
1891 års protokoll

No 1.

Protokoll öfver sammanträdet hållet med tomtegarne vid Nya Hagalund den 18 Januari 1891.
Som tillkommit på inbjudan af herrar A. G. Andersson och G.R. Fredriksson med flera af
tomtegarne för att ingå med en begäran till K. Jernvägsstyrelsen om anhållande af en
anhaltsstation vid förstaden Nya Hagalund.
Samt att ingå till K. generalpoststyrelsen med anhållan att få daglig post såväl till som från
nämde plats.

Mötet öppnades af Ingeniör C. Smitth, som yttrade sin tacksamhet till inbjudarne af mötet.
Herr Smitth hade också tänkt på att ett sammanträde borde komma till stånd ehuru han tänkt
det något längre fram, men det var nog bra att vi kommit tillsammans, och dertill som ganska
många hade infunnit sig, så uppmanade han de närvarande att söka öfverenskomma om de
anordningar som borde vidtagas för den nya förstadens bästa, samt önskade välsingnelse öfver
vårt arbete. Sedan bad han de närvarande att utse ordförande och sekreterare.

Till ordförande utsågs herr A.G. Andersson
Till sekreterare utsågs herr F.H. Sundberg

Derefter begärdes ordet af Ingeniör Smitth som ansåg att en station vore önskligt att få samt
att en deputation borde utses för att lemna in ansökan derom till K. Jwernvägsstyrelsen, han
föreslog Kapten Amundson till ordförande i nämde deputation som dertill borde bestå af två
af de andra tomtegarne.

Herr K. Persson ansåg att Kapten Amundson borde väljas därför att han anses att ha det
största inflytande.
Deri instämdes enhälligt.

Derefter valdes till deputation att uppvackta K. Jernvägsstyrelsen.
Kapten A. Amundson
Herr A.G. Andersson
Herr A. Carlsson

Herr Humblä, ansåg att nämda ansökan så fort som möjligt borde inlemnas, samt att äfven
andra nödiga saker för förstadens nytta o framåtskridande borde vidtagas.

Herr A. Carlsson, ansåg att det äfven borde anhållas om att få ett bispår.
Deri instämdes allmänt.

Herr Fredriksson, ansåg att det borde bestämmas, hur det skall blifva med att få ut posten,
ansåg att något borde göras härför.

Herr Hedvall, tyckte att samma deputation som var vald att uppvackta K. Jernvägsstyrelsen,
äfven kunde framföra denna fråga till K. Poststyrelsen.

Efter en stunds diskusition beslöts att denna fråga skulle nedläggas tills vidare.



Herr K. Persson ansåg att något borde göras för att få gatorna användbara, samt för att få
tillgång på vatten.

Ingeniör Smitth, föreslog att en styrelse borde utses bland tomtegarne, som kunde skäöta om
förstadens angelägenheter, och att den borde bestå af 4 st. Styrelseledamöter samt 2
Suppleanter.

Herr Sundberg, ansåg att det borde vara 5 stycken i styrelsen, eljest kunde det bli frågor som 2
är för och 2 emot, och då ej komma till något resultat.

Ingeniör Smitth, ansåg att det derför ej behöfdes fler än 4 ty om så händer som föregående
talare nämt då afgör ordföranden frågan.
Häruti instämde flertalet.

Derefter valdes till Styrelse, till nästa sammanträde
Herr A.G. Andersson
Herr F.H. Sundberg
Herr K. Persson
Herr C. Smitth

Till suppleanter
Herr A. Carlsson
Herr L.G. Larsson

Herr Humblä. begärde derefter ordet, och föreslog att de som är utsedda till styrelse borde
utarbeta detaljförslag till nästa sammanträde.

Herr Ljungberg, att Kapten Amundson borde ombedas närvara vid nästa sammanträde för att
lemna råd och upplysningar.

Herr Hedvall ansåg att som Kapten Amundson är vald att uppvackta K. Jernvägsstyrelsen så
infinner han sig nog, utan att särskilt ombedas.

Herr A.G. Andersson, föreslog nu att vi borde bestämma när nästa sammanträde borde blifva,
ansåg att det borde kunna blifva i början af Februari månad.

Efter en stunds diskusition bestämdes nästa sammanträde till den 8 eller 15 Februari så vida ej
något förhinder dertill kan blifva.

Herr Ljungberg, föreslog nu att det borde väljas 2 stycken Justeringsmän.

Dertill utsågs
Herr G.R. Fredriksson
Herr F.O. HedWall

Nya Hagalund d. 18 Jan. 1891.
F.H. Sundberg
Sammanträdets Sekreterare

Åfvanstående protokoll öfverensstämmer till alla delar enligt mötets beslut



inntygas

G.R. Fredriksson
F.O. Hedwall

No 2.

