om lån av två stycken Luxlampor att använda
vid sommarfest.

§3

Anmodan till Byggnadsnämndens ordförande att anskaffa anbud på lämplig gnistsläckare
till pumphusets skorsten, efter begäran om detta från Brandchefen.

§4

Mottaga erbjudande från Ingenjören om hans vidare underhandlingar med tillverkaren av
ångpannor angående pris m.m.

§5

Datum för nästa sammanträde samt utlysande av extra Municipalstämma för att där fatta
beslut angående införskaffande av ny ångpanna till pumphuset.

Extra Sammanträdesdatum 1911 05 27
§1

Inköp av ny ångpanna till vattenupptagning efter inkomna anbud förorda inköpet och
anhålla att stämman uppdrar till Byggnadsnämndens ordförande att ordna med inköp och
uppmontering av pannan.

Sammanträdesdatum 1911 06 09
§1

Vidhålla tidigare fattat beslut om persons besvärsskrivelse angående inbetalning av skatt till
samhället efter Konungens Befallningshavandes skrivelse yttrande infordras från
Municipalnämnden.
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§2

Uppdrag till Byggnadsnämndens ordförande att besvara skrivelse inkommen från
Kommunaltekniska Föreningen angående samhällets vatten och kloakledningar. Utdrag av
dessa uppgifter begärdes även av nämnden att föras in i protokollet. (Finns infört i detta
protokoll.)

§3

Uppdrag till Byggnadsnämnden att låta inhägna den nya upplagsplatsen för samhällets
sopor.

§4

Meddelande till stämman (angående återremiss till nämnden om efterhörande bland
strandägarna) om eventuellt få inköpa mark av någon av dessa markägare till kallbadhus,
plats till detta går ej att erhålla.

§5

Anhållan om i skrivelse till Statens Järnvägar att med Järnvägens medgivande få bygga ut
samhällets pumphus på Järnvägens mark med anledning av inköp av ny ångpanna som ej
inryms tillsammans med den gamla pannan som ska kvarstå i reserv. Enligt bifogad
planritning.

§6

Belopp ska återbäras med anledning av för hög taxering av Södermanlands Enskilda Banks
kontor i Gnesta. (Efter resolution med anmodan om detta till Kronolänsman från
Konungens Befallningshavande.)

Extra Sammanträdesdatum 1911 06 11
§1

Inbetalning av ersättning för vatten vid putsning av Stora Hotellet ska inbetalas av
Källarmästaren idag annars avstängs ledningen.

Sammanträdesdatum 1911 07 08
§1

Förslag till stämman att förvärva erbjuden tomt öster om skolan för anläggande av ny
vattencistern efter brandchefens personliga framställan härom då nuvarande vattentryck ej
räcker till. (Brandchefens framställda önskan i sin helhet.)

§2

Anmodan till byggmästaren att upprätta kostnadsförslag på tillbyggnad av pumphuset enligt
planritningar och även på uppförande av vattencistern på berget vid skolan, att framlägga
vid stämman efter bifall av begäran om mark till byggnation från Statens Järnvägars
Distriktsförvaltning.

§3

Förordande av handlarens utförda läggande av rännsten och trottoar vid sin affär på
samhällets mark. (Efter resolution från Konungens Befallningshavande med anmodan till
Kronolänsman om infordrande av nämndens yttrande angående etta.)

§4

Val av person (fyllnadsval) till Byggnadsnämnden.

§5

Anmodan till Byggnadsnämnden att avleda vattnet som rinner över landsvägen från högre
belägen mark samt avhjälpa klagomål från Hälsovårdsnämnden angående diken Lugnet –
Lennartsberg, samt Hallsberg.

§6

Överlämnande av undersökning till två ledamöter, angående fråga om betalningsansvarig
till räkning, inlämnad till länsman av person.

