
Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:9, 1952-1957* 

Protokollsregister, Hammarö Köping 
De fullständiga protokollen finns i Hammarö kommunarkiv. 
* Då paragrafen (§) inte redovisas avses endast information om t.ex. justerare och närvarande. 

1(36) 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 29 januari, 1952 

 

§ 3 Det nya kommunalhuset (bilaga nr.1) 

§ 4 Nämndeman Landers mandattid 

§ 5 Suppleant val i pensionsnämnden 

§ 6 Hyresnämnden för år 1952 

§ 7 Folkskolestyrelsens förslag om utökning m.m. av styrelseledamöter (bilaga 

 nr.2) 

§ 8 Kommitté för tillfällig utskänkning av spritdrycker Tynäs (bilaga nr.3) 

§ 9 Reglemente för lönenämnden (bilaga nr.4) 

§ 10 Minnesgåvan till Amerika (bilaga nr.4½) 

§ 11 Angående Minnesgåvan 

§ 12 Brandordning och släckningsavtal med Skoghallsverken 

§ 13 Höjning av särskilda bostadstillägget (bilaga nr.5) 

§ 14 Grunder för fria resor till och från sammanträden 

§ 15 Yttrande över verksamheten (bilaga nr.6) 

§ 16 Anslutning till Svenska Stadsförbundet och Svenska Landskommunernas 

Förbund (bilaga nr.7) 

§ 17 Pianolektioner i skolan (bilaga nr.8) 

§ 18 Angående badskjutsar i skolan (bilaga nr.9) 

§ 19 Bostadsbidrag till förbättring (bilaga nr.10) 

§ 20 Anslag till ljudfilmsapparat (bilaga nr.11) 

§ 21 Anslag till ytterbelysning i Rud (bilaga nr.12) 

§ 22 Tackskrivelser (bilaga nr.13) 

§ 23 Angående förmedling av lån och bidrag till flerfamiljshus 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 1 april, 1952 

 

§ 26 Suppleant i valnämnden för Vidöns valdistrikt (bilaga nr.14) 

§ 27  Återkallande av statsbidragsansökan för ledningar i Lillängshamnen (bilaga 

nr.15) 

§ 28  Bidrag till flerfamiljshusen Vidön nr 734-735 (bilaga nr.16) 

§ 29 Tecknande av borgen för räntefri del av egnahemslån 

§ 30 Instruktion för beviljande av tillfällig utskänkning av vin- och spritdrycker på 

Tynäs (bilaga nr.17) 
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§ 31 Pensionsreglering av bibliotekariens tjänst (bilaga nr.18) 

§ 32 Tilläggsanslag till pensionärshem och tjänstemannabostad 

§ 33 Höjning av hyror i Folkets Hus (bilaga nr.19) 

§ 34 Höjning av sotningstaxan (bilaga nr.20) 

§ 35 Bidrag till fritidslokaler för Stiftelsen Skoghalls hemgård (bilaga nr.21) 

§ 36 Anslag till kostnader för elever vid landstingets arbetsinstitut (bilaga nr.22) 

§ 37 Anslag till folkskolan (bilaga nr.23) 

§ 38 Anslag till kommunala mellanskolan (bilaga nr.24) 

§ 39 Inköp av skarvapparat för film (bilaga nr.25) 

§ 40 Bidrag till brunnsborrning (bilaga nr.27) 

§ 41 Anslag till Estniska Hjälpcentralen (bilaga nr.27) 

§ 42 Anslag till Skoghalls gymnastikförening (bilaga nr28) 

§ 43 Länsstyrelsens revisor för arbetslöshetsnämnd (bilaga nr.29) 

§ 44 Tackskrivelser (bilaga nr.30) 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 29 april, 1952 

 

§ 47 Revisionsberättelse för år 1951 (bilaga nr.32) 

§ 48 Lokalbehovsprövningen för skolan (bilaga nr.33) 

§ 49 Rapport angående utredningen av tjänsteläkarbostad (bilaga nr.34) 

§ 50 Riksheraldikerämbetets förslag till vapen för Hammarö  

§ 51 Pilsnerrättigheter för Hammarsudde 

§ 52 Pilsnerrättigheter för Brukshotellet, Skoghall 

§ 53 Pilsnerrättigheter för Tynäs restaurant 

§ 54 Trafikkurs å Tollare (bilaga nr.34½) 

§ 55 Lön till polisman Nygren under kurs vid Statens Polisskola (bilaga nr.35) 

§ 56 Anslag till sortering av taxeringsmaterialet (bilaga nr.36) 

§ 57 Anslag till Skoghalls Musiksällskap (bilaga nr.37) 

§ 58 Kommunalt bostadsbidrag (bilaga nr.38) 

§ 59 Kommunalt bostadsbidrag (bilaga nr.39) 

§ 60 Bidrag till djupbrunnsborrning (bilaga nr.40) 

§ 61 Anslag till anläggande av vattenledning m.m. i Djupsundet (bilaga nr.41) 

§ 62 Avsägelse av fullmäktigeuppdraget (bilaga nr.42) 
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Sammanträdesdatum: söndag 22 juni, 1952 

 

   • Ny ledamot i fullmäktige (bilaga nr.43) 

§ 66 Avsägelse av ledamotskap i folkskolestyrelsen samt val av ny (bilaga nr.44) 

§ 67 Överenskommelse i lönefrågan för personalen (bilaga nr.45). Garantiregel 

§ 68 Kommunalnämndsordförandens arvode (bilaga nr.46) 

§ 69 Maskinisternas och grovarbetarnas löner 

§ 70 Skolmåltids-, städnings- och vårdhemspersonalens löner 

§ 71 Sveriges folkskollärarförbunds meddelande om förhandlingsrätt (bilaga nr.47) 

§ 72 Inköp av mark i Gråberg (bilaga nr.48) 

§ 73 Tilläggsanslag för trädgården i Götetorp (bilaga nr.49) 

§ 74 Anslag till diverse reparationer m.m. i skolorna (bilaga nr.49) 

§ 75 Kommunala mellanskolan (bilaga nr.50) 

§ 76 Arvodet till hemhjälpsnämndens ordförande (bilaga nr.51) 

§ 77 Arvode till överförmyndaren (bilaga nr.52) 

§ 78 Lokalerna i nuvarande kommunalhuset 

§ 79 Finansiering av det nya kommunalhuset 

§ 80 Utbyggnad av ytterbelysningen (bilaga nr.53) 

§ 81 Svensk-norska studieutbytet (bilaga nr.54) 

§ 82 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.55) 

§ 83 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.56) 

§ 84 Vattenförsörjning å Djupsundet (bilaga nr.57) 

§ 85 Värmlands Länsavdelning av Svenska Landskommuners förbund (bilaga nr.58) 

§ 86 Extra anslag till länsavdelningen (bilaga nr.58) 

§ 87 Anslag till Folkets Park (bilaga nr.59) 

§ 88 Anslag till Skoghalls IF (bilaga nr.60) 

§ 90 Anslag till Skoghalls idrottsplatsförening (bilaga nr.61) 

§ 91 Anslag till templet 2283 Hammarö av NTO (bilaga nr.62) 

§ 92 Anslag till skyltar vid minnesmärken (bilaga nr.63) 

§ 93 Skottpengar för skjutna skadedjur (bilaga nr 64) 

§ 94 Anslag till De Lungsjukas Konvalescentförening (bilaga nr.65) 

§ 95 Stiftelsen Skoghalls Hemgårds verksamhetsberättelse (bilaga nr.65) 

§ 96 Pensionsnämndens förslag till höjt kapitaltak för medel i fastighet  

§ 97 Angående anställande av musikkonsulent 

§ 98 Fritidsområdets vid Folkets Park överlämnande till Hammarö Köping 
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Sammanträdesdatum: tisdag 9 september, 1952 

 

§ 102 Val av ledamot i kommunala realskolans styrelse (bilaga nr.67) 

§ 103 Brandordning (bilaga nr.68) 

§ 104 Telefon till skorstensfejare Persson (bilaga nr.68) 

§ 105 Markförvärv i Jonsbol (bilaga nr.69) 

§ 106 Markförvärv i Jonsbol 

§ 107 Anslag till dövstumsundervisning (bilaga nr.70) 

§ 108 Musikundervisningen vid skolorna (bilaga nr.71) 

§ 109 Hyran för skolorna i Skoghall (bilaga nr.72) 

§ 110 Bostadslägenheter i Clevebebyggelsen  

§ 111 Biträde å rektorsexpeditionen (bilaga nr.73) 

§ 112 Anslag till inredning av läkarmottagningen (bilaga nr.74) 

§ 113 Anslag till inköp av piano (bilaga nr.75) 

§ 114 Yttrande över förslaget till ny kommunallag 

§ 115 Anslag till Logen 4544 Skoghall (bilaga nr.76) 

§ 116 Höjning av kapitaltaket för kommunalt bostadstillägg (bilaga nr.77) 

§ 117 Inköp av möbler m.m. till kommunalhuset 

§ 118 Inköp av bokföringsmaskin (bilaga nr.78) 

§ 119 Åtagande angående bostadslån 

§ 120 Anslag till pensionärsföreningen (bilaga nr.79) 

§ 121 Kommunala bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.79) 

§ 122 Diverse anslag (bilaga nr.81) 

§ 123 Ny röstsammanräkning efter Larsson 

 

Sammanträdesdatum: onsdag 29 oktober, 1952 

 

   • Ny ledamot i kommunfullmäktige (bilaga nr.82) 

§ 125 Val av överförmyndare (bilaga nr.83) 

§ 126 Val av markegångsombud (bilaga nr.84) 

§ 127 Nya strandlagens tillämpning i Hammarö (bilaga nr.85) 

§ 128 Angående grundkartearbetet (bilaga nr.86) 

§ 129 Möbelanbud till nya kommunalhuset (bilaga nr.87) 

§ 130 Grunder för de nya kommunala bostadstilläggen (bilaga nr.88) 

§ 131 Tilläggsanslag, Fattigvårdstyrelsen (bilaga nr.89) 
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§ 132 Försäljning av möbler (bilaga nr.90) 

