
,NärVarande:
_Alf Andersson
iâigurd Andersson
,Axel Antonsson
iIvar Bergman
,Axel Blad
_Lars Bäcker
:Carl H. Carlsson
*Ragnar Dahlbom
*Filip Dahlborg
'Georg Didriksson.
?Nils Grunden
Per Hansson

?Nils Hermansson
lJakob Jakobsson

Skaftö Kommunalfullmäktige den 26 oktober

1957.

3Gotthard Johansson

'Icke närVarande:°
iKarl L. Abrahamsson
;Erik Danielsson
isim. Hansson

Att justera protokollet den l nov. l957 yaldes Axel

?Blad och Nils Hermansson.

Uppskgutna ärendet rörande framställning från Grund-

sunds Hallförening om kommunens borgen för ett lån på

22.000 kr.

Vid fullmäktiges föregående sammanträde fanns detta

ärende på föredragningslistan. Kommunalnämnden hade då

icke ansett sig kunna bereda ärendet, sedan det visat sig,

att sökandeskrivelsen hade fel uppgift om lånesummans stor-

lek. Nämnden hade föreslagit uppskov, Vilket också blev

fullmäktiges beslut.

Från kommunalnämnden och från flera andra håll fram-

P
2 1-

arm

Ella Johansson
Knut Johansson
Anders Julsén
Per Jönsson
Sven Landin
Olof Lindqvist
Hjalmar Niklasson
Nils Nilsson
Bror Olsson
Karl Olsson
J. Peterson
John Pettersson
Allan Samuelsson
Olof Simonsson
Harry Torgersson

Eskil Karlsson
Bertil Tambo

i

›fördes da krav pa en redogörelse för föreningens ekonomiska

ställning, och närvarande representanter för föreningens s

:styrelse tillsades att komplettera handlingarna före nästa

sammanträde.

Protokoll, fört vid sammanträde med

-Ärende.

zañäredning.



Yrkanden.

Beslut.

Ärende.

Beredninça

Beslut.

Ärende.

Beredning.

Beslut.

M5
mf

Naöon ekonomisk reuo;öralse hade icke inkommit till

jkommunalnämnuens sammanträde den lO us. och nämnden hade

vdärför icke uttalat sig,

J. F. Dahlberg m. fl. yrkade nytt uppskov, så att

iärendet kan behandlas i laga ordning.

J. Peterson yrkade, att fullmäktige genast skulle be-

'sluta om borgen.

Fullmäktige beslöt om nytt uppskov med ärendets avgör-

ande.

l
'

§ 5.

Å Framställnin; med förslag om byggnadsplanering inom

?kommunens fastlandsdel.

lantmätare Claes maüsson påtalar i skrivelse till kom-

lmunen, go problem som uppkommit gençp len alltmer omfattan-«

yde fastiohrtsbildningen för fritidsändamal inom ;okenäs och

Dragsmarks socknar och anser någon form av QV5fElLtllg plan-

'ering nödvändig. Till skillnad från b;;;iadsplanering, som

5áligger exploatören, är översiktlig planläggning en kommun-

ial angelägenhet.
›
x

3 nommunalnämnden föreslår uppskov i ärendet för närmare

4 .
.

iutredning i samrad med lantmätare Mattsson.

Fullmäktige beslöt i enlighet med kommunalnämndens för-

*slag.
F' A

4_ n

Framställning från föreningen Sjöstjärnan om restitution

av nöjesskatt.

Länsstyrelsen har för yttrande översänt rubricerade

lärande.
I

Kommunalnämnden tillstyrkerbifall till framställningen.

Fullmäktige beslöt tillstyrkabifall till föreningen

Sjöstjärnans anhållan om restitution av nöjesskatt för nöjes-

tillställningar den 5 een 4 augusti 1957;



5 5.

Skrivelse fran A.B.Västkust-Tomter betr. förslag till

byggnadsplan a kolvik lö.
Rubr. företag har tidigare under annat firmanamn anhál-Å

lit om godkännande av byggnadsplan avseende exploatering av7
Kolvik 15 för fritidsbebyggelse. Fullmäktige framförde då

ett antal synpunkter med tanke på den befolkning, som är

bofast i bygden kring det föreslagna exploateringsomrâdet.
L

IH .
, 0 .

'5Särskilt betonades, att det omrade pa Kolvik l
, som fallerj

\under strandlagens bestämmelser, ej får beröras av planlägg+
ningen.

Exploateringsfirman har nu erbjudit sig att skänka kom-5
imunen ett strandomráde pa kolvik 15 under förutsättning, att
fullmäktige godkänner byggnadsplaneförslaget i dess nuvarande

skick och omfattning.

kommunalnämnden föreslår utredning,om det kan vara för-

delaktigt för kommunen att antaga det gjorda erbjudandet.
Under överläggningen framfördes från flera häll åsikten;

att erbjudandet är utan värde. Det är ett lookbete, avsett
i

att påverka fullmäktige så att byggnadsplanen måtte godkän-å
nas(men är icke bindande och kan när som helst återtagas.
Del område, som firman erbjuder sig skänka kommunen,kan före

modligen icke bli föremål för tomtindelning och försäljning;
och då är det fördelaktigt att bli av med det, för att slipi
pa utgifter för att hålla det i ordning i framtiden. i

Det yrkades, att fullmäktige måtte vidhålla sitt tidigare
yttrande. J

4

Ärende.

Beredning.

Fullmäktige beslöt, att vidhålla sitt tidigare yttrande Beslut.

rörande förslag till byggnadsplan för Kolvik lö 1 Bokenás

jordregistersocken.

§ 6.

Ang. ändring av stadsplanen inom kv. kamperhog i Grund-'
sund.

Ärende.



Beredning.

Beslut.

Ärende.

Beredning.

Beslut.

Arende.

Beredning.

Beslut.

Byggnadsnämnden i Grundsund tillstyrker, att fullmäktige

antager av distriktslantmätare Gösta Höglund upprättat för-

slag till Viss ändring av stadsplanen för kv. Kamperhog i

ygrundsund.

Kommunalnämnden tillstyrkeräven, att förslaget antagesk

Fullmäktige beslöt att antaga förenämnda förslag till

ändring av stadsplan. Förslaget skall för fastställelse

;underställas länsstyrelsen.

§ 7.

Framställning från Henning Bernhardsson i Grundsund om 1
iAaf'utsträckt affärstid för kiosk i Grundsund.
.

Sökanden har haft kioskrörelse sedan l946 men har endast
vhaft tillstånd under tiden maj-sept. Nu vill han ha till-

åstånd under hela året och tills vidare. I samma byggnad, där
\ki0sKVar0rna säljas, har sökanden korvstånd och har rättighet
I
*för denna rörelse.

