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Protokoll för Enskede villaägareförening under året 1922

Obs! ………. betyder att ordet inte går att tolka. (Alla original är handskrivna.)
Ett blad ligger löst i protokollsboken, där står:

Villaägare i Enskede!
Vid sammanträde i Kyrksalen här i Enskede den 18 jan. med intresserade personer från detta samhälle
beslöts att bilda en villa-ägareförening, förslagsvis benämnd ”Enskede villaägareförening”, vilken skulle
ha till sin främst uppgift att tillvarataga medlemmarnas intressen i deras egenskap av villaägare och
medborgare i detta samhälle. En interimsstyrelse tillsattes, som fick i uppdrag att utarbeta förslag till
stadgar, och snarast sammankalla villaägarna till ett nytt sammanträde.Sedan interimsstyrelsen nu
slutfört detta uppdrag, får den härmed inbjuda för saken intresserade personer – villa- och
fastgighetsägare-, till allmänt möte som kommer att hållas i Betelkyrkan torsdagen den 2 febr. kl. 7.30
e.m.
Enskede den 31 jan. 1922

Protokoll för Enskede villaägareförening 2 februari 1922
§ 1 Herr Grönqvist hälsade mötesdeltagarna välkomna till sammankomsten och redogjorde för
anledningar till föreningens bildande och målet för dess verksamhet.
§2 Att leda aftonens förhandlingar utsågs Herr Grönqvist och till sekr. undertecknad.
§3 Den vid föreningens bildande valda interimstyrelsen hade erhållit i uppdrag att utarbeta förslag till
stadgar. Detta förslag föredrogs därefter.
§4 Det beslöts att föreningen skulle benämnas Enskede villaägareförening.
§5 Härefter föredrogs förslaget till stadgar punkt för punkt. §1 godkändes i den formulering, som
föreslagits av interimstyrelsen med det tillägget att även medlemmar av bostadsförening, som äro
bosatta i Enskede skola, kunna tillhöra föreningen. Årsavgiften bestämdes skola utgöra 5 kronor.
§2 av förslaget till stadgar godkändes.
§3 likaledes.
§4 godkändes med den förändring att förslag som medlem av föreningen önskar behandlat, skall
inlämnas till styrelsen senast 14 dagar före föreningssammanträde.
Beträffande §5 beslöts att dess senare del skulle få följande lydelse: …vid två på varandra följande
sammanträden, av vilka det ena skall vara ordinarie.
Samma förändring beslöts beträffande §6 varjämte ordet medel i förslaget utbytes mot ”tillgångar”.
Sedan föreningen så slutbearbetat stadgeförslaget beslöt föreningen godkänna interimstyrelsens förslag
med de ändringar och tillägg som förut avgjorts.
§6 Härefter skred föreningen till val av styrelse. Föreningen beslöt att valet skulle ske genom öppen
omröstning. Till medlemmar av styrelsen valdes herrar J. O. Grönqvist, J. A. Sjöblad, V. E Hagelqvist,
Emil Bodin och undertecknad. Till deras suppleanter valdes herrar E. Ahlblad, A. Schärlund och C.
Johansson. Till revisor valdes herrar D. E. Lindén och Hj. Frost, till revisorssuppleanter herrar O.L.
Eriksson och C. Larsson.
§7 Till överläggning upptogs härefter frågan om fastighetstaxeringen. Föreningen beslöt att överlämna åt
styrelsen att med uppmärksamhet följa denna fråga. Det ansågs att taxeringsnämnden i görligaste mån
borde taga hänsyn till den värdering, som villaägarna vid fastighetsdeklarationen under sistlidne, bäst
åsatt ….. fastigheter såvida icke denna värdering understiga 1914 års pris.
§8 undertecknad väckte förslag om att något borde göras för åstadkommande av ett föreningshus inom
samhället. Det lämnades i uppdrag åt styrelsen att söka göra en utredning i denna fråga snarast.
§9 Förslag framfördes att företaga utredning angående församlingens delning. Styrelsen fick i uppdrag
att snarast söka åstadkomma en utredning i denna för Enskede synnerligen viktiga fråga.
§10 Åt styrelsen lämnades ytterligare i uppdrag att verka för att icke vidare s.k. vedhus, måtte (?)
kommer att bygga (?) i samhället samt att göra en hänvändelse(?) till folkskoledirektionen med
påpekande att snarast möjligt åtgärdar måtte(?) ----- för åstadkommande av ----------- -----skolor.
§11 Till att justera dagens protokoll valdes herr A. Schärlund och Emil Bodin.
§12 Härefer avslutades sammanträdet.
Erik Edman