§ 133 Anslag till Erkända Sjukkassan (bilaga nr.91) 

§ 134 Anslag till Framtidsförbundets Sjukkassa (bilaga nr.92) 

§ 135 Anslag till Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.93) 

§ 136 Anslag till Hammarö Rosen (bilaga nr. 94) 

§ 137 Skoghalls Manskör (bilaga nr.95) 

§ 138 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.96) 

§ 139 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.97) 

§ 140 Ytterbelysning till kyrkan m.m. (bilaga nr.98) 

§ 141 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.99) 

§ 142 Anslag till ungdomsledare (bilaga nr.100) 

§ 143 Skoghalls gymnastikförening (bilaga nr.101) 

§ 144 Värmlands Idrottsförbund (bilaga nr.102) 

§ 145 Anslag till ABF (bilaga nr.103) 

§ 146 Tandvårdspropaganda (bilaga nr.104) 

§ 147 Brandstyrelsen (bilaga nr.105) 

§ 148 Folkskolestyrelsen, diverse anslag (bilaga nr.106) 

§ 149 Kommunbiblioteket (bilaga nr.107) 

§ 150 Hemhjälpsnämnden (bilaga nr.108) 

§ 151 Kommunalnämndens förslag till avsättningar 

§ 152 Utgifts- och inkomststaten (bilaga nr.109) 

§ 153 Vapen för köpingen (bilaga nr.110) 

§ 154 Riksheraldikerämbetets förslag till vapen (bilaga nr.111) 

§ 155 Granskning av räkenskaperna (bilaga nr.112) 

§ 156 Tackskrivelser (bilaga nr.113) 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 16 december, 1952 

 

§ 159 Kommunala val (bilaga nr.114) 

§ 160 Hemhjälpsnämnden (bilaga nr.114) 

§ 161 Fyllnadsval (Larsson) (bilaga nr.114) 

§ 162 Fyllnadsval (Johansson) (Bilaga nr.114) 

§ 163 Fyllnadsval (Renström)  

§ 164 Val av beredningsutskott (bilaga nr.115) 

§ 165 Polisman Nygrens lön (bilaga nr.116) 
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§ 166 Lönegradsjusteringar (bilaga nr.117) 

§ 167 Socialvårdsbyråns omorganisation (bilaga nr.118) 

§ 168 Kommunala Realskolan (bilaga nr.118½) 

§ 169 Pensionärshem i Lövnäs (bilaga nr.119) 

§ 170 Anslag till hemgård å Vidön (bilaga nr.120) 

§ 171 Tomt för läkarbostad (bilaga nr.171) 

§ 172 Ivarssons tjänstledighet (bilaga nr.122) 

§ 173 Personalbostäder vid ålderdomshemmet (bilaga nr.123) 

§ 174 Gåvobrev å mark i Jonsbol  

§ 175 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.124) 

§ 176 Bidrag till brunnsborrning (bilaga nr.125) 

§ 177 Förslag angående anslag till djupbrunnsborrning 

§ 178 Anslag till patienter vid kustsanatorium (bilaga nr.126) 

§ 179 Anslag till Virvelvinden (bilaga nr.127) 

§ 180 Anslag till Friska Vindar (bilaga nr.128) 

§ 181 Anslag till juniorförening (bilaga nr.129) 

§ 182 Anslag till gymnastikverksamhet (bilaga nr.130) 

§ 183 Anslag till Cykelklubben (bilaga nr.131) 

§ 184 Anslag till gymnastikföreningen (bilaga nr.132) 

§ 185 Tilläggsstat för år 1952 (bilaga nr.133) 

§ 186 Anslag till brunnsborrning (bilaga nr.134) 

§ 187 Lönerna för 1953 (bilaga nr.135) 

§ 188 Om pensionärshem å Vidön 

§ 189 Tack till Ordförande i barnavårdsnämnden 

§ 190 Tackskrivelse (bilaga nr.136) 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 17 mars, 1953 

 

§ 3 Vin- och spritutskänkning å Tynäs (bilaga nr.1) 

§ 4 Anslag till Hollandshjälpen (bilaga nr.2) 

§ 5 Skärmbildsundersökning (bilaga nr.3) 

§ 6 Anslag till djupbrunnsborrning (bilaga nr.4) 

§ 7 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.5) 

§ 8 Fortsatt utredning beträffande eventuellt markköp 

§ 9 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.6) 
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§ 10 Gratifikation åt skolsköterskorna (bilaga nr.7) 

§ 11 Anslag till sexualundervisning (bilaga nr.8) 

§ 12 D:o (bilaga nr.9) 

§ 13 Anslag till Skoghalls IF (bilaga nr.10) 

§ 14 Anslag till Vidöns IK (bilaga nr.11) 

§ 15 Anslag till TBV (bilaga nr.12) 

§ 16 Båtbryggan vid Lövnäs (bilaga nr.13) 

§ 17 Tackskrivelser (bilaga nr.14) 

 

Sammanträdesdatum: fredag 29 maj, 1953 

 

§ 20 Fru Hellgrens avsägelse (hemhjälpsnämnden) (bilaga nr.15) 

§ 21 Ny ledamot av hemhjälpsnämnden (bilaga nr.16) 

§ 22 Byggnadsordning 

§ 23 Revisionsberättelsen för 1952 (bilaga nr.17) 

§ 24 Skoghalls hemgårds verksamhetsberättelse (bilaga nr.17) 

§ 25 Sandning av enskilda vägar (bilaga nr.18) 

§ 26 Göterstavägen (bilaga nr.19) 

§ 27 Vikingavägen (bilaga nr.20) 

§ 28 Gyllenflyktsvägen (bilaga nr.21) 

§ 29 Badhytt i Västra Skagene 

§ 30 Renhållningsstadgans tillämpningsområde (bilaga nr.22) 

§ 31 Anslag till Lungsjukas konvalescentförening (bilaga nr.23) 

§ 32 Kommunalt bostadstillägg (bilaga nr.24) 

§ 33 Skrivmaskin till kommunala realskolan (bilaga nr.25) 

§ 34 Fri tandvård (bilaga nr.26) 

§ 35 3-årig yrkesutbildning (bilaga nr.27) 

§ 36 Kulvertnedläggning (bilaga nr.28) 

§ 37 Kulvertnedläggning (bilaga nr.29) 

§ 38 Avloppsledning i Norra Nolgård (bilaga nr.30) 

§ 39 Telefon till biblioteket (bilaga nr.31) 

§ 40 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.32) 

§ 41 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.33) 

§ 42 Estniska Nationalrådet (bilaga nr.34) 

§ 43 NTF: s trafikkurser (bilaga nr.35) 
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§ 44 Anslag till sortering m.m. av deklarationerna (bilaga nr.36) 

§ 45 Gesällkurs för skorstensfejare (bilaga nr.37) 

§ 46 Hemvärnsgård (bilaga nr.38) 

§ 47 Pensionärshemmen (bilaga nr.39) 

§ 48 Hamnar för småbåtar (bilaga nr.40) 

§ 49 Barnkoloniverksamhet (bilaga nr.41) 

§ 50 Vårdhemstaxorna (bilaga nr.42) 

§ 51 Tackskrivelse (bilaga nr.43) 

§ 52 Invigningsfrågan nya kommunalhuset 

 

Sammanträdesdatum: torsdag 30 juli, 1953 

 

§ 55 Inköp av mark i Lillängsskogen för bostadshus (bilaga nr.44-45) 

§ 56 Val av ledamot i styrelse för bostadsrättsförening (bilaga nr.46) 

§ 57 Val av revisor i bostadsrättsförening (bilaga nr.46) 

§ 58 Fyllnadsval i styrelsen för yrkesskolorna (bilaga nr.46) 

§ 59 Ny kretsindelning för landstingsval (bilaga nr.47 (44)) 

§ 60 Fastighetsredovisning i Hammarö köping (bilaga nr.44) 

§ 61 Inköp av mark i Lillängsskogen för lågstadieskola (bilaga nr.48 (44)) 

§ 62 Elinstallationer i Svenshults skola (bilaga nr.49 (44)) 

§ 63 Inventarier m.m. till provisoriska skollokaler (bilaga nr.50 (44)) 

§ 64 Lokalhyra m.m. för skollokaler å vinden till Skoghalls skola (bilaga nr.51 (44)) 

§ 65 Pensionsavgifter för vissa yrkeslärare (bilaga nr.52-53) 

§ 66 Vaktmästare vid ålderdomshemmet (bilaga nr.54-55 (44)) 

§ 67 Tätningslist i ålderdomshemmet (bilaga nr.56 (44)) 

§ 68 Vaktmästare vid kommunalhuset med flera byggnader (bilaga nr. (44)) 

§ 69 Förre polismannens pension (bilaga nr.57-58) 

§ 70 Småbåtshamnar (bilaga nr.59-60 (44)) 

§ 71 Utredning angående inköp av Gunnarskärs gård (bilaga nr.62 (44)) 

§ 72  Anslag till Värmlands Musikcirkelförbund (bilaga nr.63 (44)) 

§ 73 Anslag till Folkrörelsernas arkiv för Värmland (bilaga nr.64-65 (44)) 

§ 74 Anslag till Skoghall - Hammarö Folkpensionsförening (bilaga nr 66 (44)) 

§ 75 Anslag till renovering av missionskyrkan i Skoghall (bilaga nr.67-68 (53)) 

§ 76 Anslag till Skoghalls musikkår (bilaga nr.69 (53)) 

§ 77 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.70, 73 (44)) 

 



Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:9, 1952-1957* 

Protokollsregister, Hammarö Köping 
De fullständiga protokollen finns i Hammarö kommunarkiv. 
* Då paragrafen (§) inte redovisas avses endast information om t.ex. justerare och närvarande. 