Kommunalfullmäktiges yttrande i frågan har infordrats.

3 Hälsovårdsnämnden tillstyrkerbifall till framställningen.

vK0mmunalnämnden tillstyrkerbifall till framställningen

lmed utförlighotivering.
F
å
|

l
ihardssons framställning.

Fullmäktige beslöt tillstyrkabifall till Henning Bern-

1

J 8.

Förslag till anslutnings- och ärsavgifter för de nya

hommunalnämnden framlade av fackman utarbetat förslag
›
I

. . . , U - H l 7till rubr. avgifter ocn foreslog Iaststallelse.

l Kommunalfullmäktige beslöt fastställa följande anslut-

inings- och ársavgifter för de nya, av kommunen anlagda av-

iloppsledningarna i Grundsund och Hagardsvik:

fAnslutn1ngsavgift 750 kr. pr fastighet.
I
Qärsavgift 55 f V T
1 n 30 s, 0- 1

med WC.
utan WC.



§ 9-
1 Avgaende

g

G fullmáktig.
Disponent Lars Backer i Grundsund hade i skrivelse “

anmält sin utflyttning från kommunen.

Fullmäktige beslöt med anledning härav anhålla hos läns-

styrelsen om ny sammanräkning för utseende av kommunalfull4
l

mäktig efter hr. Bäcker.
I

På förslag av J. Peterson beslöt fullmäktige att i pro-i
tokollet intaga ett tack till hr. Bäcker för den tid han

verkat i kommunen och för hans arbete på olika områden i ;

det allmännas tjänst. - j
§10.

Fyllnads-
_

;
val.

Bäcker. Valen gälla till utgången av nu löpande valperiod. i

Företogos val till följande befattningar efter Lars

a/ Till ledamot i kommunalnämnden valdes Axel Antonsson i

Grundsund med Hakan Håkansson i Grundsund som suppleant.

Till suppleant i kommunalnämnden i st. f. Axel Antonsson
valdes Eric Jacobsson, Grundsund.

b/ Till ledamot i Grundsunda byggnadsnämnd valdes Gustav

narlsson, Grundsund. i
I

0/ Till ledamot i direktionen för Lane polisdistrkktsförbund
\
›

valdes Sven Landin, Grönskhult, med Alf Andersson, Grönskhult,

som suppleant.

d/ Till ledamot i industrikommittén valdes Karl-Erik BjörkL
ensjö, Grundsund. 5

e/ Till ombud vid sammanträden med Bohuskommunernas Ekonomiska

förening valdes J. Peterson, Grundsund, med J. F. Dahlborg,§
Eskilsröd, som suppleant. ?
f/ Till suppleant i folkskolestyrelsen valdes Gabriel

Forsell, Grundsund.

2 ll.

Förslag om.val av trafiksäkerhetsorgan. 1 Ärende.

Kommunalnämnden framför detta förslag med anledning 1 Beredning-



Yrkande.

Beslut.

Ärende.

Ärende.

Beredning.\

Yrkanden.

Beslut.

Ärende.

\

?av Ugyrêgjdâ skrivelser i arçniet.

i
, -., . H . HI Georg uldrlksson yrkade, att forslaget om trafiksäker-

;heisorgan skulle lämnas utan

!
. Fullmäktige beslöt att icke välja trafiksäkerhetsorgan.-

5 ; ls.
7

Vs.: JgÄTOH att underteckna förbindelse.
^ .n

CEAVSESÅEÅ E; .

1
,

Att på kommunen: :ägnar tillsamman med representant för
Rågárdsviks Byalag underteckna förbindelse till Statens-Fri;

l
1

tidsnämnd valdes Anders.Julsén.

Framställning från föreningen Rågårdsviks Byalag om

åanslag_av l.OOO kr. till förbättring av Väg_till badplats.

Ned hänvisning till.en av Rågårdsviks Byalag den 5 juli

;l94ö utfärdad förbindelse att ikläda sig alla kostnader, som

ékan ifrägakomma för badplatsens framtida vård och underhåll

@.m. anser sig knmmunalnämnden icke kunna tillstyrkabifall

ltill framställningens

i
Axel Blad och Allan Samuelsson yrkade bifall till frame

iställningen.
5 Sven Landin yrkade avslag.

Georg Didriksson yrkade, att anslaget skulle begränsas

till 500 kr.

Fullmäktige beslöt att beviljaRågårdsviks Byalag ett

anslag av l.OOO kr. som bidrag till förbättring av väg till

badplats. Anslaget skall utgå av tillgängliga medel innevar-

ande år.
|

i 2
åt.- l4.

Framställning från Gåsö fastighetsägareförening om
4
1

anslag av_4.000 kr. till förbättring av vägar på Gåsö.
“

Pâ grund av framställning 1 samma ärende beslöt full-

häktige den 18 december 1954 att under förutsättning av en

i beslutet närmare angiven insats fran Gåsö fastighetsägare-
l



för förbättring av vägar på Gásö, skulle kommunen bidraga
till kostnaderna med intill l.OOO kr. Något arbete har dock
ej blivit utfört, och anslaget har ej kunnat utgå.

I skrivelse av den 27 aug. 1957 begärde Gåsö fastighets;
ägareförening ll.500 kr. för samma ändamål. Fullmäktige
beslöt då, att det förutnämnda anslaget på 1.000 kr. skuläa
fa utgå under l957. Fullmäktige föreslog, att fastighets-
ägarna pa Gásö skulle bilda vägförening eller vägsamfällighet
för ordnande av vägfrägorna. 5

Gåsö fastighetsägareförening återkommer nu och begär
4.000 kr. till förbättring av vägar på Gasö. Något förbättä
ringsarbete har tydligen ej utförts sedan l954, och föreningen
har enhälligt beslutat att åtminstone f.n. ej bilda vägför-j
aning eller vägsamfällighet.

lkommunalnämnden föreslår, att fullmäktige beviljarett : Beredning.
anslag av l.500 kr. att utgå i enlighet med de grunder, somt
beslutades den 18 dec. 1954.

Gotthard Johansson yrkade avslag på framställningen. å Yrkanden.

Georg Didriksson yrkade anslag på l.OOÖ kr.
_

t

Fullmäktige avslog framställningen från Gåsö fastighets7 Beslut.

ägareförening om ett anslag av 4.000 kr. till förbättring av
vägar pá Gäsö.

t

Fullmäktige beslöt, att beslutet från l954 om ett anslag
av 1.000 kr. för samma ändamäl fortfarande skall gälla under
samma villkor.

§ lö.

Anhallan från Långedalens Vägsamfällighet om kommunalt l Ärende.

bidrag.