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Enskede villaägareförening 8/2
1922
§1 Närvarande herrar Grönqvist, Sjöblad, Bodin, Hagelqvist och undertecknad.
§2 Vid sammanträdet hade tillstädeskommit arkitekten Bergentz som åtogs till uppdrag att utarbeta
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skisser för ett föreningsbygge i Enskede. Herr B förklarade sig villig att utarbeta ritningar för
ifrågavarande bygge utan annan förbindelse att han erhålla betalning endast i det fall att planerna
komma att realiseras. Herr B fick vissa direktiv angående byggnaden och skulle vid ett kommande
sammanträde framkomma med skisser och förslag.
§3 Härefer upptags till diskussion taxeringsfrågan. Det beslöts att uppdraga åt herr Grönqvist och
undertecknade att uppvakta taxeringsnämndens ordförande och framföra för honom föreningens
önskemål.
§4 Det beslöts att uppdraga åt herr Grönqvist att trycka medlemskort och stadgar.
§5Vid behandling upptogs frågan om församlingens delning. Åt undertecknad uppdrogs att söka inhämta
nödiga upplysningar i denna sak och till nästa sammanträde inkomma till styrelsen med vad som kunnat
inhämtas.
§6 Härefter upptogs till behandling frågan om föreningens annonsering av sina sammanträden. Styrelsen
beslöt att överlämna åt ordf. att ingå med skrivelse till spårvägsstyrelsen med anhållan om tillstånd att
uppsätta anslagstavlor å spårvägsbolagets kiosker. Dessutom beslöts att då så ansågs behövligt
kringsända cirkulär till medlemmarna.
§7 Vid föreningssammanträdet hade uppdragits åt styrelsen söka förhindra uppkomsten av
vedhusbyggande å de nya stadsplaneområdena. Det upplystes att från tillförlitligt håll upplysning
lämnats att sådan bebyggelse icke vare att befara på grund av grundens (?) beskaffenhet å dessa
områden. Styrelsen beslöt att tillsvidare vid dess upplysningar låta bero.
§8 Åt ordförande och undertecknad gavs i uppdra att tillskriva folkskoledirektionen angående
lokalupplåtelse för styrelsens sammanträden.
§9 Vid föreningens sammanträde hade väckts på tal att föreningen skulle upptaga till behandling
skolhusbyggnadsfrågor. Sekr lämnade en del upplysningar i denna fråga varpå styrelsen beslöt att
tillsvidare inga åtgärder kunde vidtagas men att styrelsen borde i fortsättningen ha sin uppmärksamhet
riktad på denna för samnhället mycket viktiga angelägenhet.
§10 Då inget vidare ärende förekom upplöstes härefter sammankomsten
J.O. Grönqvist Erik Edman