9(36) 

 

§ 78 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.74 (44)) 

§ 79 Anslag till fritidsområdet i Folkets Park (bilaga nr.75 (44)) 

§ 80 Anslag till hembygdsföreningen (bilaga nr.76 (44)) 

§ 81 Arvode till semestervikarie för överläraren (bilaga nr.77-78) 

§ 82  Tackskrivelser (bilaga nr.79-80) 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 22 september, 1953 

 

§ 85 Inköp av tomt för skola i Lillängsskogen (bilaga nr.81) 

§ 86 Dito för hyreshusbebyggelse 

§ 87 Lågstadieskola i Lillängsskogen (bilaga nr.82) 

§ 88 Vatten och avlopp i Hägensbergs skola (bilaga nr.83) 

§ 89 Ersättning till vikarierande skrivbiträde å folkskoleexpeditionen (bilaga nr.84) 

§ 90 Tilläggsanslag, Barnavårdsnämnden (bilaga nr.85) 

§ 91 Tilläggsanslag, Nykterhetsnämnden (bilaga nr.86) 

§ 92 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen (bilaga nr.87) 

§ 93 Renhållningsstadgans tillämpningsområde (bilaga nr.88) 

§ 94 Aktieteckning i Kommunaktiebolaget (bilaga nr.89) 

§ 95 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.90) 

§ 96 Kommunala förbättringsbidrag (bilaga nr.91, 92) 

§ 97 Bidrag till sjukkassor (bilaga nr.92½, 93) 

§ 98 Anslag till hemvärnsgård (bilaga nr.94) 

§ 99 Behovet av samlingslokaler (bilaga nr.95) 

§ 100 Anslag till Lövnäs IF (bilaga nr.96) 

§ 101 Anslag till jaktvårdsgille (bilaga nr.97) 

§ 102 Anslag till Motorförarnas Helnykterhetsförbund (bilaga nr.98) 

§ 103 Anslag till ungdomsloger (bilaga nr.99, 100) 

§ 104 Anslag till scoutkårer (bilaga nr.101) 

§ 105 Tackskrivelse (bilaga nr.102) 

§ 106 Tack för kommunalt förbättringsbidrag 
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Sammanträdesdatum: torsdag 29 oktober, 1953 

 

§ 109 Val av markegångsombud 

§ 110 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.104) 

§ 111 Kommunala förbättringsbidrag (bilaga nr.105) 

§ 112 Tilläggsanslag för kommunala realskolan (bilaga nr.106) 

§ 113 Föreståndarinnans pensionsavgift (bilaga nr.107) 

§ 114 Rektorsbostaden (bilaga nr.108) 

§ 115 Skolmåltidslokaler m.m. i Skoghall (bilaga nr.109) 

§ 116 Pension (bilaga nr.110) 

§ 117 Brandmanskapets m.fl. löner och arvoden (bilaga nr.111) 

§ 118 Husmodersskola (bilaga nr.112) 

§ 119 Axelssonsvägen (bilaga nr.113) 

§ 120 Skoghalls manskör (bilaga nr.114) 

§ 121 ABF: s anslag (bilaga nr.115) 

§ 122 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.116) 

§ 123 Skolhemmet Sundsgårdens anslag (bilaga nr.117) 

§ 124 Värmlands Idrottsförbund (bilaga nr.118) 

§ 125 Värmlands Blindförening (bilaga nr.119) 

§ 126 Reumatiskt Sjuka (bilaga nr.120) 

§ 127 De Vanföras avdelning Karlstad (bilaga nr.121) 

§ 128 Soldaternas Vänner (bilaga nr.122) 

§ 129 Turisttrafikföreningen (bilaga nr.123) 

§ 130 Företagareföreningen (bilaga nr.124) 

§ 131 Kustsanatoriet, Vejbystrand (bilaga nr.125) 

§ 132 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.126) 

§ 133 Biblioteket i Svenshult (bilaga nr.127) 

§ 134 Kristliga ungdomsföreningar (bilaga nr.128) 

§ 135 Skoghalls Hemgård (bilaga nr.129) 

§ 136 Nyanskaffningar 

§ 138  Utgifts- och inkomststaten (bilaga nr.130) 

§ 139 Tackskrivelse (bilaga nr.131) 

§ 140 Petitionslista angående soptippen å Vidön 
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Sammanträdesdatum: fredag 18 december, 1953 

 

§ 143  Kommunala val, (§ 143 A-Ö, Aa-Ac) (bilaga nr.132) 

§ 144 Fyllnadsval (bilaga nr.133) 

§ 145 Fyllnadsval (bilaga nr.134) 

§ 146 Val av suppleant 

§ 147 Kompletterande val, Nykterhetsnämnden (bilaga nr.135) 

§ 148 Avloppsnätet i Skoghall (bilaga nr.136) 

§ 149 Vägarna i Haga och på Vidöåsen (bilaga nr.137) 

§ 150 Lövnäs gård 

§ 151 Markärende 

§ 152 Pensionsmyndighet 

§ 153 Pension till (bilaga nr.138) 

§ 154 Angående hyresort i Skoghall och på Vidön (bilaga nr.139) 

§ 155 Utredning och förslag angående rektorsbostad (bilaga nr.140) 

§ 156 Ersättning för sortering av deklarationer (bilaga nr.141) 

§ 157 Skolmusikkåren (bilaga nr.142) 

§ 158 Skoghalls Cykelklubb (bilaga nr.143) 

§ 159 Gymnastikföreningen (bilaga nr.144) 

§ 160 Friska Vindar och Virvelvinden (bilaga nr.145) 

§ 161 Anslag till lungsjuka (bilaga nr.146) 

§ 162 Skoghalls idrottsplatsförening (bilaga nr.147) 

§ 163 Kommunala bostadstillägget (bilaga nr.148) 

§ 164 Kylskåp i pensionärshemmen samt ändring av hyrorna (bilaga nr.149) 

§ 165 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.150) 

§ 166 Hallersruds kyrka (bilaga nr.151) 

§ 167 Tilläggsanslag, Folkskolestyrelsen (bilaga nr.152) 

§ 168 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen (bilaga nr.153) 

§ 169 Tilläggsstat för år 1953 (bilaga nr.154) 

§ 170 Anslag till livbåt för Vänern (bilaga nr.155) 

§ 171 Tackskrivelser (bilaga nr.156) 

§ 172 Val av beredningsutskott 

§ 173 Linds avsägelse (bilaga nr.157) 

§ 174 Begäran om ny röstsammanräkning 

§ 175 Interpellationer  
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§ 176 Interpellationer 

§ 177 Tack och julhälsning 

 

Sammanträdesdatum: fredag 5 februari, 1954 

 

§ 1 Ny ledamot av fullmäktige (bilaga nr.1) 

§ 4 Kommunal folkomröstning 

§ 5 Ny hälsovårdsstadga 

§ 6 Renhållningsstadgans tillämpningsområde (bilaga nr.2) 

§ 7 Lönetillägget för 1954 (bilaga nr.3) 

§ 8 Planering kring kommunalhuset 

§ 9 Ansvarsteckning 200 000 kronor 

§ 10 Hörselundersökning av skolbarn (bilaga nr.4) 

§ 11 Ivarsons tjänstledighet (bilaga nr.4) 

§ 12 Hållningsgymnastik (bilaga nr.5) 

§ 13 Anslag för omräkning av folkpensionen 

§ 14 Rikstävlingen Min Hemsocken (bilaga nr.6) 

§ 15 Trafiksäkerhetskommitté (bilaga nr.7) 

§ 16 Räknemaskin till poliskontoret (bilaga nr.8) 

§ 17 Anslag till rörnedläggning i dike (bilaga nr.9) 

§ 18 Ytterbelysning i Rud (bilaga nr.10) 

§ 19 Kommunala bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.11) 

§ 20 Läkarmottagning m.m. (bilaga nr.12) 

§ 21 Tackskrivelser (bilaga nr.13) 

§ 22 Vägbelysning, Karlstad - Hammaröbron 

§ 23 Vägbelysning Hammaröbron – Skoghall 

§ 24 Interpellation angående dricksvattnet 

 

Sammanträdesdatum: onsdag 7 april, 1954 

 

§ 28 Mötet ajourneras 

§ 29 Överlämnande av Uddeholms Aktiebolags gåva till kommunhusets utsmyckning 

§ 30 Mötet återupptas 

§ 31 Inventering till Skolmåltidsverksamheten (bilaga nr.14) 

§ 32 Inredning av rum i Solbacka skola (bilaga nr.15) 
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§ 33 Varmvattenberedare i Skoghall skola (bilaga nr.16) 

§ 34 Om- och tillbyggnad av Götetorps skola (bilaga nr.17) 

§ 36 Skandex-skåp till skolexpeditionen (bilaga nr.19) 

§ 37 Resebidrag till elever i kommunala realskolan (bilaga nr.20) 

§ 38 Stadsplan för område vid Sörviken 

§ 39 Ändringsarbeten vid ålderdomshemmet (bilaga nr.21) 

§ 40 Nyanläggning av vägar (bilaga nr.21½) 

§ 41 Kommittén för vägnamn m.m. 