På grund av den stora allmänna trafik, som förekommer

pa enskilda vägen Backa-Röd, anhaller vägsamfälligheten om

ett bidrag av 500 kr. 1:111 vägunderhållet år 1957. Överväg-i
mästare Olsson i länets vägförvaltning har beräknat kost-



naderna för underhallet till 5.000 kr. pr. ar.

Beredning.g kommunalnämnden föreslar, att ärendet uppskjutes och
I . ›-_ «

Ciupptages till behandling på sammanträde i oktober l958, da
|
P
i
;samfällighetens räkenskaper.

kostnaderna för underhållet av vägen torde framgå av väg-

Yrkanden. s
' Sven Landin och Alf Andersson yrkade bifall till fram-

,ställningen.

Å Allan Samuelsson yrkade bifall till kommunalnämndens

gförslag.
| J. Peterson yrkade uppskov till våren 1958.

§ Axel Blad yrkade avslag.
Beslut 1 Fullmäktige beslöt enligt kommunalnämndens förslag.

“

' j; 16.
”

:

Ärende. ; Framställning från föräldraföreningen vid högre allmänna

åläroverket och kommunala gymnasiet i Lysekil att till elever

;i dessa skolor med hemort i Skaftö måtte utgå bidrag avsett

?som hjälp till lunch under läsåret l957-1958.

Berádningi kommunalnämnden avstyrker framställningen.

Beslut. Fullmäktige beslöt 'avslå framställningen.
y

l'7. i
Ärende.

K Framställningkrån centrala verkstadsskolorna om fick- å
;pengar och resebidrag till elever vid dessa skolor med hem-]

ort i kommunen.

Beredning.§
_

Kommunalnämnden föreslår att fullmäktige beslutar, att

ielever från Skaftö kommun, som bevista yrkesskolor, erhålla

:ett studiebidrag av lOO kr. pr elev och läsår efter samma

igrunder, som beslutades för läsåret 1956-1957, samt att

'beloppet utbetalas till föräldrarna.

Yrkanden.l Georg Didriksson och J. F. Dahlberg yrkade, att inkomst-

ågränsen bestämmas till 5.000 kr. beskattningsbart belopp.

Axel Antonsson yrkade avslag.

äâjåut. Fullmäktige beslöt, att elever vid länets verkstads-

om?”



skolor, hemmahörande i Skaftö kommun, skall för läsaret

l957- l958 utgå ett studiebidrag av l0O kr. för helt lasar

under förutsättning att elev eller elevs föräldrar icke

haft högre beskattningsbar inkomst till statlig skatt vid

senaste taxering än 5.000 kr. Bidraget skall utbetalas till

elevs föräldrar.

§ 18.

Ang. framställningar om bidrag till div. ändamål. Ärende.
På förslag av kommunalnämnden beslöt fullmäktige följ» Beslut.

ande:

a/ Kustsanatoriet i Vejbystrand beviljasett anslag av

50 kr. för 1958.

b/ Svenska Diakonisällskapet beviljasett anslag av 50 kr.

för l958.

0/ Framställning om anslag till Frälsningsarméns skolhem

för pojkar avslås.

d/ Framställning om anslag till Samfundet för Hembygdsvård.
avslas.

e/ Bramställning om anslag till Göteborgs nation i Lund

byggnadskommitté avslas.

f/ Framställning om anslag till Centralkommittén för sam-

arbete mellan skola och hem i Göteborg avslås.

§ 19.
- Utgifts-
_

och inkomst-
Statförslaget för l958_genomgi0ks, och varje särskild

3

stat.

titel med underrubrikenblev föremål för behandling.
Följande särskilda beslut fattades:

a/ Arvode till fullmäktiges ordf. och sekreterare bestämdes
till resp. 650 och 550 kr.

'

b/ Hyra för arrestlokal bestämdes till 400 kr. för år.
J

0/ Litt. 606. Skolmåltider; De två första summorna savmanf
D

- n . 1 u u
.

islas under denna rubrik; ivloning till personal vid

skol altidsverksamheten 11,50c,



u.

d)

id, laniskatten för 1958 bestämdes till 40 kr. för “nnd.

å;; med d :se beslut fastställdes utgifts- och iggmldi-

staten för l958 och bestämdes en uttaxerin; fdr -etta

er av kr. 7:85 per skattekrona eller det airp et liggande
; öretal, som erfordras för evjämning eJ senmanlagda

Kommunala utdebiteringen till Jenna tiotal ören.

.
S0m.ovan

›

fullm. ordf.

iJusteres den l nd:åå%?57.l øw/“W



Protokoll, fört vid sammanträde med

Skaftö kommunalfullmäktige den 55 nov. l957.

Närvarande:
karl L. Abrahamsson Ella Johansson
Alf Andersson Knut Johansson
Sigurd Andersson Anders Julsén
Axel Antonsson Eskil Karlsson
Axel Blad Sven Landin
*Carl M. Carlsson Olof Lindqvist
Ragnar Dahlbom Nils Nilsson
Filip Dahlborg Karl Olsson
Erik Danielsson_ J. Peterson
'Nils Grunden Olof Simonsson
Per Hansson Harry Torgersson
Jakob Jakobsson

Icke närvarande:
Ivar Bergman Hjalmar Niklasson
Georg Didriksson Bror Olsson
Sim. Hansson John Pettersson
Nils Hermansson Allan Samuelsson
Gotthard Johansson

_

Bertil Tambo '

rer Jönsson

§ l.

Att justera protokollet den a8 ds kl. l9 valdes Ragnar

Dahlbom och Ber Hansson.

2 3.

Uppskjutna ärendet rörande framställning från Grund- iÄrende.

sunds Hallförening om kommunens borgen för ett lån på

55.000 kr.

Kommunalnämnden föreslar beslut, att kommunen ikläder =Beredning.
sig borgen för 22.000 kr. för en tid av fem år, samt att

kontroll verkställes att lånesummananvändes för inlösen av

nu löpande växel- och övriga skulder.
J

Fullmäktige beslöt, att Skaftö kommun skall ikläda sig

borgen för ett femârigt amorteringslån på 22.000 kr., som

Grundsunds Hallförening u.p;a. skall upptaga i Skandinaviska.

banken.

Att på kommunens vägnar teckna borgen valdes hrr.

J. Peterson, Grundsund, och Anders Julsén, Grönskhult.

att utföra kontroll över att lánesumman på avsett sätt

kommer att användas för sanering av föreningens skulder



Ärende.

Beredning.

Yrkanden.

aren..." a

›
x

\
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values Anders Julsén, som även är av kommunen utsedd revisor

för föreningens räkenskaper och förvaltning.

§ 5.

Framställning från Lane polisdistriktsförbund om beslut

rörande polisväsendets handhavande från den l januari 1958

och ev. om antagande av ny förbundsordning.