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Enskede villaägareförening d. 14/2
§1 Närvarande herrar Grönqvist, Sjöblad, Bodin, Hagelqvist och undertecknad.
§2 Arkitekten Bergentz hade kommit tillstädes för att förevisa skisser för föreningshuset. Med anledning
därav uppstod en längre dikussion angående lokaler m.m. Man var inom styrelsen mycket tilltalad av de
föreliggande skisserna och beslöt att arkitekten skulle göra i uppdrag att utarbeta mera utförliga förslag
med lösning av den första diskussionen.
Åt ordf. och undertecknad lämnades i uppdrag att hos ingenjör Dalberg och andra personer inhämta
upplysningar i tomtfrågan och att hos bankinstitutet undersöka möjligheterna för företagets finansiering.
Herr Sjöblad skulle hos ett visst bankinstitut efterhöra dess intesse för ett bankkontor här och villighet
att lämna kredit.
§3 Till diskussion upptogs härpå frågan om lämpligaste formen för organiserandet av de ifrågasatta
byggnadsföretaget, om det vore lämpligare med bolagsform eller andelsformen. Åt Herrar Sjöblad och
Hagelqvist gavs i uppdrag att vid ett kommande sammanträde inkomma med förslag i denna sak.
§4 Med anledning av de upplysningar i församlingsdelningsfrågan som lämnats av undertecknad gavs i
uppdrag åt ordf. herr Bodin och undertecknad att hos kyrkoherde Larsson i Kungsholmen imhämta
ytterligare upplysningar i denna fråga.
§5 Ordföranden lämnade redogörelse för det besök, som han och undertecknad gjort hos
taxeringsnämndens ordförande.
Härefter avslutades sammanträdet.
J.O. Grönqvist Erik Edman

Protokoll vid sammanträd med styrelsen för Enskede villaägareförening d. 24/2
§1 Närvarande herrar Grönqvist. Sjöblad, Hagelqvist och undertecknad. Dessutom hade vid
sammansträdet tillstädeskommit på grund av en särskild angelägenhet Herrar C. E. Eriksson, Nils Hall
och Lindberg.
§2 Den särskilda angelägenhet som hade föranlett Herrar Erikssons, Halls och Lindbergs närvaro var
frågan om inrättande av en spritrestaurang vid slakthuset. Slakthusstyrelsen hade nämligen genom
slakthusets direktör inkommit till Slakthussystemet med anhållan om sprit och utskänkningsrättigheter
för slakthusrestaurangen. Fastighetsägarföreningen vid nya Enskede, som ansågo att dylik rättighets
beviljande skulle medföra obehag och skada för samhället hade vid ett sammanträde beslutat ingå till
systemets styrelse med protestresolution för att söka förhindra företagandet av en dylik plan. Samtidigt
hade man beslutat att intressera villaägareföreningen att deltaga i en dylik opinionsyttring. Efter en
stunds diskussion beslöt styrelsen att villaägareföreningen skulle stödja fastighetsägareföreningen i dess
kampanj mot spritutskänkningen vid slakthuset genom att vid en offentligt möte nästa fredag giva
samhällets invånare tillfälle att uttala sig i frågan. Herr Hagelqvist och undertecknad utsändes att i denna
angelägenhet förhandla med delegerade från fastighetsägareföreningen.
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§3Protokoll från föregående sammanträdes upplästes och godkändes.
§4 Styrelsen hade utsett herrar Grönqvist, Bodin och undertecknad att besöka kyrkoherde Larsson i
Kungsholmen för att av honom imhämta upplysningar i församlingsdelningsfrågan. Undertecknad
redogjorde inför styrelsen för resultatet av kommitterades besök. Styrelsen beslöt att vid nästa
föreningssammanträde en redogörelse skulle lämnas och att föreslå föreningen att vidstyrka årgärder i
syfte att församlingsdelning måtte kunna äga rum.
§5 Ordf. lämnade redogörelse för vad som åtgjorts i föreningshusbyggnadsfrågan. Ordf. och
undertecknad hade besökt stadsplaneingenjör Dahlberg och ingenjör Hellstadt. Herr Dahlberg hade
lämnat vissa upplysningar ang. tomtfrågan och möjligheten att erhålla lån av tomträttskassan. Åt
ingenjör Hellstadt hade givits i uppdrag att uppgöra kostnadskalkyl för det ifrågasatta byggnadsförslaget.
Denna kalkyl hade utlovats till sammanträdet nästa fredag, då den skulle delgivas föreningen i samband
med demonstrationen av de skisser, som uppgjorts av arkitekt Bergentz.
§6 Styrelsen beslöt kalla föreningen till sammanträde i Betelkyrkan fredag d 2 feb kl. 7 e.m.
J.o Grönqvist Erik Edman
Ordf. sekr.