§ 42 Försäljning av fastighet vid Lövnäs 

§ 43 Anslag till TBV (bilaga nr.22) 

§ 44 Anslag till musiksällskapet (bilaga nr.23) 

§ 45 Försäljning av markområde till bostadsrättsföreningen Lunna 

§ 46 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.24) 

§ 47 Ombud till stadsförbundets kongress (bilaga nr.25) 

§ 48 Ledamot i valnämnden för norra distriktet (bilaga nr.26) 

§ 49 Tackskrivelse (bilaga nr.27) 

 

Sammanträdesdatum: onsdag 25 maj, 1954 

 

§ 52 Val av ombud i allmänna sjukkassan (bilaga nr.28) 

§ 53 Revisionsberättelsen för 1953 (bilaga nr.29) 

§ 54 Skoghalls Hemgårds verksamhetsberättelse (bilaga nr.29) 

§ 55 Pilsner å Lövnäs restaurang 

§ 56 Hemställan angående markförsäljning (bilaga nr.30) 

§ 57 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.31) 

§ 58 Skoghalls IF (bilaga nr.32) 

§ 59 Skoghalls Idrottsplatsförening (bilaga nr.33) 

§ 60 Bostadshyra (bilaga nr.34) 

§ 61 Realskolans bibliotek (bilaga nr.35) 

§ 62 Realskolan, Inrättande av tjänster (bilaga nr.36) 

§ 63 Realskolan, Anslag till skrivhjälp (bilaga nr 37) 

§ 64 Biblioteket, Biträdestjänst (bilaga nr.38) 

§ 65 Folkskolan, Anslag till hyra m.m. av lokaler (bilaga nr.39) 

§ 66 Folkskolan, Anslag till möbelanskaffning m.m. (bilaga nr.40) 

§ 67 Utredning av toaletter för samhället (bilaga nr.41) 
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§ 68 Erk. Sjukkassan, Anslag (bilaga nr.42) 

§ 69 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.43) 

§ 70 Hammarö Skytteförening (bilaga nr.44) 

§ 71 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.45) 

§ 72 Föreståndarinnan på ålderdomshemmets lön (bilaga nr.46) 

§ 73 Biträdande föreståndarinna (bilaga nr.46) 

§ 74 Vakttjänsten å ålderdomshemmet (bilaga nr.46) 

§ 75 Folkets Park (bilaga nr.47) 

§ 76 Utnyttjande av ytterbelysning 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 22 juni, 1954 

 

§ 81 Personalstat för polisväsendet 

§ 82 Gångbana vid Dingelsundet 

§ 83 Anslag till Lövnäs IF (bilaga nr.48) 

§ 84 Anslag till skolhemmet Sundsgården (bilaga nr.49) 

§ 85 Anslag till Folkpensionärsföreningen (bilaga nr.50) 

§ 86 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.51) 

§ 87 D:o bidrag (bilaga nr.52) 

§ 88 Bidrag till avloppsledning (bilaga nr.53) 

§ 89 Stekpanna till vårdhemmet 

§ 90 Angående Mosstorp, Landstinget (bilaga nr.54) 

§ 91 Angående Hovlandavägen 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 10 augusti, 1954 

 

§ 94 Skolvaktmästare Ivarsons tjänstledighet (bilaga nr.55) 

§ 95 Hyresvärde för kommunalbibliotekets lokaler (bilaga nr.56) 

§ 96 Inventarier till biblioteksfilialer på Vidön (bilaga nr 57) 

§ 97 El. stekpanna med ugn till ålderdomshemmet (bilaga nr.58) 

§ 98 Tilläggsanslag för öppen fattigvård (bilaga nr.59) 

§ 99 Anslag till Hammarö Erkända Sjukkassa (bilaga nr.60) 

§ 100 Anslag till Värmlands Turisttrafikförening 1955 (bilaga nr.61) 

§ 101 Anslag till Värmlands läns Företagareförening (bilaga nr.62, 63) 

§ 102 Anslag till brunnsborrning (bilaga nr.64) 
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§ 103 Avslag å framställning om anslag till brunnsborrning (bilaga nr.65) 

§ 104 Kommunala förbättringsbidrag (bilaga nr.65-68) 

§ 105 Iordningställande av en kortfilm med ljud av Hammaröfilmen (bilaga nr.69, 70) 

§ 106 Anslag till Folkrörelsernas Arkiv (bilaga nr.71, 72) 

§ 107 Överklagning av anslaget till Folkets park (bilaga nr.73) 

§ 108 Fria skjutsar till vallokalerna vid höstens valförrättningar (bilaga nr.74) 

§ 109 Angående belysning från Karlstad till Hammaröbron (bilaga nr.75, 76) 

§ 110 Tackskrivelse från folkpensionärsföreningen (bilaga nr.77) 

§ 111 Informationsdag i Karlstad den 2/9 (bilaga nr.78) 

§ 112 Angående vatten vid Mörudden 

§ 113 Telegram till kommunalkamrer Wennerström 

§ 114 Angående vägen Mörmon – Hovlanda 

 

Sammanträdesdatum: fredag 29 oktober, 1954 

 

§ 117 Inköp av markområde i Mosstorp (bilaga nr.79) 

§ 118 Kommunala bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.80) 

§ 119 Projekteringskostnad (bilaga nr.81) 

§ 120 Anslag till avloppsledning (bilaga nr.82) 

§ 121 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.83) 

§ 122 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.84) 

§ 123 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.85) 

§ 124 Anslag till sjukkassa (bilaga nr.86) 

§ 125 Ungdomsloger och ungdomstempel (bilaga nr.87) 

§ 126 Anslag till logens idrottssektion (bilaga nr.88) 

§ 127 Logens scoutkår (bilaga nr.89) 

§ 128 Värmlands distriktsloge (bilaga nr.90) 

§ 129 Värmlands Idrottsförbund (bilaga nr.91) 

§ 130 Anslag till blindföreningen (bilaga nr.92) 

§ 131 Musikcirkelförbund (bilaga nr. 93) 

§ 132 Anslag till MHF (bilaga nr.94) 

§ 133 Anslag till Blåbandsrörelsen (bilaga nr.95) 

§ 134 Anslag till Soldaternas Vänner (bilaga nr.96) 

§ 135 Vejbystrands Sanatorium (bilaga nr.97) 

§ 136 Sinnessjukvårdens Hjälpförening (bilaga nr.98) 
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§ 137 Anslag till reumatiskt sjuka (bilaga nr.99) 

§ 138 De Lungsjukas Centralorganisation (bilaga nr.100) 

§ 139 Anslag till Manskören (bilaga nr.101) 

§ 140 Borgensteckning Bostadsrättsförening Lunna (bilaga nr.102) 

§ 141 Bidrag till avloppsdike 

§ 142 Kristl. ungdomsföreningar (bilaga nr.103) 

§ 143 Skoghalls Fruktodlarförening (bilaga nr.104) 

§ 144 Skoghalls Cykelklubb (bilaga nr.105) 

§ 145 Hammarö nykterhetsförbund (bilaga nr.106) 

§ 146 De Vanföras Riksorganisations lokalavdelning (bilaga nr.107) 

§ 147 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.108) 

§ 148 Föreningen Skoghalls Idrottsplats (bilaga nr.109) 

§ 149 ABF: s lokalavdelning (bilaga nr.110) 

§ 150 Husmoderskolan (bilaga nr.111) 

§ 151 Yrkesskolans stat (bilaga nr.112) 

§ 152 Granskning av konstruktioner (bilaga nr.113) 

§ 153 Ersättning till valnämnderna 

§ 154 Sammanträdesarvoden (bilaga nr.114) 

§ 155 Arvodet till nykterhetsnämndens ordförande (bilaga nr.115) 

§ 156 Brandstyrelsen (bilaga nr.116) 

§ 157 Renhållningsstadgan 

§ 158 Anslag till sopstation (bilaga nr.117) 

§ 159 Hyra för bibliotekslokaler (bilaga nr.118) 

§ 160 Bibliotekets telefon (bilaga nr.118) 

§ 161 Biblioteksarvoden (bilaga nr.118) 

§ 162 Barnavårdsnämnden (bilaga nr.119) 

§ 163 Realskolan (bilaga nr.120) 

§ 164 Vaktmästare å Vidön (bilaga nr.121) 

§ 165 Hemhjälpsnämnden (bilaga nr.122) 

§ 166 Lillängsskolan (bilaga nr.123) 

§ 167 Pension (bilaga nr.123) 

§ 168 Hyra för skolmåltidslokaler (bilaga nr.123) 

§ 169 Skolbibliotekariearvoden (bilaga nr.123) 

§ 170 Underhåll av inventarier och fastigheter (bilaga nr.123) 

§ 171 Enhetliga avgifter å vårdhemmet (bilaga nr.124) 
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§ 172 Radio till personalbostad (bilaga nr.125) 

§ 173 Tilläggsanslag till personalbostaden (bilaga nr.126) 

§ 174 Anslag å 1000 kr. av fastighet (bilaga nr.127) 

§ 175 Läkarundersökning å Ålderdomshemmet (bilaga nr.127½) 

§ 176 Fattigvårdstyrelsens statförslag (bilaga nr.128) 

§ 177 Skoghalls Hemgårds stat (bilaga nr.129) 

§ 178 Utgifts- och inkomststaten (bilaga nr.130) 

§ 179 Vägnamnsförslag (bilaga nr.132) 

§ 180 Vägbyggnadsförslag 

§ 181 Folkets Husförenings låneansökan 

§ 182 Överklagade ärendet (bilaga nr.132) 

§ 183 Tackskrivelser (bilaga nr.133) 

§ 184 Skolreformen 

 

Sammanträdesdatum: torsdag 16 december, 1954 

 

§ 188 Köpingens anslagstavla (bilaga nr.134) 

§ 189 Tidningar för kungörelse om sammanträde 

§ 190 Vägnamnskommitténs förslag (bilaga nr.134) 

§ 191 Bidrag till avloppsdike i Rönningslandet (bilaga nr.135) 

§ 192 Samlingssal i pensionärshemmen (bilaga nr.135½) 

§ 193 Sätervägens iordningställande (bilaga nr.136) 

§ 194 Tilläggsanslag (bilaga nr.137) 

§ 195 Inköp av dammsugare till Hallersruds skola 

§ 196 Kontrakt angående Skoghallstvätten (bilaga nr.138) 

§ 197 Kommunalt förbättringsbidrag (bilaga nr.139) 

§ 198 Brunnsborrning (bilaga nr.140) 

§ 199 Hemvårdarinnornas pensionsanslutning (bilaga nr.141) 

§ 200 Samordningsfrågor i samband med sjukförsäkringsreformen (bilaga nr.141) 

§ 201 Löne- och pensionstillägget för år 1955 (bilaga nr.141) 

§ 202 Anslag till inlösen av borgenslån (bilaga nr.142) 

§ 203 Toalettanordningar (bilaga nr.143) 

§ 204 Skrivbiträde å kommunalkontoret 

§ 205 Avsägelser (bilaga nr.144) 

§ 206 Kommunala val (bilaga nr.145) 

 



Ur Protokoll, Kommunalfullmäktige, Volym A 1:9, 1952-1957* 

Protokollsregister, Hammarö Köping 
De fullständiga protokollen finns i Hammarö kommunarkiv. 
* Då paragrafen (§) inte redovisas avses endast information om t.ex. justerare och närvarande. 