Sammanträdesdatum 1911 08 09
§1

Ersättning av vattenåtgång vid putsning av Stora Hotellet. Skrivelse från Rådmannen i
Södertälje för Byggmästarens räkning

§2

Godkännande av förslag angående stenval för läggande av rännsten över Sigtunagatan
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Sammanträdesdatum 1911 08 19 (extra)
§1

Godkännande av ritningar och kostnadsförslag för tillbyggnaden av pumphuset

§2

Uppdrag till ordf. att anmoda två byggmästare att inlämna anbud på uppförandet av
tillbyggnaden på pumphuset

§3

Utlysande av extra Municipalstämma för synpunkter på pumphusfrågan.

Sammanträdesdatum 1911 09 09
§1

Uppdrag till Byggnadsnämnden att ombestyra inmontering av nya ångpannan

§2

Anhållan till Kungl. Befallningshavande om tillstånd att för anordning av rännstenar få
igenlägga diken inom Gnesta Samhälles planlagda områden

§3

Bordlagt ärende med skrivelse från Kopparslagaren

§4

Hemställan till Länsstyrelsen med önskan om ett exemplar av Svensk Författningssamling.
Omarbetning av Brandstadga

§5

Förslag till ny Brandstadga skall utarbetas av ledamot i Nämnden.

Sammanträdesdatum 1911 09 26 (extra)
§1

Infordran av anbud på gamla ångpannan och pumpen, förvaring hos ledamot

§2

Uppdrag till Byggnadsnämnden att genom spolning försöka rensa utloppet nedanför
Marieström

Sammanträdesdatum 1911 10 09
§1

Budgetförslag för år 1912

§2

Begäran till Kungl. Befallningshavande om bidrag till extra polisman i samhället

§3

Uppdrag till ordf. att besvara de tre inkomna anbuden på ångpanna och pump

§4

Skrivelse med klagomål på den dåliga vattenkvalitén och dåliga vattentrycket. Förslag till
Stämman om tillsättande av Kommitté för utredning av vattenfrågan

§5

Förslag till Stämman om insättande av vattenmätare i två tvättstugor samt att privata
tvättstugor ska betala en avgift på 10 kr per år

§6

Yrkad höjning av vattenavgifterna

§7

Erbjudande från Källarmästaren om uppsättning av Luxlampa i nedre änden av stallbacken.

Sammanträdesdatum 1911 10 21 (extra)
§1

Skrivelser från Kopparslagaren angående vägar, torg och allmänna platser, beslut att
bordlägga frågan tills nya stadsplanen är klar. Ang. brandordningen beslutades att uppta
frågan vid införandet av ny brandordning i Gnesta återremitterad skrivelse för att givas
tillfälle att styrka påståendet att samhällets vattenreservoar var tom vid senaste eldsvådan

§2

Ny brandordning får anstå tills gemensam stadga för hela riket färdig utarbetats. Tillägg:
Ledamots reservation ang. kopparslagarens skrivelse

Sammanträdesdatum 1911 10 25 (extra)
§1

Beskrivning över sträckning m.m. angående igenläggandet av diken och hur gångbanor och
rännsten ska anordnas
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§2

Resolution från Kungl. Befallningshavande angående beviljande av anslag till extra
polisman

Sammanträdesdatum 1911 11 06 (extra)
§1

Antagande av anbud på 200 kr för gamla pannan och pumpen

Sammanträdesdatum 1911 11 09
§1

Justering av förgående protokoll

§2

Vidhållande av beslut ang. igenfyllning av diken m.m. för rännsten

§3

Utlysning av extra Stämma för den dåliga vattentillgången vid de högt belägna
brandposterna.

Sammanträdesdatum 1911 12 09
§1

Ingen åtgärd till § 3 i föregående protokoll. Byggnadsnämnden har åtgärdat felaktig ledning.

§2

1912 års Fyrktals-, Debiterings- och Uppbördslängderna

§3

Nämndens sammanträden ska även nästa år hållas på Järnvägshotellet den 9:e varje månad
mot en ersättning för rum och belysning på 20 kr per år

§4

Förslag till Stämman ang. vattenavgifter för tvättstugor, vattenmätare försöksperiod på 1 år
och ersättning för bevattning av trädgårdar efter uppmätning av yta och betalning per
kvadratmeter

§5

Uppgifter till Städernas Allmänna Brandstodsbolag ang. vattenledningsnätet, brandposter,
sprutor, pumpar, panna och cisterner m.m.