Protokoll

Öfver Sammanträde hållet med tomtegarne vid Nya Hagalund den 15 febr. 1891.

Sammanträdet öppnades af ordf. Herr A.G Andersson, som helsade de närvarande välkomna,
samt bad dem yttra sig, och säga sina åsikter i de frågor som kom att behandlas, och som det
förelåg val af ordenarie styrelse så gjorde han framställan om det borde ske först eller till sist.
Samt afsade sig återval i styrelsen derför att tillfölje af den plats han innehar är mycket
förhindrad att deltaga i arbete som styrelsen kommer att få.

Enhälligt beslöts att styrelsevalet skulle lemnas till sist.

Derefter föreslog ordf. uppläsning af protokollet öfver föregående sammanträde.
Protokollet upplästes af sekreteraren: och godkändes.

Kapt. Amundson, begärde först ordet: och upplyste att Ing. Smitth först gjordt förslag att
anlägga en förstad härstädes. Kapt. Amundson hade sedan talat vid flera personer som ansåg
läget passande samt lämpa sig för komunikation till stambanan. Han hade talat vid Grefve
Cronstedt om anhaltstation, han hade yttrat att vi fick uppsätta en mindre byggnad, samt
aflöna en stationskarl med omkr. 1.000 kr. Kapt. Amundson var villig att uppsätta byggnaden,
men stationskarlen skulle tomtegarne aflöna. Angående posten så hade Kapt. Am. gjordt sig
underrättad om att det ej var något hinder att få postgong.
Wägen från landsvägen till förstaden ansåg Kapt. Am. borde indelas.

Ing. Smitth ansåg att det borde göras hvad möjligt är för att få komunikation, och att det så
fort som möjligt bör sökas att få en Station. Och som det snart är slutsålt på de tomter som är
utstakade, och att det troligen snart blir flera utstakade, och troligen med första bebyggda, och
följaktligen med folkmängden tillökad, så ansåg han att det behöfdes en person för att
upprätthålla ordningen, han hade talat vid en person som han ansåg lämplig dertill och som
han trodde äfven kunde sköta station, han ansåg att det borde afgöras hur mycket som kunde
anslås för båda nämda syslor.

Herr Persson, ansåg emedan det vid närmaste vacktstuga är dubbla vackter, den ena af dem
möjligen ville åtaga sig att sköta arbetet vid Nya Hagalunds anhalt. Om det är så många
tomter sålda som Ing. Smitth nämt då bör det ej bli så stor utgift på hvarje tomt, om vi skall
deltaga i utgifterna för station. Men ansåg att någon polis ej behöfdes åtminstone ännu på
länge.



Kapten Amundson, önskade lifligt en station och var villig att ännu en gång tala vid Grefve
Cronstedt derom, men bestred att det var så många tomter sålda som Ing. Smitth yttrat, och
ansåg att det ej gå så lätt att få ihop medlen till utgifterna.

Herr Fredriksson, ansåg att tomtegarne ej kunde antaga någon person att sköta arbetet vid
station som Ing. Smitth föreslagit, utan ansåg att Jernvägsstyrelsen tillsätter den, om det blir
någon station.

Herr Hermansson, instämde med Herr Fredrikss. och var öfvertygad om att Jernvägsstyrelsen
tillsätter alla platser vid Jernvägen, samt att en person som förut ej varit anställd vi Jernvägen
ej antages att sköta en dylik plats.

Herr Hedwall, att vi först bör afvackta Jernvägsstyrelsens svar om vi få någon station innan vi
ordnar något vidare derom, angående polis så ombestyr nog komunen densamma.

Enhälligt beslöts att någon polisman ej skulle antagas, utan ansågs obehöflig för närvarande.

Angående gatorna: beslöts att styrelsen får bestämma gatuhöjden.

Angående Källan i dalen
Ing Smitth, var villig att hjelpa till med kostnaden för källans iordningställande och föreslog
att styrelsen får ställa källan i ordning så billigt som möjligt, föreslog 20 kronor.

Herr Fredriksson, att man först må se om man kan få vatten på sin egen tomt, ansåg att de som
hade sina tomter långt ifrån källan ej kunde få nytta af densamma.

Herr Hedwall, inst. med Herr Fredriksson, trodde att brandstodsbolagen fodrar att vatten skall
finnas på tomten eller i närheten.

Herr Lundgren, ansåg nödigt att göra källan i ordning och var villig att hjelpa till med
kostnaden.

Herr Persson, ansåg det nödvändigt att källan gräfves djupare och stensättes.

Sammanträdet bestämde 20 kr. för källans iordningställande.