18(36) 

 

§ 207 ABF: s skrivelse (bilaga nr.146) 

§ 208 Wennerströms begäran om entledigande från styrelseuppdrag  

 (bilaga nr.147) 

§ 210 Anslag till Vidöns IK (bilaga nr.148) 

§ 211 Sammankallande av nya fullmäktige 

§ 212 Tackskrivelser (bilaga nr.149) 

§ 213 Angående Rävön 

§ 214 Tacktal och jul- och nyårshälsningar 

 

Sammanträdesdatum: lördag 22 januari, 1955 

 

§ 2 Protokoll över röstsammanräkningen (bilaga nr.1) 

§ 3 Närvarande ledamöter (bilaga nr.2) 

§ 5 Val av ordförande och vise ordförande i fullmäktige 

§ 7 Carlssons avsägelse (folkskolestyrelsen) (bilaga nr.3) 

§ 8  Val av ny ledamot i folkskolestyrelsen 

§ 9 Revisor för Folkets Hus 

§ 10 Pensionsreglementet PRL (bilaga nr.4) 

§ 11 Realskolans lärarstipendier (bilaga nr.5) 

§ 12 Extra ordinarie folkskollärartjänst vid realskolan (bilaga nr.6) 

§ 13 Spritservering å Konsumrestaurangen (bilaga nr.7) 

§ 14 Bidrag till Torpvägen (bilaga nr.8) 

§ 15 Pensionärshem (bilaga nr.9) 

§ 16 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.10) 

§ 17 D: o 

§ 18 Brunnsborrningsbidrag (bilaga nr.11) 

§ 19 Arvodet till kommunalnämndsordföranden (bilaga nr.12) 

§ 20 Tackskrivelser (bilaga nr.13) 

§ 21 Mötet avslutat 

    • Information rörande utbyggnadsplaner 

§ 22 Tillägg till protokollet: Nya kommunallagen 
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Sammanträdesdatum: tisdag 8 mars, 1955 

 

§ 26 Utskänkning av spritdrycker på Tynäs (bilaga nr.15-18) 

§ 27 Förvärv av Rävön (bilaga nr.19) 

§ 28 Inköp av kommunallagarna 

§ 29 Tilläggsanslag, Folkskolestyrelsen (bilaga nr.20) 

§ 30 Samarbetsnämnden (bilaga nr.21) 

§ 31 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.22-27) 

§ 32 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.28) 

§ 33 Bidrag till färdigställande av fastighet 

§ 34 Anslag till fredsmonument i Karlstad (bilaga nr.29) 

§ 35 Huvudman för den statsunderstödda fritidsgruppsverksamheten (bilaga nr.30) 

§ 36 Anslag till Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.32-34) 

§ 37 Stipendium till kommunal kurs (bilaga nr.35) 

§ 38 Varmvatten i pensionärshemmen på Skogåsen 

§ 39 Fråga angående den nya sopstationen 

 

Sammanträdesdatum: fredag 25 mars, 1955 

 

§ 42 Hyra m.m. för provinsialläkarbostaden och mottagningslokalerna (bilaga nr.36) 

§ 43 Anslag till fredsmonument i Karlstad (bilaga nr.36½) 

§ 44 Teckning av lägenheter i HSB (bilaga nr.37) 

§ 45 Tandvård för elever i realskolan (bilaga nr.38-39) 

§ 46 Anslag till Social-etisk upplysningskurs (bilaga nr.40.41) 

§ 47 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.42) 

§ 48 Tackskrivelse från Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.43) 

 

Sammanträdesdatum: lördag 4 juni, 1955 

 

§ 51 Sopstation vid Mosstorp (bilaga nr.44) 

§ 52 Varmvatten i pensionärshemmen, Skogåsen (bilaga nr.45) 

§ 53 Dricksvatten till Mörudden (bilaga nr.46) 

§ 54 Anslagstavlor i Sockenstugan och Bygdegården 

§ 55 Inackordering för tbc-konvalescenter (bilaga nr.47) 

§ 56 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.48) 
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§ 57 Djupbrunnsborrning (bilaga nr.49) 

§ 58 Avhämtningsförsäljning av pilsnerdricka 

§ 59 Reparation av brandmur vid ålderdomshemmet (bilaga nr.50) 

§ 60 Anslag till Skoghalls musikkår (bilaga nr.51) 

§ 61 Anslag till Skoghalls musiksällskap (bilaga nr.52) 

§ 62 Anslag till kräftsjukdomarnas bekämpande (bilaga nr.53) 

§ 63 Anslag för sortering av årets deklarationsmaterial (bilaga nr.54) 

§ 64 Anslag till Lövnäs IF (bilaga nr.55) 

§ 65 Anslag till Estniska kommittén (bilaga nr.56) 

§ 66 Yttrande angående besvär över hälsovårdsnämndens beslut 

§ 67 Återremiss angående kostnaderna för avlopp vid Rosenlund 

§ 68 Anslag till folkpensionärsföreningen (bilaga nr.57) 

§ 69 Förvaltning av personalbostad vid ålderdomshemmet (bilaga nr.58) 

§ 70 Planering kring personalbostaden vid ålderdomshemmet (bilaga nr.59) 

§ 71 Ny renhållningsstadga (bilaga nr.60) 

§ 72 Framställning om förordnande jämlikt § 76 i 1947 års byggnadslag 

§ 73 Anslag till premier i kommunala realskolan (bilaga nr.61) 

§ 74 Höjt anslag till skrivhjälp på realskolans expedition (bilaga nr.62) 

§ 75 Sotningstaxa (bilaga nr.63) 

§ 76 Vägbyggnad: Del av Folkungavägen (bilaga nr.64) 

§ 77 Vägbyggnad: Del av Domarevägen (bilaga nr.65) 

§ 78 Utskänkning av öl 

§ 79 Avhämtningsförsäljning av öl 

§ 80 Utskänkning av vin och starköl på Hammarsudde 

§ 81 Utsträckt tid för utskänkning av vin och sprit på Tynäs 

§ 82 Anslag till fritidsområde i samband med Folkets park (bilaga nr.66) 

§ 83 Teckning av andelar i Hammarö Andelstvättförening (bilaga nr.67) 

§ 84 Anslag till Skoghalls IF (bilaga nr.68) 

§ 85 Revisionsberättelse (bilaga nr.69) 

§ 86 Hr Jannebys avsägelse från kommunala uppdrag (bilaga nr.70) 

§ 87 Fyllnadsval: Fattigvårdsstyrelsen 

§ 88 Fyllnadsval: ordförande i Fattigvårdsstyrelsen 

§ 89 Fyllnadsval: Lönenämnden 

§ 90 Fyllnadsval: Samarbetsnämnden 

§ 91 Uppgörelse enligt centrala överenskommelser (bilaga nr.71) 
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§ 92 Hyran för läkarbostaden och mottagningen 

§ 93 Stipendier till lärare i folkskolan och premier till elever (bilaga nr.72) 

§ 94 Tackskrivelse (bilaga nr.73) 

§ 95 Anföranden av direktör Waller, rektor Holmstrand och rektor Forsberg. 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 20 september, 1955 

 

§ 98 Rävön 

§ 99 Rusdrycksförsäljning (bilaga nr.74) 

§ 100 Ölförsäljning 

§ 101 Clevevägen, Asfaltering 

§ 102 Ytterbelysning Hovlandavägen (bilaga nr.75) 

§ 103 Anslag till möbelanskaffning till pensionärshemmet i Lövnäs 

§ 104 Pensionärsreglementet (PRL) (bilaga nr. 76) 

§ 105 Normaltjänstereglemente (TRL) 1955 (bilaga nr.77) 

§ 106 Hyra för provinsialläkarbostad m.m. (bilaga nr.78) 

§ 107 Tilläggsanslag 

§ 108 D: o (bilaga nr.79) 

§ 109 D: o (bilaga nr 80) 

§ 110 D: o (bilaga nr.81) 

§ 111 Garage i Svenshult (bilaga nr.82) 

§ 112 Vaktmästartjänst vid lillängsskolan (bilaga nr.83) 

§ 113 Skolans framtida organisation (bilaga nr.84) 

§ 114 Tilläggsanslag (bilaga nr.85) 

§ 115 D: o (bilaga nr.86) 

§ 116 Diverse anslag för år 1956 (bilaga nr.87) 

§ 117 Biodlareförening (bilaga nr.88) 

§ 118 Skorstensfejare Persson (bilaga nr.89) 

§ 119 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.90) 

§ 120 ABF: s lokalavdelning (bilaga nr.91) 

§ 121 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.92) 

§ 122 Hammarö Allmänna Sjukkassa (bilaga nr.93) 

§ 123 Manskören (bilaga nr.94) 

§ 124 Logens scoutkårer (bilaga nr.95) 

§ 125 Ungdomslogerna (bilaga nr.96) 
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§ 126 Kommunala bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.97) 

§ 127 Brunnsborrningar (bilaga nr.98) 

§ 128 Yrkeslärare Nilssons lön (bilaga nr.99) 

§ 129 Lön för ingeniör-lärare (bilaga nr.99) 

§ 130 Överklagning (bilaga nr.100) 

§ 131 Skrivelse 

 

Sammanträdesdatum: fredagen 28 oktober, 1995 

 

§ 134 Ombud i Vägnämnd (bilaga nr.101) 

§ 135 Ombud i Allmänna Sjukkassan (bilaga nr.102) 

§ 136 Skolväsendets lokala och regionala ledning m.m. 