§6

Uppdrag till ordf. att skriva till Distriktsförvaltningen Statens Järnvägar ang. deras förslag
om avspärrningar runt stationsområdet

Sammanträdesdatum 1911 12 20 (extra)
§1

Förslag till Stämman om tillsättande av kommitté med uppdrag att undersöka var det finns
gott och tillräckligt med vatten

§2

Uppdrag till de anställda att se till att gatlyktorna är tända vid behov.

Sammanträdesdatum 1912 01 09
§1

Nye ordf. hälsade ledamöterna välkomna.

§2

Val av kassaförvaltare

§3

Överlämnande av kassabok

§4

Tack till förre kassören

§5

Uppdrag att infordra de 200 kr för vattenåtgång vid putsning av Stora Hotellet

§6

Anmälan från ordf. att vissa handlingar saknas

§7

Tidpunkter för uppbörden

§8

Uppdrag till ordf. att inhämta uppgifter ang. förslag till fastighetsregister

§9

Igenfyllning av diken och anläggande av trottoarer inom samhället

§ 10

Uppdrag att upprätta inventarielista över samhällets tillgångar

§ 11

Framställning till Stämman att löneförhöjning till Brandchefen ej borde beviljas
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§ 12

Vatten avgiften för enskilda tvättstugor 10 kr per år vid uthyrning höjs avgiften till 25 kr per
år

§ 13

Uppdrag att granska röstlängderna

§ 14

Val av ledamot och suppleant till Byggnadsnämnden

§ 15

Protokolls justering vid nästa sammanträde

Sammanträdesdatum 1912 01 24 (extra)
§1

Yttrande över förordning för fastighetsregister

§2

Upplysningar rörande samhällets skyldigheter att utföra och bekosta arbeten för utvidgning
och underhåll av samhällets väg, gatu och ledningsnät

§3

Uppdrag att låta omförsäkra byggnader och inventarier till ett lämpligt belopp

§4

Ersättning för utlägg till ordf.

Sammanträdesdatum 1912 02 08
§1

Yttrande med anledning av klagomål över beskattning

§2

Bordlagt ärende om bekvämlighetshus vid järnvägen

§3

Arvodet till järnvägs polis skall upphöra

§4

Uppdrag till Byggnadsnämnden att sätta dit vattenmätaren i tvättstugan

§5

Uppmaning till sotaren att anteckningar måste göras i sotarboken

§6

Uppdrag att omförsäkra samhällets byggnader och inventarier

§7

Uppdrag till Byggnadsnämnden att påminna person som lovat att spränga bort en bergklack
vid Stensta

§8

Bordlagt ärende ang. besluttagande till Byggnadsärende

§9

Förordande av person vid tillsättande av ny torgdags föreståndare

Sammanträdesdatum 1912 03 09
§1

Justering av protokoll

§2

Uppskjutet ärende om olovlig byggnation

§3

Bordlagt ärende om Tingshusgatans linje ska fortsätta i rak linje mot Järnvägsstationen

§4

Grusning av trottoaren nedanför bageriet

§5

Revisionsberättelse

§6

Vattenförbrukningen för putsningen av Stora Hotellet

§7

Stadsplanekommitténs åligganden

Sammanträdesdatum 1912 04 09
§1

Byggnadsnämndens anmälan mot apotekarens byggnation

§2

Uppdrag att utreda kostnaderna för byggnation av ny större vattencistern på högre belägen
plats

§3

Vattenavgiften för Smedjan och Viktoriaberg

§4

Nya detaljerade bestämmelser på kontrakt för vattenförbrukning

§5

Granskning av felaktigheter från tidigare års räkenskaper
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§6