Genom ny lag om kommunalförbund upphäves det'nu gällande

polisdistriktsförbundet mellan Lane Ryrs, Skaftö och Skreds-
viks kommuner den l januari l958.

Förbundsdirektionen har översänt förslag till ny förbunds-
ordning, avsedd att gälla från den l januari l958,och föreá

slagit berörda kommuner att antaga detta förslag.

Kommunalnämnden tillstyrkerantagande av förslaget med

det tillägg, att poliskonstaplarna inom Skaftö kommun skall

vara stationerade pa nuvarande platser.

J. Beterson yrkade uppskov med beslut, så att representanter
för kommunerna få träffas och ytterligare diskutera förslaget,

som icke tycks vara upprättat enligt bestämmelserna i den

nya lagen om kommunalförbund.

karl Olsson yrkade bifall till förslaget med tillägg

ifråga om polismännens stationsort enligt kommunalnämndens

förslag och dessutom att förbundsordningen skall innehålla

bestämmelser, att kommunalförbundet icke utan primärkommun4

ernas hörande få besluta om kapitalutgifter, t. ex. för

byggnader o. dyl.

Fullmäktige beslöt uppskjuta ärendet för ytterligare

utredning.

att i detta ärende representera kommunen vid sammanträde

med representanter för övriga berörda kommuner valdes

de I':U' terson, Grundsund, och Anders Jñlsén, Grönskhult.

3,4.

Framställning från polisdi,:riktsförbundet om tilläggs-



väsendets stat för 1957.

LU grund av hödua löner m.n. till yolis,ersonalen begär
förbundsdirektionen ett til-i, ;, slag pa 80.000 kr. till

årets stat. Härav skulle g. skaftö komma 7.796 kr.

Kommunalnämnden erinrar om, att polisdistriktsförbundet?

i statförslag för 1958 beräknat Skaftö kommuns andel i ut-

gifterna till 58.000 kr. Denna summa har redan överskridits*

med 8.800 kr., och med det nu begärda anslaget blir det

16.596 kr. man skall ha utöver statförslagets beräkning.
Nämnden föreslår, att kommunalfullmäktige av tillgäng-

liga medel ger ett tilläggsanslag på l6.596 kr. till polis-*

Fullmäktige beslöt enligt kommunalnämndens förslag.Anslaget skall utgå av tillgängliga medel.
° 5.

Framställning från hälsovárdsnämnden om särskilt anslag*
för visst ändamål.

i

anslaget skulle vara på l.0O0 kr. och användas för att

bekosta vattenanalyser vid sumpningsplatser.
kommunalnämnden avstyrker framställningen om anslag, ock

föreslar att nälsovardsnämnden far i uppdrag att ta vatten-Ä
prover pa sumpningsplatserna vid lämplig tidpunkt, om sa E
synes erforderligt. 5

Fullmäktige beslöt att avsla framställningen om anslag
.och att ge hälsovardsnamnden det av kommunalnämnden före-

slagna uppdraget.

§ 6.

Framställning från socialnämnden om tilläggsanslag för

utförande av utrymningsanordningar.
H

Vid av socialvårdskonsulent verkställd inspektion av

kommunens ålderdomshem har befintliga fasta brandstegar
underkänts såsom utrymningsanordningar.

Senare har lansbrandinspektören på länsstyrelsens upp-

drag företagit inspektion och gett anvisning på lämpligt

sätt.att lösa frågan. Förslag har sedan utarbetats, och

Beredning.

Beslut.

Ärende.

Beredning.

Beslut.

Ärende.



Beredning.

Beslut.

Ärende.

Beslut.

länsstvn
u

lsen.ul)iblivit godkänt av

ä För utförande av förslaget anhaller socialnämnden om

iett anslag pa 5.800 kr.

å hommunalnämnden tillstyrkerbifall till framställning-

ien och har upptagit beloppet i förteckning över erforderliga

ätilläggsanslag till arets stat.

3 Fullmäktige beslöt om ett tilläggsanslag gå 5.800 kr.

1:till socialnämndens stat för l957, för utförande av i före-

.

ågående omnämnda utrymningsanordningar. Anslaget skall utgå

iav tillgängliga medel.
x

j § 7.

1 _

E Framställning om tilläggsanslag till vissa titlar i

êårets stat.

Förutom i föregående under §§ 4 och 6 beviljade tilläggs-

?anslag till polisväsendet och till socialvârden hade veder-

:börande redogörare begärt tilläggsanslag till ytterligare

,ett antal titlar i årets stat.

Å Fullmäktige beviljade följande tilläggsanslag till

inedan förtecknade titlar och undertitlar i årets stat:

    

 

åkommunalnämnden
4 Telefon, porto, annonser o.d. 300 kr.

V
Försäkringsavgifter 400 "

lfätts- och ordningsväsen
|

Allmänna val 550 “

1Fastighetsförvaltning
E Bränsle, lyse och renhållning 100 "

1 Övriga utgifter 200 “

§Planerinvs- och anlä'^nin“sverksamhet
g Gatljus 1 000 "

g. .Avloppsanläggning i Rágårdsvik 4.500 “

i Underhåll av äldre avloppsledningar “ l 500 "

§Socialvard
' Löner 1.500 “

l Underhåll av inventarier 1.200 "

,

kontant understöd 2.000 “

Ä Läkarvard och medicin 200 *

,Pensionsnämnden
' Arvoden 500

Telefon, porton, o.d. 190 "

.Barnavårdsnämnden
3 Utackorderingskostnad 1.000 "

(Övriga sgecialförvaltningar
Å Taxeringskostnader 800 “

3 Underhåll av brandmateriel 5.000 "

' Telefonkostnader 500 "

Länsavdelningen av Sv. Landskom. förbund l00 "

 

Wrn 19.540 "



\

Trp l9.540 kr.
Underhall av avstjálpningsplatsen l.000 “

Sza 20.340 "

Beräknade överskott pa andra titlar skola användas

för täckande av dessa tilläggsanslag.

Undervisning och kulturell verksamhet
Folkskolan
Litt. 600/l5B 500 kr.

" 604/140 528 "

'* 604/105 250 " 1
" 605/145,199 550 5 5

Sza l.428 "

Tilläggsanslagen till folkskolan skola täckas genom

tillgodogörande av beräknade överskott på Litt. 600/150,
60a/186, 604/199, 601/ll70, 605/116 och 605/146.

8.C191!

Framstallning från byggnadskommittén för läkarbostad-' Ärende.

en om anslag till taklagsfest eller gratifikation till ar-

betarna.

Byggnadskommittén anhåller om ett förslagsanslag av

400 kr. för ändamålet.