Protokoll vid sammanträd med styrelsen för Enskede villaägareförening d. 10
mars
§1 Närvarande herrar Grönqvist, Bodin, Sjöblad, Hagelqvist och undertecknad. Dessutom hade tillstädes
kommit apotekare Strömberg med anledning av att styrelsen beslutat taga till behandling frågan om
disktriksläkare.
§2 Protokoll från föregående sammanträde upplästes och godkändes.
§3Till behandling upptogs frågan om åtgärder för erhållande av distriksläkare, som skall vara bosatt inom
samhället. Efter en ingående diskussion, beslöt styrelsen enhälligt att uttala sig för nödvändigheten av en
disktriksläkare, bosatt inom samhället, snarast måtte anställas. Åt ordf. och sekr gavs i uppdrag att
avfatta skrivelse i sådant syfte att tillställes vederbörande myndigheter.
§4 Styrelsen upptog härefter till behandling frågan om stadshusbygget. Styrelsen gav i uppdrag åt herrar
Sjöbladh och Hagelqvist att ägna St.-------förlaget en kritisk granskning och till styrelsen inkomma med
yttrande. Det beslöts även att åt ett par andra arkitekter giva uppdrag att utföra skisser för den
ifrågasatta byggnad. Åt herr Sjöbladh och undertecknad lämnades i uppdrag att göra hänvändelse till två
arkitketer i sådant syfte.
§5 Beträffande frågan om församlingens ledning beslöt styrelsen att åt herrar Grönqvist, Bodin och
undertecknad göra i uppdrag att till ett kommande sammanträde avfälla en skrivelse, som skulle
tillställas församlingsdelningskommittén.
§6 Vid sista föreningssammanträdet hade väckts fråga om att något borde göras för att villaägarna måtte
erhålla billigare sotning. Styrelsen beslöt att anmoda ordföranden att i detta ärende rådgöra med någon
stadsfullmäktige som är bosatt inom området.
§7 Frågan om renhållningen beslöt styrelsen tillvidare bortlägga.
§8 Förslag hade av hett Bodin väckts om att åtgärder borde vidtagas för att bereda föreningens
medlemmar tillträde att göra gemensamma inköp av bränsle. Styrelsen beslöt att uttala sig för åtgärder
----------- i sådant syfte och att upptaga frågan till vidare handling vid ett kommande sammanträde.
§9 Härför avslutades sammanträdet
Enskede som ovan
J O Grönqvist Eric Edman
Ordf sekr.

Protokoll vid sammanträde med styrelsen d. 20/3
§1 Närvarande herrar Sjöbladh, Grönqvist, Hagelqvist och undertecknad samt kamrer Mårten Granqvist
särskilt tillkallad för byggnadsfrågan.
§2 Upplästes protokoll från föregående sammanträde som godkändes.
§3 Föredrogos och godkändes skrivelser till präst-----kommittén/ i församl.deln.frågan/ och till
hälsovårdsnämnden/ i läkarefrågan / se bilaor.
§4 Härefter upptogos till behandling frågan om bygget. En längre diskussion vidtog angående i synnerhet
ekonomiska förhållanden. Man beslöt att under den närmaste framtiden hålla ett offentligt möte här i
Enskede för att ge befolkningen tillfälle att sätta sig in i frågan. Herr Granqvist och udertecknad fingo i
uppdrag att avfatta inbjudan till detta möte.
§5 Härefter avslutades sammanträdet.
J O Grönqvist Eric Edman
Ordf sekr.