Kartor och handlingar rörande stadsplanen

§7

Överlämnande av handlingar till Länsman för indrivning

§8

Uppskjutet ärende om Torgplatsens utrymme

§9

Val av personer för attester

Sammanträdesdatum 1912 05 09
§1

Granskning av renhållningskontraktet vid nästa sammanträde. Dikning av vägen till
avskrädesplatsen

§2

Kostnader för uppförande av vattencistern på Skolberget

§3

Anskaffande av 100 m ny tryckslang och 2 brandlurar

§4

Skänkt mark för trottoaranläggning

§5

Kungl. Befallningshavandes beslut på avskrivningar

§6

Snarast inlämnande av uppgifter om arealer till Statistiska Centralbyrån

§7

Utdrag av räkenskaper till Statistiska Centralbyrån

§8

Inlämnande av kartor m.m. rörande stadsplanen för registrering och förvaring

§9

Slopande av kallelse till ordinarie sammanträden den 9:e varje månad

Sammanträdesdatum 1912 06 08
§1

Inga förändringar av kontrakten med renhållningsentreprenören och sotaren

§2

Avskrivningar i uppbördslängden

§3

Tillägg till upprättat förslagskontrakt angående stadsplanearbetet

§4

Ordf. ska kontakta ingenjörsbyrån för erhållande av förslag till en arkitektonisk tilltalande
cisternbyggnad.

Sammanträdesdatum 1912 06 11
§1

Justering av föregående protokoll. Genomgång av avkortningarna i 1911 års
debiteringslängd

§2

Upprättat kontrakt med markägaren om plats för vattencisternen vid Skoltomten

§3

Utsågs två ledamöter och ordförande att sammanträffa med ombud från ingenjörsbyrån för
erhållande av ritningar till nya cisternbyggnaden

§4

Vattenscisternens påfyllning kl. 9 under sommarmånaderna

Sammanträdesdatum 1912 06 14
§1

Justering av föregående protokoll

§2

Anläggande av trottoar och rännsten utmed landsvägen Julienlyst – Sommarbo.

§3

Nybyggnation på Gnesta Gästgivargårds mark.

Sammanträdesdatum 1912 06 21
§1

Godkänt kontrakt för upprättande av nya stadsplanen
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Sammanträdesdatum 1912 06 28
§1

P.g.a. ordf. sjukdom leddes sammanträdet av vice ordf.

§2

Begärt yttrande angående Byggnadsnämndens anhållan om tillstånd för två nyinköpta
tomters byggnation

§3

Med anledning av § 2 beslutades att tillstånd borde ges för skräddarmästarens byggnation
genast, men uppsköts begäran för tomt nr 36 för inhämtande av stadsplaneingenjörens
utlåtande

§4

Bordlagt ärende inkommen skrivelse

§5

Hänskjuten fråga till nästa sammanträde för avgivande av yttrande till Länsman angående
Gnesta Arbetarekommuns begäran om indragning av extra polisbefattning

Sammanträdesdatum 1912 07 09
§1

Förordades att extra polismannen skulle få ha kvar arbetet

§2

Bifölls ansökan om indragning av vatten från samhällets ledning till villa Skogshyddan.
Uppdrag till Byggnadsnämnden att ordna tillstånd för lednings dragande till Bergsgatan

Sammanträdesdatum 1912 07 24 (extra)
§1

Uppdrag till Byggnadsnämnden att anskaffa material för markering av polygonpunkter för
nya stadsplanen

Sammanträdesdatum 1912 08 09
§1

Vattenavgifterna skall utgå för sista halvåret 1912

§2

Avvakta med ritningarna till vattencisterns byggnaden på grund av gjord brandinspektion

§3

Anmodan till maskinisten att inkomma med anbud angående kolsyrepriset till
förbrukningen för Luxlamporna

§4

Uppdrag att inom det inkorporerade området undersöka antalet personer som är villiga att
uppsätta Luxlampor

Sammanträdesdatum 1912 08 24
§1

Fyra nya Luxlampor skall uppsättas inom det inkorporerade området. Skötseln av lamporna
ska ske enligt tidigare bestämmelser

§2

Angående tömning av samhällets och enskilda kloakbrunnar. Utmärkning av samhällets
nedstigningsbrunnar och lysbrunnar.