Kommunalnämnden tillstyrkerbifall till framställ-
_

Beredning.

ningen.

Till gratifikationer at arbetarna på läkarbostads- 1 Beslut.
1

och -mottagningsbygget beviljade kommunalfullmäktige ett

förslagsanslag av 400 kr. Medlen skola utgå av anslaget till
byggnadsföretaget. Å

§9.

motion om bidrag till tva elever vid läroverket i S Arende.

Lysekil. å
Alf Andersson och Sven Landin hade i motion anhallit;

é

att till tva elever vid läroverket i Lysekil måtte utgå bi-4

drag, varvid den ena föreslogs fa fri lunch under vårtermin-

en l958 och den andra kontant l00 kr.

Kommunalnämnden tillstyrkerbifall till motionen. :' Beredning.

Under överläggningen yrkades, att bidragen skulle Yrkande.

vara likvärdiga.



Beslut.

Ärende.

b

pereuningt

Beslut.

vÃrende.

 
Beredning._

Beslut.

2 Fullmäktige beslöt ge följande kommunala stipendier

'till elever vid läroverket i Lysekil, läsaret 1957-1958:

;Till Lilian Johansson från Berg i Skaftö, född den 27/4 1942,
4

,fri lunch på lämplig matservering i Lysekil, under vårter-

minen, alla skoldagar utom lördagar,

.till Anita Johansson från Östersidan, född den 28/4, 1945,

;motsvarande kontant belopp.

Stipendierna skola utga av tillgängliga medel.

J §19.

Skrivelse från Hulda Johanssons arvingar, Grundsund,

;med krav på ersättning för skada vid genomförande av tomt-
1

åindelning.
å Rubr. arvingar hade salt ett hus pá ofri grund. Enligt

:fastställd tomtindelning skall detta hus avlägsnas. Kungl.
I

.och Hvitfeldtska stipendieinrättningen, som äger tomtmarken,

uppsade med anledning härav rätten till disposition av tomte
i

:
'3n, och köpet fick atergå. krvi.Jarna fordrar nu, att kom=
›
w
v

l
Kommunalnämnden föreslår uppskov med ärende

, och att

idet överlämnas till byggnadsnämnden i Grundsund för yttrande.
i Fullmäktige beslöt enligt kommunalnamndens förslag.
l § ll.

| Framstallning om anslag för inköp av diskmaskin.

5 Byggnadskommittén för skolan i Bokenäs_anser, att det

ibör bli lönande att anskaffa en diskmaskin till skolmåltids-

,verksamheten därstädes. kommittén föreslår inköp av en sådan

maskin av Bolinders fabrikat. maskinen kostar 8.920 kr.

.em tillhörande varmhállningsanordning för vatten, klo kr.

åra dessa priser erhålles lO % rabatt.

kommunalnämnden tillstyrkerbifall till framställningen.

Fullmäktige beviljade ett anslag av 5.000 kr. till

;inköp och inmontering av diskmaskin med varmhállningsanord-

;munen ersltter dem för den återbetalade köpesumman med 5.500 kr.



ning för Vatten vid nya skolan 1 Bokenäs. Beloppet skall

utga av byggnadsanslaget.

12.C41.:

Remiss fran länsstyrelsen rörande ansökan från firma Ärende.

Borgs Specerier, Fiskebäckskil, innehavare Elisabeth Borg,

om rätt till avhämtningsförsäljning av pilsnerdricka.

Nykterhetsnämnden tillstyrkerbifall. › Beredning.
Kommunalnämnden tillstyrkerbifall.

Fullmäktige beslöt tillstyrkabifall till ansökningen. i Beslut.

Z 15.

Skrivelse från AntonCEristensson, Fiskebäckskil, med 1
Ärende.

avsagelse av ledamotskap i donationskommitté.

Fullmäktige beviljade avsägelsen och valde i hr. Beslut.

Christenssons ställe Hans Kaspar Gren, Fiskebäckskil, till

ledamot i donationskommittén för Fiskebäckskil.

Valet gäller till utgangen av nu löpande valperiod.

Som ovan

(a “

fu
 

Justerat den 28 november l957:
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Protokoll, fört vii ".*zanträde

med Skaftö kommunalfullmäkti;s 31.sn

december 1957.

Närvarande:
Karl L. Abrahamsson
Alf andersson
Sigurd Andersson
Axel Antonsson
Ivar Bergman
Axel Blad
Ragnar Dahlbom
Filip Dahlberg
Erik Danielsson
Georg Didriksson
Nils Grunden
Per Hansson_
Nils Hermansson
Jakob Jakobsson
Ella Johansson

Gotthard Johansson
knut Johansson
Anders Julsén
Ber Jönsson
Eskil Karlsson
Sven Landin
Olof Lindqvist
Hjalmar Niklasson
Nils Nilsson
Bror Olsson
Rudolf Olsson
Johan Peterson
Allan Samuelsson
Olof Simonsson

Icke närvarande:
Carl n. Carlsson John Pettersson
Sim. Hansson Bertil Tambo
karl Olsson Harry Torgersson

2 l.

Att justera protokollet den 87 ds kl. 19 valdes Alf

Andersson och Olof Simonsson.

3 2.

Föredrogs länsstyrelsens protokoluden 16 december 195%
1

vid sammanräkning för utseende av kommunalfullmäktig i ;.
i
a

Skaftö kommun efter Lars Bäcker, som flyttat från kommunen.

Vid sammanräkningen tillföll hägsta röstetalet.köpman:
Rudolf Olsson, Grundsund, som förklarades vald i Lars

Bäckers ställe.

Rudolf Olsson hälsades välkommen i fullmäktige. i

Z 5.

Ang. polisväsendets handhavande i Lane polisdistrikt

fr. o. m. den l januari l958L i

Detta ärende förelag på fullmäktiges sammanträde den

23 november l9ö7. Fullmäktige beslöt då att uppskjuta ärenj
det för ytterligare utredning och valde representanter att:

deltaga i denna utredning.

Ärende.



Deredning.|

Beslut.

Ärende.

hommunalnämnden upylyser, att enligt lanusfiskalens

;utsago har distriktets övriga kommuner redan fattat beslut

om att antaga förslaget till förbundsordning, som översänts
I

'till länsstyrelsen för fastställelse. Någon överläggning
i frågan med representanter för kommunerna har därför icke

:ägt rum.

Kommunalnämnden vidhåller sitt tidigare förslag, att

förslaget till förbundsordning skall antagas, dock med visst

Vtillägg, och förbundsfullmäktige väljas.
E Fullmäktige beslöt att antaga föreliggande förslag till

förbundsordning för Lane polisdistriktsförbund med villk0r,,
,att i förbundsordningen skall intagas bestämmelse, att polis-

,konstaplarna i Skaftö kommun shall vara stationerade pa

Ãnuvarande platser, och under förutsättning att förslaget är

favfattat enligt lag, så att det kan fastställas av länsstyr-
relsen.