Herr Andersson, föreslog att vi borde ställa i gång med posten, ansåg det som en af de
nödvändigaste saker.
Deruti instämdes allmänt.

Herr A. Carlsson, åtog sig att att hemta och lemna ut posten, utan ersättning.

Ing. Smitth, föreslog att lemna åt styrelsen att beställa väska, och ställa i gång med posten.
Deruti instämdes allmänt.

Herr Andersson, föreslog en uttaxering af 1 krona på hvarje tomt, för att få till bestridande af
utgifterna.

Herr Persson, som det redan är utgifvit penningar och snart blir flera utgifter är det
nödvändigt att få en kassa.



Ing. Smitth instämmer uti att det uttaxeras 1 kr. per tomt som af styrelsen får användas till de
allmänna utgiferna.
Deruti instämdes allmänt.

Derefter valdes till styrelse för ett år
Herr F.H. Sundberg
Herr K. Persson
Herr G.R. Fredriksson
Herr A.E. Hermansson
Herr A. Carlsson

Suppleanter
Herr F.O. Hedwall
Herr L.G. Larsson

Revisorer
Herr A.G. Andersson
Herr Hjertsson

Nya Hagalund den 15 Febr. 1891
F.H. Sundberg

Justerat den 9 mars 1891
K. Persson

No 3.

Protokoll

öfver sammanträdet med tomtegarne vi Nya Hagalund den 9 mars 1891.

Herr K. Persson öppnade sammanträdet och helsade de närvarande välkomna, samt upplyste
att detta sammanträde egentligen var tillställt för att söka öfverenskomma om
iordningsställande af den allm. vägen och ansåg för sin del att det var en sak som var af
största vigt.

Protokollet för föregående sam.träde upplästes och godkändes.

Widare upplystes att Styrelsen ställt i gång med posten, afgiften till Postv. var 15 kr. för år,
veskan kostade 14 kr.

Arbete med källan i dalen var påbörjad, ehuru det endast blef anslaget 20 kr, så hade Styrelsen
acorderat bort arbete för 40 kr. ty för förstnämda summa kunde ej arbetet blifva ordentligt
verkställt, den summa som öfversteg anslaget hade Styrelsen tänkt att de personer som bodde
närmast källan eller kunde anses ha största nyttan af den samma, skulle betala.



Angående vägen så uppstod en liflig Diskusion det upplystes att kapten Amundson låfvat att
deltaga i kostnaden för 10 tomter, men allmänt ansågs att han borde svara för alla osålda
tomter och då var 10 för litet. Ett par talare ville ej deltaga i kostnaden om ej Kapt. Am.
svarade för alla sina tomter.
Det upplystes att kyrkogården låfvat att grusa vägen till jernvägsbron, om tomtegarne sedan i
ordningställer densamma derifrån, fram så långt tomtområdet räcker men eljest intet.
Till slut enades samtliga närvarande tomtegare om att 3 kr. uttaxeras på var tomt, som af
Styrelsen får inkaseras och användas till vägens iordningställande.

Nya Hagalund i mars 1891
F.H. Sundberg

Justerat Hagalund den 9 Aug. 1891 K. Persson

No 4.

Protokoll öfver Sammanträdet med tomtegarne vid Hagl. d. 9 Aug. 1891.

Sammanträdet öppnades af Herr K. Persson som helsade de närvarande välkomna:
samt upplyste att svar kommit från K. jernvägsstyrelsen på ansökan om anhaltstation samt att
densamma blifvit afslagen, och bad nu samtliga närvarande yttra sin tanke om man borde
inlemna ny ansökan eller låta saken vila tills vidare.

Protokollet från föregående Sammanträde upplästes och godkändes, derefter upplästes svaret
från K. Jernvägsstyrelsen. Härpå uppstod en stunds diskussion, och beslöts att låta
stationsfrågan vila tills vidare.

Angående förslag att uppgöra med en läkare om ett bestämt pris för sjukbesök härstädes
yttrade sig flera om nödvändigheten härför och utsågs, Herrar Fredriksson, Karlsten, och Berg
att uppgöra med den läkare som de kunde anse lämpligast och billig.

På förslag att något borde göras för Sundheten beslöts att utse ett par personer som ser till att
gödsel och afskräde som kan vara till men för Sundheten bortskaffas, för att tillse detta utsågs
för ett år
Herrar Karlsten och Lundvall

På förslag om en byggnadsårdning så att byggnaderne ställas så att det ser årdningfullt ut och
ej allt för närma varandra.
beslöts att låta den saken vila tills vidare.

Nya Hagalund i Aug. 1891
F.H. Sundberg

Justerat den 14 februari 1892
K. Persson