§3

Överlämnande av ärende till Stämman för prövning och avgörande av anläggning av trottoar
med rännsten mellan Hedvigsberg och verkstadshuset vid Stensta

Sammanträdesdatum 1912 09 09
§1

Erbjudande att ombud skulle närvara vid demonstration av föreslagen motorspruta

§2

Bifölls hemställan från Statens Järnvägar om lån av ett brandposthuvud

§3

Granskning av uppbördslängderna, utskrivning av restlängderna för omedelbar indrivning

§4

Uppskjutet till nästa sammanträde fråga om uppsättning av vattenmätare i samhällets
tvättstugor
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§5

Erläggande av vattenavgift vid cementgjutning Lyckås nr 3

§6

Utbetalningar för stadsplanens kostnader

§7

Erbjudande från ägaren till Sigtuna Gård om att till Gnesta Municipalsamhälle upplåta och
försälja parkområde

§8

Tillsättande av kommitté för förhandlingar med Statens Järnvägar och enskilda angående
anskaffande av mark för torgplats

Sammanträdesdatum 1912 10 09
§1

Kondoleansbrev till de efterlevande p.g.a. Länsman avlidit

§2

Ingå med begäran till Kungl. Befallningshavande om tillfälligt förordnande av polisman i
samhället. Be extra polisman att inlämna sin avskedsansökan p.g.a. han som konvalescent
är oförmögen att sköta arbetet

§3

Budgetförslag för 1913

§4

Invänta boutdelningen efter avlidne Länsmannen som skött restlängderna för
municipalskatt och vattenavgifter

§5

Förslag till nya vattenkontrakt och taxors bestämmelser. Uppdrag att infordra
kostnadsuppgifter för tryckning av dessa

§6

Hemställan till Järnvägsstyrelsen om gemensamma vattenledningar samt framställan om
önskan att få förvärva mark till torgplats mellan Axelsdal och Statens Järnvägars
godsmagasin

Sammanträdesdatum 1912 10 11
§1

Skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen om ev. sammankoppling av vattenledning samt om
eventuellt markbyte för förvärv av området mellan Axelsdal och S J:s godsmagasin

§2

Skrivelse till Kungl. Befallningshavande med anhållan om förordnande av föreslagen person
som extra polisman tills vidare

§3

Begäran att lämna till Frustuna Kommunalstämma för val av Länsman och anhållan om
höjning av anslag till befattningen

§4

Beslut att frångå tidigare beslut och avvakta åter tillsättande av vice Länsman

Sammanträdesdatum 1912 10 25 (extra)
§1

Upplästes föregående mötesprotokoll samt ett förordnande av extra polisman från Kungl.
Befallningshavande

§2

Bordlagt nybyggnadsärende på grund av att Byggnadsnämndens yrkande inte vidhåller

§3

Återskicka listan för komplettering angående de fastighetsägare i det inkorporerade området
som önskar att samhället sköter renhållningen

§4

Bordlagd fråga om utvidgning av landsvägen för erhållande av hållplats för mjölkskjutsarna

§5

Notera att Dalvik och Julienlyst anslutit sig till samhällets vattenledningsnät vid
upprättande av nya vattenkontrakt

Sammanträdesdatum 1912 11 09
§1

Upplästes och undertecknades föregående protokoll

§2

Förordande av person som sökande till vice Länsman
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§3

Skrivelse från Kungl. Järnvägsstyrelsen med bifall till sammankoppling av vattenledning.
Uppdrag att utreda och framlägga förslag angående markbyte för torgplatsen

§4

Antagande av erbjudande från privatperson om överlämnande av Luxlampa som gåva för
uppsättning vid hållplatsen

§5

Överlämnande av upprättad restlängd till utredningsmännen i vice Länsmans dödsbo för
indrivning till Kronofogdemyndigheten
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