\
Till förbundsfullmäktige i polisdistriktsförbundet

Waldes:
anders Julsén,Grönskhult, suppl. Alf Andersson, Grönskhult,
J. Peterson, Grundsund, " Georg Didriksson, Grund-

sund,
Eilip Dahlberg, Bokenäs, " Ivar Bergman, Bokenäs,

Bagnar Dahlbom, Dragsmark, ” Karl Olsson, Fossen, Bokenäs.
S 4.

Ang. bidrag till utredningskostnader för föreslagen

enskild väg- och färjeförbindelse Skaftö-Ramholmen-Flatö eller

Malö.

Intressenter för rubr. företag anhålla genom Anders
l

Johansson, Ramholmen, att Skaftö Kommun ställer sig som_garaht
för en summa av l.COO kronor till utredningskostnader, att

Ltbetalas blott i den händelse vägföretaget ej skulle bli

realiserat. Lika framställning har gjorts till Morlanda

kommun.
I



kommunalnämnden tillstyrker framställningen. beredning.
Filip Dahloorg yrkade, att som villkor för bidrag fran

:
Yrkande.

Skaftö skulle ställas, att lika stort bidrag utgick från

-Morlanda kommun. 1

Hjalmar Niklasson yrkade, att bidrag skulle få utgå
endast under förutsättning att vägsamfällighet har bildats.

Fullmäktige beslöt, att Skaftö kommun skall garantera Beslut.

en summa av l.OOO kr. som bidrag till utredningskostnader
för föreslagen enskild väg- och färjeförbindelse Skaftö-

\uuderiårutsåtfvtiatg ah* Moe-landa qer [sigma SMWW/
Ramholmen-Flatö eller Malö. nslaget skall utgå av till-

V

ågängliga medel och utbetalas sedan det på tillförlitligt

 

sätt blivit styrkt, att det ifrågavarande företaget icke
 

kommer till utförande.

5 5.
V

Ang. tilläggsanslag till skolans stat l957. Ärende.

kommunalnämnden tillstyrkeratt tilläggsanslag skall i Beredning.
utgå.

Fullmäktige beslöt, att kommunalkassan får av tillgäng-T Beslut.

liga eller upplánade medel ge skolstaten nödiga förskott på
statsbidrag. Beslutet gäller tills vidare.

§6-

Framställning från hamnkommittén i Grundsund om anslag §Ãrende.
för utförande av vissa arbeten vid Sörhallen i Grundsund.

Till hälsovårdsnämnden har ingått klagomål över vissa
, Beredning.

olägenheter i närheten av H. Bernhardssons affär i Grund-

sund, Olägenheterna bestå bl. a. i att vid högvatten avsättas
slam på en grund strandremsa, och detta ger under den varma?

I
E??

årstiden upphov till dålig lukt m.m. Hälsovårdsnämnden har

vidarebefordrat ärendet till hamnkommittén, som gjort upp

ett program för utfyllnad och planering av området. Hamn-

kommittén föreslar, att kommunalfullmäktige ger ett förslagsF
anslag pa 2.000 kr. för utförande av arbeten enligt kommitténs



iförslag och ger halsovardsnämnden i uppdrag att verkställa

çbeslutet.

Beslut. L Fullmäktige beviljade av tillgängliga medel ett förslags-ä

;anslag pa a.OOO Kr. för utförande av arbeten enligt hamn-

;Kommitténs förslag och uppdrog at hälsovårdsnämnden att lata

'utföra arbetet. Beslutet skulle anses genast justerat.

Ärende. T Framställning om anslag för utförande av en slamavskil-

jare för avloppsledning i Grundsund.

Gerhard karlsson m.fl. i Grundsund ha i skrivelse till

ghälsovardsnämnden anhållit om.bidrag för rubr. ändamål.

Berddning. i Hälsovårdsnämnden tillstyrker framställningen och begär

anslag för ändamålet.

Kommunalnämnden tillstyrker framställningen.

Beslut. Fullmäktige uppdrog åt hälsovårdsnämnden att låta ut-

föra en slamavskiljare enligt förslag ooh beviljade för

êändamalet av tillgängliga medel ett förslagsanslag av 875 kr.

Kommunen skall sedan uttaga arlig avgift av de fastigheter,

:som betjänas av anläggningen.

§ 8.

Ärende. i Framställning fran vattenkommittén i Fiskebáoas il

iatt Kommunen skall förvärv; ;tt markområde, som behövas fçr
I
i

trjggande av vattenförsörjningen.

Det gäller inksg ;V c:a l.COO kvm mark till ett pris

fav l Kr. kvmt Vattengvgifter beräknas täcka kostnaden.

Beredning.E Kommunalnámnden tillstyrker förslaget;

Beslut. Å Fullmäktige beslöt, att kommunen skall förvärva det

åföreslagna området.

i 39.

Ärende.
å

Framställning från en verkstadsskoleelev om beklädnads-
i
Ibidrag.
i

! Erland Arvidsson från Rågårdsvik anhåller om bidrag



med 540 kr. till ekipering.
' i

iommunalnämnden avstyrker bifall till framställningen,: Beredning.
då trängande behov icke kan anses föreligga.

Fullmäktige beslöt att lämna framställningen utan 3 Beslut.

avseende.

§10.
.

*

Riksförbundet mot tobaken anhåller, att kommunen villeF Ärende.
stödja dess Verksamhet genom att inköpa affischer med pro-

paganda mot tobaksbruket.

kommunalnämnden avstyrker, då den anser det menings- Beredning.
löst med sådan propaganda, sä länge Tobaksmonopolet tillåtee
att driva omfattande annonskampanjer i syfte att öka sin 1

försäljning.

Fullmäktige beslöt, att framställningen icke skulle i Beslut.

föranleda någon åtgärd.

§ ll.

Remiss från länsstyrelsen ang. ansökan om tillstånd j Ärende.
att upprätta byggnadsplan.

Ägarna av fastigheterna Grönskhult Stora 222_och 225
anhälla hos länsstyrelsen om tillstånd att upprätta byggnads-
plan för en del av fastigheterna. Länsstyrelsen har över-

y

lämnat ärendet till fullmäktige för yttrande. E

Planläggningen torde avse bebyggelse för fritidsända-E
vmal. Ba omradet har uppförts två sommarstugor. å

Byggnadsnämnden har intet att erinra. g Beredning.
Hälsovårdsnämnden föreslår, att området införlivas

med stockeviksomrádet, så att renhållningsstadgan för vissaå
delar av Skaftö kommun, fastställd den 28 april 1955 kan

gälla.

kommunalnämnden tillstyrkerbifall och föreslår beslut

att markägarna skall svara för samtliga kostnader för planens
upprättande och genomförande. I övrigt biträdes hälsovårds-



Yrkande.