Protokoll vid sammanträde med styrelsen d. 20/4
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§1 Närvarande herrar Sjöbladh, Grönqvist, Bodin, Hagelqvist och undertecknad. Även hade
tillstädeskommit arkitekten M. Hedmark för att demonstrera ritningar.
§2 Arkitekten Hedmark demonstrerade härefter sina skisser till församlingshuset.
§3 Härefter avslutades sammanträdet.
J O Grönqvist Eric Edman
Ordf sekr.

Protokoll vid sammanträde med styrelsen d. 2/5 22
§1 Närvarande herrar Sjöbladh, Grönqvist, Bodin, Hagelqvist och undertecknad.
§2 Det hade inom samhället väckt uppmärksamhet att folkparken härstädes beviljas öl- och
vinrättigheter. Uppmaningar hade gjorts från flera håll, att villaäagreföreningen skulle genom anordnande
av ett offentligt möte ge befolkningen tillfälle att göra ett uttalande i denna fråga. Styrelsen beslöt med
anledning härav att utlysa ett offentligt möte om möjligt i Enskede kyrka, varvid samtidigt kunde ges
tillfälle att göra uttalande i församlingsdelningsfrågan. Åt herr ordf. lämnades i uppdrag att hos
församlingens kyrkoherde begära kyrkans upplåtande.
§3 Härefter avslutades sammanträdet.
J O Grönqvist Eric Edman
Ordf sekr.

Protokoll vid sammanträde med styrelsen d. 2 juni 1922.
§1 Närvarande herrar Grönqvist, Sjöbladh, Bodin och undertecknad. Herr Hagelöqvist fråvarande på
grund av sjukdom.
§2 Till diskussion upptogs byggnadsfrågan. Styrelsen beslöt att uppdraga åt Herrar Sjöbladh och
Hagelqvist att företaga nu kritisk granskning av skissritningarna samt göra beräkningar angående de
ungefärliga hyresinkomsterna.
§3 Det hela ansetts nödvändigt att anskaffa anslagstavlor för annonsering av föreningens sammanträden.
Sedan spårvägsbolaget uppställt ointagliga(?) villkor för dyliga tavlors upprättande å bolagets kiosker,
beslöt styrelsen att genom -------sekr. göra en –vändelse till gatukontoret att få på olika platser i
samhället uppsätta dyliga tavlor samt eventuellt beställa och låta uppsätta tavlorna.
§4 Sekr. väckte styrelsens uppmärksamhet på att flera tomter inom samhället i synnerhet sådana som
tillhörde staden, befinne sig i ett mindre gott skick i fråga om snygghet och ordning. Styrelsen beslöt
med anledning härav anmoda sig att genom hänvändelse till vidberörda söka uppnå
rättelsehärutinnan(?).
§5 Härefter avslutades sammanträdet.
J O Grönqvist Eric Edman
Ordf sekr.

Protokoll vid sammanträde med styrelsen d. 7 juni 1922.
§1 Närvarande herrar Grönqvist, Sjöbladh, Bodin, Hagelqvist och undertecknad.
§2 Herr Sjöbladh lämnade redogörelse för den granskning av arkitekternas skisser, som han och herr
Hagelqvist åtagit sig att utföra. Han påpekade åtskilliga ofullkomligheter i skisserna, vilka påpekanden
skulle delgivas den eller de arkitekter, som möjligen en gång skall utföra ritningarna till den ifrågasatta
byggnaden. Styrelsen beslöt att uttala sig för att vid ett eventuellt utförande av planerna skulle endast
en ------ vad byggas, vilken skulle användas flr såväl biografförevisningar som till högtidssal.
Innan ytterligare åtgärder vidtagas, beslöt styrelsen att giva i uppdrag åt herrar ordf., Sjöbladh och
undertecknad att undersöka de ekonomiska möjligheterna. Styrelsen beslöt att giva herr Bodin i uppdrag
att undersöka möjligheterna flr gemensamhetsköp av bränsle samt att snarast införskaffa offerter från
olika firmor.
§4 Härefter avslutades sammanträdet.
J O Grönqvist Eric Edman
Ordf sekr.