§ 137 Stadsplan för centrala Skoghall 

§ 138 Stadsplan för del av Lövnäsområdet 

§ 139 Delning av mellersta valdistriktet (bilaga nr.103) 

§ 140 Bostäder i HSB 

§ 141 % - tillägg på insats i HSB 

§ 142 Förskottering av egnahemslån 

§ 143 Grunder för förmedling av lån 

§ 144 Parkeringsplatser å Mörudden 

§ 145 Markområde 

§ 146 Brunnsborrningar (bilaga nr.104) 

§ 147 Barndaghem (bilaga nr.105) 

§ 148 Lekplatser och isbanor (bilaga nr.106) 

§ 149 Ytterbelysning (bilaga nr.107) 

§ 150 Länsbiolog (bilaga nr.108) 

§ 151 Kristl. ungdomsförening (bilaga nr.109) 

§ 152 Virvelvinden (bilaga nr.110) 

§ 153 Nykterhet om ansvar (bilaga nr.111) 

§ 154 Cykelklubben (bilaga nr.112) 

§ 155 Soldaternas vänner i Bergslagen (bilaga nr.113) 

§ 156 Missionshuset i Klöverud (bilaga nr.114) 

§ 157 IOGT: s idrottssektion (bilaga nr.115) 

§ 158 Anslag till Motor (bilaga nr.115½) 

§ 159 Skytteföreningen (bilaga nr.116) 
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§ 160 Framtidsförbundets Sjukkassa (bilaga nr.117) 

§ 161 Vejbystrands Kustsanatorium (bilaga nr.118) 

§ 162 Skoghalls ABF (bilaga nr.119) 

§ 163 Tilläggsanslag Vattenverket (bilaga nr.120) 

§ 164 D: o Biblioteksstyrelsen (bilaga nr.121) 

§ 165 D: o Realskolan (bilaga nr.122) 

§ 166 Biblioteksarvodet, Realskolan (bilaga nr.123) 

§ 167 Tilläggsanslag, Fattigvårdsstyrelsen (bilaga nr.124) 

§ 168 Nykterhetsförbundets anslag (bilaga nr.125) 

§ 169 Brandstyrelsens anslag och arvoden 1956 (bilaga nr.126) 

§ 170 Barnavårdsnämndens ordförandes arvode (bilaga nr.127) 

§ 171 Skolgården i Götetorp (bilaga nr.128) 

§ 172 Skrivbiträde å skolexpeditionen (bilaga nr.128) 

§ 173 Skolstyrelsens nämndsordförandes arvoden (bilaga nr.129) 

§ 174 Lärarnas rese- och trakt.mentsars (bilaga nr.129) 

§ 175 Filmkretsen (bilaga nr.128) 

§ 176 Timarvode för musikundervisning (bilaga nr.§ 18) 

§ 177 Tillsynslärartjänst vid Lillängsskolan (bilaga nr.128) 

§ 178 Tillsynsbiträde i Skoghalls skola (bilaga nr.128) 

§ 179 Tillsynslärarnas arvoden (bilaga nr.128) 

§ 180 Prenumerationsavgiftsbidrag å Ungdomsnytt (bilaga nr.128) 

§ 181 Skolbiblioteket (bilaga nr.128) 

§ 182 Fria skolbad (bilaga nr.128) 

§ 183 Underhåll m.m. av fastigheter och inventarier (bilaga nr.128) 

§ 184 Centrallåsanordning, Skoghalls skola (bilaga nr.128) 

§ 185 Förvaltning av läkarbostaden m.m. 

§ 186 Avsättningar till fonder m.m. 

§ 187 Skoghalls Hemgård (bilaga nr.129) 

§ 188 Utgifts- och inkomststaten för år 1956 (bilaga nr.130) 

§ 189 Tilläggsanslag, barnavårdsnämnden (bilaga nr.131) 

§ 190 Adjunktstjänster, realskolan (bilaga nr.132) 

§ 191 Telefonsvarare i läkarmottagningen (bilaga nr.133) 
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Sammanträdesdatum: torsdag 15 december, 1955 

 

§ 194 Renhållningskontrakt UHB - Köpingen (bilaga nr.134) 

§ 195 Ölförsäljning 

§ 196 Ölrättigheter å Bruksbaren 

§ 197 Spritutskänkning å Tynäs (bilaga nr.135) 

§ 198 Tilläggsanslag (bilaga nr.136) 

§ 199 Symaskiner till flickslöjden (bilaga nr.137) 

§ 200 Kommunala bostadstillägget (bilaga nr 138) 

§ 201 Taxeringsnämndens ledamöters arvoden 

§ 202 Isbanor m.m. (bilaga nr.139) 

§ 203 Markområden 

§ 204 Markområde 

§ 205 Anslaget till fria skolbad (bilaga nr.140) 

§ 206 Borgensteckning Bostadsrättsföreningen Lunna (bilaga nr.141) 

§ 207 Borgensteckning Bostadsrättsföreningen Lunna (bilaga nr.142) 

§ 208 Brunnsborrning (bilaga nr.143) 

§ 209 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.144) 

§ 210 Värmlands Idrottsförbund (bilaga nr.145) 

§ 211 Friska Vindar (bilaga nr.146) 

§ 212 Skoghalls socialdemokratiska ungdomsklubb (bilaga nr.147) 

§ 213 Hyreshöjning tjänstebostäder (bilaga nr.148) 

§ 214 Tilläggsstat för år 1955 (bilaga nr.149) 

§ 215 Hesselbomsvägens iordningställande (bilaga nr.150) 

§ 216 Kommunala val (bilaga nr.151) 

§ 217 Beredningsutskott 

§ 218 Skolstyrelseutredningen, Yrkesskolans förslag (bilaga nr.152) 

§ 219 Renströms avgång ur skolstyrelsen 

§ 220 Tackskrivelse (bilaga nr.153) 

§ 221 Interpellation i skolmåltidsfrågan 

§ 222 Tacktal och jul- och nyårshälsningar 
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Sammanträdesdatum: torsdag 23 februari, 1956 

 

§ 3 Fyllnadsval (bilaga nr.1) 

§ 4 Tillägg till reglemente (bilaga nr.2) 

§ 5 Polisväsendet, utökning (bilaga nr.3) 

§ 6 Vägarna inom köpingen 

§ 7 Ölförsäljning 

§ 8 Utsträckt tid å Tynäs restaurang (bilaga nr.4) 

§ 9 Anslutningsplanen med Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa 

(SKP) (bilaga nr.5) 

§ 10 Lönegradsuppflyttning (bilaga nr.6) 

§ 11 Avtalsuppsägning (bilaga nr.7) 

§ 12 Sammanträdesarvoden 

§ 13 Automat för sanitetsbindor i skolan (bilaga nr.8) 

§ 14 Simundervisning (bilaga nr.9) 

§ 15 Musiklärartjänsten (bilaga nr.10) 

§ 16 Markförvärv i Svenshult (bilaga nr.11) 

§ 17 Undervisningsmateriel (bilaga nr.12) 

§ 18 Städning för frivilliga gymnastiken (bilaga nr.13) 

§ 19 Gymnastikförening (bilaga nr.14) 

§ 20 Motionerandet på skidor (bilaga nr.15) 

§ 21 Kommunalt förbättringsbidrag (bilaga nr.16) 

§ 22 Brunnsborrningar (bilaga nr.17) 

§ 23 Renhållningstaxa (bilaga nr.18) 

§ 24 Renhållningsentreprenadkontrakt (bilaga nr.19) 

§ 25 Tackskrivelser (bilaga nr.20) 

§ 26 Ny röstsammanräkning efter Claesson 

§ 27 Inbjudan till Hallersruds ordenshus 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 17 april, 1956 

 

§ 31 Ny röstsammanräkning (bilaga nr.21) 

§ 32 Stadsplan för område vid vattentornet (bilaga nr.21½) 

§ 33 Realskolans anslag (bilaga nr.22) 

§ 34 Husmodersstipendier (bilaga nr.23) 
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§ 35 Folkskolestyrelsens anslagsäskanden (bilaga nr.24) 

§ 36 Bemyndigande till lönenämnden 

§ 37 Utsträckt tid å Tynäs restaurang (bilaga nr.25) 

§ 38 Måltidsfri spritutskänkning å Tynäs 

§ 39 Överlåtelse av ölförsäljning 

§ 40 Utbyte av värmeanläggningen å ålderdomshemmet (bilaga nr.26) 

§ 41 Lokal för sällskapet Länkarna (bilaga nr.27) 

§ 42 Bidrag till kiosk å Lillängstorget (bilaga nr.28) 

§ 43 Idrottsplatsföreningens bidrag (bilaga nr.28) 

§ 44 Förvärv av Gunnarskär 1:2 

§ 45 Förvärv av Gunnarskär 1:410 

§ 46 Förbättringsbidrag (bilaga nr.30) 

§ 47 Brunnsborrning (bilaga nr.31) 

§ 48 Brunnsborrning (bilaga nr. 32) 

§ 49 Döva Barns Målsmäns förening (bilaga nr.33) 

§ 50 Brunnsborrning (bilaga nr.34) 

§ 51 Ledamot i styrelse för Utsikten och Trumman (bilaga nr.35) 

§ 52 Revisor i för ovanstående (bilaga nr.35) 

§ 53 Tackskrivelse (bilaga nr.36) 

§ 54 Avslutning med filmförevisning 

 

Sammanträdesdatum: onsdag 9 maj, 1956 

 

§ 57 Renhållningsavgifter, Ny entreprenör (bilaga nr.37) 

§ 58 Åldringsvårdsutredningens betänkande (bilaga nr.38) 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 12 juni, 1956 

 

§ 61 Beredningsnämnd, fastighetstaxering (bilaga nr.39) 

§ 62 Egnahemsföreningens skrivelse (bilaga nr.40) 

§ 63 Ledamöter i fastighetstaxeringsnämnden (bilaga nr.39) 

§ 64 Sammanträde inför landskamreraren (bilaga nr.39) 

§ 65 Arvode till taxeringsledamöterna 

§ 66 Revisionsberättelsen, Ansvarsfrihet (bilaga nr.41) 

§ 67 Utökning av yrkesskolan (bilaga nr.42) 
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§ 68 Livsmedelsordning (bilaga nr.43) 

§ 69 Tilläggsanslag (bilaga nr.44) 

§ 70 Tjänstetelefon till Realskolans rektor (bilaga nr.45) 