Beslut.

Ärende.

Beredning.

Beslut.

Aranda.

Beredning.-

J
?nämndens förslag.
!

V' n
i Sven Landin yrkade beslut, att den hälsovardsordning,

1

l
<lande och kommande planområden för fritidsbebyggelse inom

lsom länsstyrelsen fastställt att gälla för samtliga nuvar-

kommunen, skall gälla även för detta område. Denna hälso-

|

1
vvårdsordning tillåter icke ordnande av avlopp, och då kom-Lunen icke gärna kan anlägga avloppsledningar för sommar-

stugubebyggelse, och ingen annan torde göra det, är det bäst

att avlopp icke fär anordnas.

Fullmäktige beslöt tillstyrka bifall till framställ-

äningen att fa upprätta byggnadsplan, under förutsättning att

markägarna svara för samtliga kostnader för planens EKEEEX

upprättande och genomförande.
Q

Fullmäktige beslöt, att för planområdet skall gälla den

hälsovårdsordning, som länsstyrelsen fastställt att gälla
I

7för samtliga planområden för fritidsbebyggelse inom Skaftö

jkommun.
“

§12.

Ä Remiss från länsstyrelsen ang. besvär av Helge Rydberg

i Lund.

ä Länsstyrelsen har anmodat kommunalfullmäktige att

;inkomma med förklaring över besvären, vilka avse beslut och

'tillämpning av beslut om renhållningsavgifter.

kommunalnämnden föreslår, att fullmäktige hos läns-

!
- a .. .. -.

,styrelsen skall anhalla, att besvären lämnas utan avseende,

Ädä det, som klaganden anför, är obefogat och icke med för-

åhallandena överensstämmande.
1
I
v Fullmäktige beslöt, att vad kommunalnämnden ovan

åanfört skall vara fullmäktiges yttrande över besvären.

j ia.
1

i
i

idighet att renhälla gata m.m.
0

w

|

I
' '

- u c

kommunalnämnden föreslar fullmäktige besluta, att

Förslag om uppskov med tillämpningen av lagen om skyl-



med tillämpningen av denna lag inom kommunen skall ansta

i 2 ar intill den l Januari i960,

Fullmäktige beslöt enligt kommunalnämndens förslag. 5
Beslut.

§ l4.

Förslag om försäljning av kommunen tillhörig tomt i i Ärende.
Fiskebäckskil.

i

Till kommunalnämndens ordf. har framställts förfrågan,'
om kommunen skulle vilja sälja tomten Fiskebäck 1514.

Kommunalnämnden föreslår, att denna fråga ställes på j Beredning.
framtiden.

å

Fullmäktige beslöt enligt förslaget. å Beslut.

2 l5.

Fru Carin Torgerson anhåller att bli befriad från ä Ärende.

ledamotskapet i socialnämnden.

Fullmäktige biföll framställningen. å Beslut.

Till ledamot i socialnämnden 1 stället för fru Carin å Val.

Torgerson valdes karin Grundskog, Grundsund, med Gunnel Ä
Söderhall som suppleant.

§ 16.
*

Sven Landin anhåller i skrivelse em befrielse från T Ärende.

uppdraget som ledamot i kommittén för badstugan på Öster- E
sidan. å

Fullmäktige biföll framställningen. ' Beslut.

Till ny ledamot i badstugekommittén valdes Stig Holm-3 Val.

i berg i Fiskebäckskilmed Svea Martinsson, Östersidan som

i

suppleant.

§17.

Ang. tider, plats m.m. för kommunalfullmäktiges sam- Ärende.

manträde nästa år.
V H

Fullmäktige beslöt, att dess sammanträden i regel ,
Beslut.

skola hållas i kommunalrummet á Berg, men att ordf. far

utlysa sammanträdena pá annan blats, när sa finnes lämpligt,



Annonsering

I
Val till '

barnavårdsa
nämnd. *

Val till
pensions- Ä
nämnd.

Ortsombud
r. bosatt-N
ningslan. §

i

I och att sammanträdena i regel skola hållas på lördagar

efter kl. l6, men i särskilda fall under somnartid kan fa

hállas pa annan dag efter kl. lQ.
L

Detta beslut gäller tills vidare.

Filip Dahlberg yrkade, att sammanträdena som regel

skulle hållas på annan dag än lördag, men fullmäktige be-

slöt med acklamation, att lördag fortfarande skall vara

ordinarie sammanträdesdag.

f.”
;á 18.

. Fullmäktige beslöt, att sammanträdena under l958 skola

annonseras i tidningarna Bohusläningen, Kuriren ooh Väster-

bygden. Annonserna skola endast innehålla uppgift om tid

och ställe

Z l

för sammanträdena.

O
u.

Till ledamöter och suppl. i barnavårdsnämnden för åren

l958-1961 values följande:

Ulla Niklasson, Fiskebäckskil, suppl. Ebba

Agnes Berntssod,

Johan Lang, Torser-“,

TOTSUEJ

2

Till ledançtas oc:

åren l958-l96l val,:s:

Llsbon, munkeby,

Langedalen,

ä0.

Joh- sson, Gun-
nesbo,

” Alvar Hagel, @r.ndsund,

narin Sandgren, Jordfáll,
,Lgredrik Davidsson, Kättorp.

supgleanter i pensionsnämnden för

Axel Blad, Bjällandsas, suppl. John Pettersson, üalleröd,
Hjalmar Niklasson, Dragsmark,
Jakob Olsson, Grundsund, suppl. Adolf Torgersson,

E*
nä'

Till ortsombud för ansökningar om statliga bosätt-

ningslån valdes för kommunens fastlandsdel, Greta Jönsson,

Zl.

“ Per Hansson, Dragsmark,
Grundsund.

Sandslätt, Dragsmark, suppl. Jenny Andersson, Munkeby,

Dragsmark, och för kommunens ö-del,Alf Andersson, Fiske-

: bäokskil, suppl. knut Johansson, Berg, Fiskebäckskil.
u
l
a

z
l

P 22.



'iksri Olsson, Náreby, " Agda Bagge, Grönskhult,

n
r ?y
J

J44:

Beslöts att skolstyrelsen skall ha lö ledamöter och j Val av skol-
. n

.

Å styrelse.
“lika manga suppleanter. 4 A

4

Till ledamöter och suppl. i skolstyrelsen för l958-l959
*valdesz

.