Protokoll vid sammanträde med styrelsen d. 3 aug. 22.
§1 Närvarande herrar ordf., Hagelqvist, Bodin och Sjöbladh.
§2 Herr Bodin meddelade att han erhållit anbud från olika firmor å koks och antracit. Anbuden voro dock i
det allra närmaste lika höga, endast en firma … Ragnar Appelqvist hade något lägre pris! Styrelsen beslöt
att antaga dennes anbud samt att utsända meddelande med anmodan till föreningens medlemmar att
snarast inkomma med rekv. för vinterbehovet. Undertecknad fick i uppdrag att ombesörja tryckning och
utsändande av sådana cirkulär.
§3 Härefter avslutades sammanträdet.
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J O Grönqvist K E Hagelqvist
Ordf t.f. sekr.

Protokoll vid sammanträde med styrelsen d. 5 sept. 22.
§1 Närvarande herrar ordf., Bodin, Sjöbladh, Hagelqvist och undertecknad.
§2 Protokoll från föregående sammanträde upplästes och godkändes.
§3 Ordf. lämnade en redogörelse för vad sin under sista tiden åtgjorts i byggnadsfrågan, bl a då
kommitterades besök hos en av Handelsbankens direktörer samt borgarrådet Meurling. Med anledning av
denna redogörelse beslöt styrelsen att invänta tomträttskassans besked i lånefrågan samt att lämna åt
herr Hagelqvist och undertecknad i uppdrag att upprätta en skrivelse, ställd till stadens fastighetsnämnd
med begäran att tomten måste få friköpas.
§4 Ordf. lämnade en redogörelse för de åtgärder som vidtagits i föreningens annonseringsfråga. Se
skrivelse till och från gatukontoret. Bil.
Beträffande sotningstaxan upplyste upplyste ordf. att han från tillförlitligt håll erhållit upplysning om att
denna taxa under en nära framtid skulle revideras.
§5 Med anledning av påminnelser från olika håll beslöt styrelsen att torsdagen den 14/9 anordna ett
offentligt möte för att ge samhällets medlemmar tillfälle att uttala sig i spårvägsfrågan.
§6 Härefter avslutades sammanträdet.
J O Grönqvist Eric Edman
Ordf sekr.

Protokoll vid styrelsens sammanträde d. 12/9 22.
§1 Närvarande herrar ordf., Bodin, Sjöbladh och undertecknad.
§2 med anledning av det offentliga mötets hållande den 14/9 beslöt styrelsen att giva ordf. i uppgift att
öppna sammankomsten och lämna en redogörelse för anledningen till mötet. Efter det offentliga mötet
beslöt styrelsen att anordna föreningssammanträde. För detta sammanträde föreslog styrelsen följande
organisering.
1) Redogörelse för behandlingen av de uppdrag som givits åt styrelsen vid sista föreningssammanträdet.
2) Förslag att föreningen skulle på något sätt medverka för en lyckosam lösning av idrottsplats i Enskede.
3) Föreningen skulle beredas tillfälle att uttala sig angående brohöjden vid Hammarbyleden vid
Skanstull.
4) Förslag att föreningen skulle verka för åstadkommande av en skolorkester vid Enskede skola.
5) Eventuellt någon ny fråga.
§3 Härefter avslutades sammanträdet.
J O Grönqvist