§ 71 Årsutskänkning, Konsumrestaurangen 

§ 72 Landers motion (bilaga nr.46) 

§ 73 ABF: s bibliotek (bilaga nr.47) 

§ 74 Ersättning för sortering av deklarationsmaterial (bilaga nr.48) 

§ 75 Hyresbidrag (bilaga nr.49) 

§ 76 Lärarbostaden å Vidön (bilaga nr 50) 

§ 77 Skolköket i Skoghall (bilaga nr.51) 

§ 78 Hyreshöjningar (bilaga nr.52) 

§ 79 Hyra av skollokal i Cleve (bilaga nr.53) 

§ 80 Vägen Torp – Kilanda - Hallersrud (bilaga nr.54) 

§ 81 Anslag till hembygdsföreningen (bilaga nr.55) 

§ 82 Folkpensionärsföreningen (bilaga nr.56) 

§ 83 Skoghalls Manskör (bilaga nr.57) 

§ 84 Skoghalls Musikkår (bilaga nr.58) 

§ 85 Hammarötvätten (bilaga nr.59) 

§ 86 Vägen Bäcken – Skogsbrynet (bilaga nr.60) 

§ 87 Skoghalls IF (bilaga nr.61) 

§ 88 Lövnäs IF (bilaga nr.62) 

§ 89 Vidöns IK (bilaga nr 63) 

§ 90 Brunnsborrningar (bilaga nr.64) 

§ 91 Brunnsborrning (bilaga nr.65) 

§ 92 Förbättringsbidrag (bilaga nr.66) 

§ 93 Diktafon 

§ 94 Tilläggsanslag till löner (bilaga nr.67) 

§ 95 Anslag till Folkets Park (bilaga nr.68) 

§ 96 Asfaltering av vissa vägar 

§ 97 Domarevägen (bilaga nr.69) 

§ 98 Lägenhet i HSB (bilaga nr.70) 

§ 99 Val av fullmäktig i pensionskassa (bilaga nr.71) 

§ 100 Realskolans lokalbehov 
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Sammanträdesdatum: fredag 21 september, 1956 

 

§ 103 1: e poliskonstapelstjänst 

§ 104 Personalstat (bilaga nr.72) 

§ 105 Bibliotekariens lön (bilaga nr.73) 

§ 106 Realskolans lokalsvårigheter (bilaga nr.74) 

§ 107 Skolbänkar och orglar (bilaga nr.75) 

§ 108 Garage i Hägensberg (bilaga nr.76) 

§ 109 Möbler m.m. till poliskontoret 

§ 110 Fri telefon till yrkesskolans rektor (bilaga nr.77) 

§ 111 Släckningsöverenskommelse, Skoghallsverken (bilaga nr.78) 

§ 112 Apoteksfrågan i Skoghall (bilaga nr.79) 

§ 113 Borgensteckning, Bostadsrättsföreningen Utsikten (bilaga nr.80) 

§ 114 Subventionering, hyreshus 

§ 115 Försäljning av markområde till bostadsrättsföreningen Götersta (bilaga nr.81) 

§ 116 Bostadsrättsföreningen Götersta (bilaga nr.82) 

§ 117 Revisor i bostadsrättsföreningen Götersta 

§ 118 Suppleant för överförmyndaren 

§ 119 Ansökan om lån (bilaga nr.83) 

§ 120 Skolmusikkåren (bilaga nr.84) 

§ 121 Lån till Hembygdsföreningen (bilaga nr.85) 

§ 122 Förbättringsbidrag (bilaga nr.86) 

§ 123 Brunnsborrning (bilaga nr.87) 

§ 124 Brunnsborrning 

§ 125 Anslag till musteri i Skoghall (bilaga nr.88) 

§ 126 Anslag till begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.89) 

§ 127 MHF-avdelningen (bilaga nr.90) 

§ 128 Diverse anslag till ungdomsloger o.d. (bilaga nr.91) 

§ 129 Skoghalls tennisklubb (bilaga nr.92) 

§ 130 Skoghalls musikkår (bilaga nr.93) 

§ 131 Diverse anslag (bilaga nr.94) 

§ 132 Anslaget till folkhögskoleelever 

§ 133 Lunserudsvägen, Floravägen (bilaga nr.95) 

§ 134 3 lägenheter i HSB-bebyggelse 

§ 135 Sotningstaxan 
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§ 136 Gång- och cykelbanor (bilaga nr.96) 

§ 137 Tackskrivelser (bilaga nr.97) 

§ 138 Interpellation om sopkärlen 

 

Sammanträdesdatum: onsdag 31 oktober, 1956 

 

§ 141 Missionsförsamlingens ungdomsverksamhet (bilaga nr.98) 

§ 142 Förbättringsbidrag (bilaga nr.99) 

§ 143 Brunnsborrning (bilaga nr.100) 

§ 144 Husmoderssemesterbidrag (bilaga nr.101) 

§ 145 Cykelklubben (bilaga nr.102) 

§ 146 Roteombudens arvoden (bilaga nr.103) 

§ 147 Hammarö nykterhetsförbund (bilaga nr.104) 

§ 148 Unga örnar (bilaga nr.105) 

§ 149 ABF:s anslag (bilaga nr.106) 

§ 150 Realskolans tilläggsanslag, piano m.m. (bilaga nr.107) 

§ 151 Tandvård åt realskolans elever (bilaga nr.108) 

§ 152 Filmkretsens anslag (bilaga nr.109) 

§ 153 Tillsynslärare i Skoghalls skola (bilaga nr.110) 

§ 154 Underhåll och nyanskaffningar (bilaga nr.111) 

§ 155 Fattigvårdsstyrelsens tilläggsanslag (bilaga nr.112) 

§ 156 Fattigvårdsstyrelsens ordförandearvoden (bilaga nr.113) 

§ 157 Fondavsättningar 

§ 158 Skoghalls Hemgårds stat (bilaga nr.115) 

§ 159 Utgifts- och inkomststaten för år 1957 (bilaga nr.115) 

§ 160 Skolorganisation och lokalbehov (bilaga nr.116) 

§ 161 Interpellation om sopkärlen (bilaga nr.117) 

§ 162 Tackskrivelse (bilaga nr.117) 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 18 december, 1956 

 

§ 166 Studiecirkelbidrag 

§ 167 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.118) 

§ 168 Brunnsborrning (bilaga nr.119) 

§ 169 Hammaröboken (bilaga nr.120) 
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§ 170 Barndaghem (bilaga nr.121) 

§ 171 Kioskrörelse (bilaga nr.122) 

§ 172 Tillbyggnad av vattenverket (bilaga nr.123) 

§ 173 Missionskyrka i Lövnäs, Bordläggning 

§ 174 Anslag till ABF, Musikinstrument (bilaga nr.124) 

§ 175 Lunnevi Idrottsplats (bilaga nr.125) 

§ 176 Ungdomsledare (bilaga nr.126) 

§ 177 Skoghalls Musiksällskap (bilaga nr.127) 

§ 178 Biträdande föreståndarinnans lön (bilaga nr.173) 

§ 179 Asfaltering av vissa vägar (bilaga nr.174) 

§ 180 Tilläggsstat för 1956 (bilaga nr.175) 

§ 181 Kommunala val (bilaga nr.176) 

§ 182 Valmän för val av vattenrättsnämndeman (bilaga nr.177) 

§ 183 Mandattiden för den gemensamma ledamoten i social- och 

 barnavårdsnämnden 

§ 184 Utökning av skolutredningskommittén  

§ 185 Bergsgårds avsägelse (bilaga nr.178) 

§ 186 Tacktal och jul- och nyårshälsning 

 

Sammanträdesdatum: fredag 15 februari, 1957 

 

§ 3 Bostadsrättsföreningen Bergets styrelse (bilaga nr.1) 

§ 4  Revisor i d:o (bilaga nr.1) 

§ 5 Carlssons avsägelse (bilaga nr.2) 

§ 6 Fyllnadsval; Socialnämnden och Folkskolestyrelsen (bilaga nr.2) 

§ 7 Hemställan (bilaga nr.4) 

§ 8 Vin och spritdrycker å Tynäs (bilaga nr.5) 

§ 9 Vin och spritdrycker å Konsumrestaurangen (bilaga nr.5) 

§ 10 Kommunala bostadstilläggen (bilaga nr.6) 

§ 11 Bibehållande av särskild styrelse för yrkesskolan (bilaga nr.7) 

§ 12 Tandvård för yrkesskolans elever 

§ 13 Kedjehusbebyggelse å Götetorp (bilaga nr.8) 

§ 14 Exploatering av vissa markområden 

§ 15 Avhämtningsförsäljning av öl 

§ 16 Ändring av § 21 mom. 3 i TRL (bilaga nr.9) 
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§ 17 Löner, pensioner och tillägg för år 1957 (bilaga nr.10) 

§ 18 Anslag: Realskolan (bilaga nr.11) 

§ 19 Möbler m.m. till polispersonalen 

§ 20 Skoghalls Gymnastikförening (bilaga nr.12) 

§ 21 Rädda Barnens Riksförbund (bilaga nr.13) 

§ 22 Brunnsborrning, Helltorp 1:10 (bilaga nr.14) 

§ 23 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.15) 

§ 24 Torp, Hammarö (bilaga nr.16) 

§ 25 Tackskrivelser (bilaga nr.17) 

§ 26 Snöplogningen o.d. 