'

Axel Blad, Bjällansás, suppl. Bror Olsson, Beorseröd, ,

Johan Lang, Torseröd, " Filip Dahlborg, Eskilsröd, 3
Gustav Jakobsson, Bön, " Ivar Bergman, Fossen,

4

Hjalmar Niklasson, Kloster, “ Axel Nilsson, Örtorp,
;Karl Andersson, Munkeby, " Erik Karlsson, Bjällansås, ;*Ragnar Dahlbom, Hultas, " Per Hansson, kättorp, '

jEris Dahlqvist, Fiskebäckskil, suppl. Erik Andersson, FiskeÅ
Q bäckskil,
,Karl J. Pålsson, “ ” Ivar Svensson, “ ,J
;Rune Elfström, " " Bengt Dahlqvist, " E
,Johan Peterson, Grundsund, “ Erik Jonas Olofsson, Grunde
. . sund,
§Torsten Simonsson, Grundsund, " Erik Jakobsson,Grundsund,
gharl L. Abrahamsson, " ” Axel Olsson, "

'John Jarnedal, Berg ” Gunnar Fjellman, Berg,
'Karl Olsson, Näreby, “ J.A,AleXandersson, Lönndal,
?Knut Rosén, Skaftö, " Karl Fr. Johansson, Skaftö.

§ 25.

Till ordf. i skolstyrelsen valdes Johan Peterson och l Ordf. och
; , v. ordf.
'till v. ordf. Axel Blad. ! 1 skolst.

§ 24- E

.

Till skiftesgodemän valdes John fettersson, Kålleröd, AVal av

,Bokenäs, Johan Lang, Torseröd, Bokenäs, Ragnar Dahlbom, ' skiftes-
Hultâs, Dragsmark,NilsHammar, Kloster, Dragsmark, Karl godemän.
Olsson, Näreby, Fiskebäckskil, och Knut Rosén, Skaftö, I

'Fiskebäckskil. ' '- “ !

§9 25a .v -

l

v Till ombud för möte med Skaftö allmänna sjukkassa valdes Ombud till
lför l958 och l959: =\ sjukkassa.
,Georg Didriksson, Grundsund, suppl. Nils Ohlin, Grundsund,
:Nils Grunden, " " Gustaf Abrahamsson, “

,

;Harry Johansson, V " Samuel Johansson, “
,

:Gustav A. Karlsson, " " ,Axel Antonsson, "
,

;Lennart Larsson " “ Hakan Hakansson, “
,

7Elsa Svensson, Fiskebäckskil, " Elsa Martinsson, Östersidan,
;Ivar Svensson, " " Stig Holmberg, Fiskebäckskil,
§Alf Andersson, Grönskhult, ." Sven Landin, Grönskhult.

§Einar Samuelsson, Râgårdsvik, " Aina Johansson, Östersidan,
;Karl Fr. Johansson, Bryggevik, " Karl Erik Johansson, Lunnevik,
?Artur Jonsson, Bön, Gotthard Johansson, Svepetorp,
'Axel Blad, Bjällansås, Ivar Blad, Stenlid,
*Anders Mårtensson, Fossen, Ivar Lindberg, Hogan St.,
Karta Olsson, Bjällanda, Rut Olsson, Bjällanda,
,Svea Niklasson, Kloster, Fritiof karlsson, 0Tt0TP›
?Karl Andersson, Munkeby, Sigurd Davidsson, Gassholman.q

..

-ø

0.0
-0



Ledamöter
i taxerings-
nämnder.

,Hjalmar,Johansson, Fossen,

Ledamöter i
särskild
taxerings-
nämnd.

Huvudman i
Lysekils
Sparbank.

AJohn Pettersson, Hålleröd, suppl.,

Arne Martinsson, Östersidan,
Alf Andersson,

karl J. Karlsson, Rågårdsvik,
Knut Johansson, Berg,

Axel Fakelius, “

Karl Erik Karlsson,

2 56. v

Bestamdes antal ledamöter och valdes följande till

kommunens taxeringsnämnder.
,
l. Bokenäs distrikt, 6 ledamöter:

Algot Boman, Jordfall,
Per Erik Johansson, Stale, I

Erik Andersson, Lögås,
Björn Sandgren, suppl.

Jordfall, "

Filip Dahlborg, Eskilsröd, "

Nils Nilsson, Bönneröd, H Anders Karlsson, Lingäl, ,
" Anders Mårtensson, Fossen;

Axel Blad, Bjällansås, “ Gustav Johansson,

Dragsmarks distrikt, 5 ledamöter:^
4

A

,
suppl. Torsten Olsson, Hunkeby, '

H

B.
Per Hansson, hättorp,
Sigurd Davidsson, Gassholmen,
Ragnar Dahlbom, Hultås,
Per Jönsson, Sandslätt,
Bengt Magnusson, Fruvik,

i
Fredrik Davidsson, Kättorp,
Nils Hammar, Kloster, “

" iarl Andersson, Hunkeby,
“ Knut Jacobsson, Munkeby. ;

H

5. Skaftö distrikt, 8 ledamöter:
Ernst Larsson, Stuveröd, suppl. Allan Samuelsson, Berg
Johan Johansson, Lönndal, " karl Olsson, Näreby, f
Gustav Lundén, Gåsö, “ Gustav Gustavsson, Gåsö, g

" Alvar Hansson, Östersidan,g
" Einar Ödman, Evensås, Å
" Gunnar Fjellman, Berg, “Grönskhult,

Gustaf Eriksson, Berg,
H

4. Fiskebäckskils distrikt, 5 ledamöter:
/

Gunnar Ivarsson, suppl. Johan Johansson,
Sten Kleen, " Sture Dahlqvist,
Edvard Andersson, ” Per Olof Hansson,

Gösta Pilén, l
“ John Henrik Gren. ,

Grundsunds distrikt, 6 ledamöter:
I

Jakob Jakobsson, suppl. Torger Jakobsson, 1
Axel Antonsson, " Johan Andersson, L

Karl Jonas Johansson, “ Jonas Olofsson, °

i Konrad karlsson, “ Harry Torgersson, .

Gustaf A. Karlsson, “ Karl Erik Björkensjö, u

Eer Jakobsson,
" \“ Bror Jakobsson. *

327. i

Till ledamöter och suppleanter i Uddevalla fögderis

särskilda taxeringsnämnd valdes: Axel Blad, Bjällansâs, :

Bokenäs, suppl. Axel T. Backlund, Källviken, Dragsmark,

och Johan Beterson, Grundsund, suppl. Alf Andersson, Grönsk-

hult, Fiskebäckskil. E
§28.

Till huvudmän i Lysekils Sparbank valdes Ivar Svensson,g

Fiskebäckskil, och Alf Andersson, Grönskhult, Fiskebäckskil.

1

" Evald Johansson, Långedalen.

St. Bräcke.