Eric Edman

Protokoll vid sammanträde med Enskede villaägareförenings styrelse d. 15/11
22.
§1 Närvarande herrar ordf., Hagelqvist, Bodin och undertecknad.
§2 Ordf. lämnade meddelande om att brev anlänt från Fastighetsnämnden med anledning av frågan om
köp av tomt för bygget. I skrivelsen ställdes i utsikt att tomten skulle kunna få friköpas.
Med anledning av att svaret ju icke var definitivt beslöt styrelsen bordlägga frågan och upptaga den till
ny behandling sedan stadskollegiet fattat beslut.
§3 Då föreningen med sympati omfattat styrelsens förslag att verka för erhållande av en skolorkester
beslöt styrelsen att söka anskaffa medel för inköp av nödiga instrument och gavs i uppdrag åt herr Bodin
och undertecknad att söka under den närmaste framtiden arrangera en konsert i kyrkan för att på den
vägen erhålla penningar.
§4 Med anledning av renhållningsentreprenörens höjda taxor för sophämtning inom samhället beslöt
styrelsen att genom ordf. och sekr. göra en hänvändelse till sagda entreprenör att företaga sänkning av
taxan.
§5 Ordf. jämte ett par andra av styrelsens medlemmar hade besökt Trafikdirektör Weliin för att söka
erhålla kännedom om planerna för brobygget vid Skanstull. Herr Welin hade vid besöket lämnat den
upplysningen att man med tämligen stor vinkel (?) kunde antaga att den nya bron skulle få en höjd över
vattnet på 17-18 m. Något bestämt uttalande kunde han dock inte nu göra, då ännu inga beslut fattats.
§6 På åtskilliga vägar inom samhället hade de gamla trottoarerna borttagits unber den senaste tiden och
ersatts av annan gångbana. Deetta hade emellertid medfört den olägenheten att vattenposterna kommit
stå över gatunivån och i flera fall orsakat olycksfall eller tillbud till lycksfall, Med anledning härav beslöt
styrelsen att giva ordf. och sekr. i uppdrag att tillskriva vederbörande myndighet och i hovsamma ordalag
fästa dens uppmärksamhet på missförhållandet.
§7 Härefter avslutas sammankomsten.
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J o Grönqvist som ovan
Erik Edman

Protokoll vid Enskede villaägareföreningens sammanträde d. 26 nov 1922.
§1. Närvarande herrar Bodin, Sjöblad, Bodin, Hagelqvist och undertecknad.
§2 Med aneldning av styrelsens skrivelse till hälsovårdsnämnden angående anskaffande av distriktsläkare
inom samhället hade svar nu anlänt som föredrogs av ordf. (se bil.) Ordf. lämnade vidare meddelande att
vid sammanträffande med hälsovårdsnämndens ordf erfarit, att nämnden ….. skulle komma att i någon
form bidraga till den här bosatte läkarens …….. .
§3 Ordf lämnade styrelsen redogörelse för ett besök som han jämte andra av styrelsens medlemmar gjort
hos pastor primarius angående frågan om församlingens delning. Styrelsen beslöt att till nästa
föreningssammanträde förelägga föreningen denna sak.
§4 Upptogs til behandling frågan om huru föreningen skulle ställa sig till de fristående kyrko- och
skolrådsvalen i församlingen. Då dessa val icke voro politiska, beslöt styrelsen att uppmana föreningens
medlemmar att deltaga i valet och att låta trycka valsedlar för utdelning, upptagande som kandidater till
kyrkoråd herrar Lagerbjelke, Sjöblad, Widegren, Sundholm och Johansson och till skolrådet fru M.
Andersson, herrar Lindén, Vide, Bengtsson och Granlund.
§5 Härefter anslutades sammankomsten.
J o Grönqvist som ovan
Erik Edman

Protokoll vid sammanträde med styrelsen d. 12/12 22
Närvarande herrar ordf, Sjöbladh och undertecknad.
§2 Då endast tre av styrelsens medlemmar voro närvarande beslöts att icke upptaga någon fråga till
behandling, utan uppskjuta behandlingen till ett kommande sammanträde.
J o Grönqvist som ovan
Erik Edman
Producerad av Netstar AB
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