 

Sammanträdesdatum: fredag 26 april, 1957 

 

§ 29 Förvärv av Götetorp 1:13 

§ 30 Mantalsskrivningsärenden 

§ 31 Försäljning av markområde i Lövnäs (bilaga nr.18) 

§ 32 Vatten och avlopp till Klöverud m.m. (bilaga nr.19) 

§ 33 Avverkningen å Hammar (bilaga nr.20) 

§ 34 Kommunala bostadstillägget (bilaga nr.21) 

§ 35 Ålderdomshemmet (bilaga nr.22) 

§ 36 Realskolan (bilaga nr.23) 

§ 37 Polisväsendet (bilaga nr.24) 

§ 38 Broderskapsgruppen (bilaga nr.25) 

§ 39 Folkpensionärsföreningen (bilaga nr.26) 

§ 40 Anslag till fiskare (bilaga nr.27) 

§ 41 Vidöns IK. (bilaga nr.28) 

§ 42 Brunnsborrningar (bilaga nr.29) 

§ 43 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.30) 

§ 44 Kontraktsändring Maskintvättstugan, Skoghall (bilaga nr.31) 

§ 45 Lövnäs IF. Markförvärv (bilaga nr.32) 

§ 46 Anslag till Diakonanstalten (bilaga nr.33) 

§ 47 Stipendium (bilaga nr.34) 

§ 48 Klöveruds- och Floravägen (bilaga nr.35) 

§ 49 Förvärv av Clevegården till husmodersskola (bilaga nr.36) 

§ 50 Brandstyrelsen (bilaga nr.37) 
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§ 51 De Vanföras förening (bilaga nr.38) 

§ 52 Kongressombud (bilaga nr.39) 

§ 53 Tandvårdsnämnd (bilaga nr.40) 

§ 54 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.41) 

§ 55 Tackskrivelser (bilaga nr.42) 

§ 56 Bostadsfråga 

§ 57 Interpellation angående Vidö skola (bilaga nr.43) 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 11 juni, 1957 

 

§ 60 Revisionsberättelsen, Ansvarsfrihet (bilaga nr.44) 

§ 61 Rusdrycksförsäljningen i Hammarö köping 

§ 62 Överklagningsärende 

§ 63 Anhållan om ölförsäljning 

§ 64 Pension (bilaga nr.45) 

§ 65 Lönetillägg till yrkeslärare Nilsson (bilaga nr.46) 

§ 66 Centrala överenskommelsen angående löner och tillägg och löner och 

pensioner m.m. (bilaga nr.47) 

§ 67 Rektor Forsbergs lön (bilaga nr.48) 

§ 68 Sotningstaxan (bilaga nr.49) 

§ 69 Bergsvägen (bilaga nr.50) 

§ 70 Avloppsledning i Bärstad (bilaga nr.51) 

§ 71 Reparation av brandstationen (bilaga nr.52) 

§ 72 Brandsynearvodet (bilaga nr.52) 

§ 73 Markupplåtelse för kyrkogård (bilaga nr.53) 

§ 74 Sortering av deklarationer (bilaga nr.54) 

§ 75 Anslag till Folkets Park (bilaga nr.55) 

§ 76 Gymnastikföreningen (bilaga nr.56) 

§ 77 Skoghalls IF (bilaga nr.57) 

§ 78 Torps vägsamfällighet (bilaga nr.58) 

§ 79 Manskören (bilaga nr.59) 

§ 80 Tennisklubben (bilaga nr.60) 

§ 81 Bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.61) 

§ 82 Båt för provtagning av vatten 

§ 83 Sundholmens vägsamfällighet (bilaga nr.62) 
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Sammanträdesdatum: tisdag 10 september, 1957 

 

§ 86 Måltidsfri spritutskänkning 

§ 87 Avhämtningsförsäljning av öl, Konsum 

§ 88 Avhämtningsförsäljning av öl 

§ 89 Renhållningstaxan (bilaga nr.63) 

§ 90 Inackorderingshem för alkoholmissbrukare (bilaga nr.64) 

§ 91 Markupplåtelse å Klöverud 

§ 92 Markupplåtelse å Klöverud 

§ 93 Vatten och avlopp till Klöverudsområdet 

§ 94 Tilläggsanslag, Folkskolestyrelsen (bilaga nr.65) 

§ 95 Ansvarsteckning för lån (bilaga nr.66) 

§ 96 Realskolans terminsavgifter (bilaga nr.67) 

§ 97 Tilläggsanslag, Socialnämnden (bilaga nr.68) 

§ 98 Lån till fastighetsförvärv (bilaga nr.69) 

§ 99 Tilläggsanslag, Barnavårdsnämnden (bilaga nr.70) 

§ 100 Brunnsborrning (bilaga nr.71) 

§ 101 Förbättringsbidrag (bilaga nr.72) 

§ 102 Utredning av skollokaler (bilaga nr.73) 

§ 103 Diverse anslag (bilaga nr.74) 

§ 104 Förbättringsbidrag (bilaga nr.75) 

§ 105 Stadsplaneändring, Centrala Skoghall 

§ 106 Frälsningsarméns Skolhem Sundsgården (bilaga nr.76) 

§ 107 Skoghalls Missionsförsamling (bilaga nr.77) 

§ 108 Förvaltare Kihlgrens tack för minnesgåva 

 

Sammanträdesdatum: onsdag 30 oktober, 1957 

 

§ 112 Tomterna i Klöverud (bilaga nr.78) 

§ 113 Vatten och avlopp, Klöverudsområdet (bilaga nr.79) 

§ 114 Möbler till sockenstugan (bilaga nr.80) 

§ 115 Förre polismans pension (bilaga nr.81) 

§ 116 Inköp av Olivetti kalkylator 

§ 117 Kamera m.m. till polisverksamheten 

§ 118 Folkskolestyrelsen, tilläggsanslag (bilaga nr.82) 
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§ 119 Fastställande av hyror för lärarbostaden å Vidön (bilaga nr.83) 

§ 120 Barnavårdsnämnden, tilläggsanslag (bilaga nr.84) 

§ 121 Hemhjälpsnämnden, tilläggsanslag (bilaga nr.85) 

§ 122 Revisorernas arvode 

§ 123 Bidrag till badresor (bilaga nr.86) 

§ 124 Underhåll och nyanskaffningar, Folkskolestyrelsen (bilaga nr.87) 

§ 125 Arbetsterapi på ålderdomshemmet (bilaga nr.88) 

§ 126 Begravningskassan Arbetaren (bilaga nr.89) 

§ 127 Hammarö Nykterhetsförbund (bilaga nr.90) 

§ 128 Skoghalls ABF (bilaga nr.91) 

§ 129 Stiftelsen Skoghalls Hemgård (bilaga nr.92) 

§ 130 Allmänna investeringsfonden, avsättning (bilaga nr.130) 

§ 131 Utgifts- och inkomststaten för år 1958 (bilaga nr.93) 

§ 132 Trappstädning i pensionärshemmen 

§ 133 Hammarö-Rosen (bilaga nr.94) 

§ 134 Lokalkommitté av TBV (bilaga nr.95) 

§ 135 IOGT:s Idrottssektion (bilaga nr.96) 

§ 136 MHF:s Hammarö-avdelning (bilaga nr.98) 

§ 137 IOGT:s scouter (bilaga nr.98) 

§ 138 Värmlands Mödra- och Barnavärn (bilaga nr.99) 

§ 139 Biodlareförening (bilaga nr.100) 

§ 140 Skoghalls Scoutkår (bilaga nr.101) 

§ 141 Ungdomsrådet (bilaga nr.102) 

§ 142 Vägadresser inom Skoghall (bilaga nr.103) 

§ 143 Kommunala bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.104) 

§ 144 Sandning av vägarna (bilaga nr.105) 

§ 145 Tomtförsäljning (bilaga nr.106) 

§ 146 Kronmans avsägelse (Roteombud), Nyval (bilaga nr.107) 

§ 147 ABF:s ungdomsorkester (bilaga nr.108) 

§ 148 Friska Vindar (bilaga nr.109) 

§ 149 Tackskrivelser (bilaga nr.110) 
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Sammanträdesdatum: fredag 22 november, 1957 

 

§ 152 Valmän för val av ägodelningsnämndemän (bilaga nr.111) 

§ 153 Realskolans organisation 

§ 154 Realskolans organisation (bilaga nr.112) 

§ 155 Lag om skyldighet att renhålla gata m.m. (SFS nr 619/1956) 

§ 156 Hyreshöjning vid Dahlgrensvägen (bilaga nr.113) 

§ 157 Skolvaktmästare Perssons hyra (bilaga nr.114) 

§ 158 Folkskollärare Lindblads hyra (bilaga nr.115) 

§ 159 Virvelvinden, Anslag (bilaga nr.116) 

§ 160 Skoghalls Cykelklubb, Anslag (bilaga nr.117) 

§ 161 Skoghalls Idrottsplats, Anslag (bilaga nr.118) 

§ 162 Värmlands Musikcirkelförbund, Anslag (bilaga nr.119) 

§ 163 Kommunalt bostadsförbättringsbidrag (bilaga nr.120) 

§ 164 Dito (bilaga nr.121) 

§ 165 Dito (bilaga nr.122) 

§ 166 Lönenämndens beslut i frågor för församlingen (bilaga nr.123) 

§ 167 Yrkesskolans styrelse 

 

Sammanträdesdatum: tisdag 17 december, 1957 

 

§ 170 Hrr Nystedts och Jonassons avgång ur pensionsnämnden 

§ 171 Kommunala val (bilaga nr.124) 

§ 172 Fyllnadsval i styrelsen för realskolan 

§ 173 Beredningsutskottet för 1958 

§ 174 Ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet 

§ 175 Fyllnadsval efter Hentmark angående mantalsskrivning 

§ 176 Försäljning av område vid Folkungaparken (bilaga nr.125) 

§ 177 Ölförsäljning 

§ 178 Spritutskänkningen å Tynäs (bilaga nr.126) 

§ 179 Husmodersskolan (bilaga nr.127) 

§ 180 Brunnsborrning (bilaga nr.128) 

§ 181 Förbättringsbidrag (bilaga nr.129) 

§ 182 Förbättringsbidrag (Bilaga nr.130) 

§ 183 Baptistkyrkan (bilaga nr.131) 
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§ 184 Hammarö Folkdanslag (bilaga nr.132) 

§ 185 Tilläggsstaten (bilaga nr.133) 

§ 186 Realskolan, anslag till inredning av lärarrum (bilaga nr.134) 

§ 187 Inköp av filmprojektor (bilaga nr.135) 

§ 188 Hammaröboken (bilaga nr.136) 

§ 189 Tack för uppvaktningarna 

§ 190 Jul- och nyårshälsningar 


