
MÖLNDALS
Stadsfullmäktiges Handlingar.
I93. PROTOKOLL. N:o .

Protokoll, fört vid stadsfullmäktiges i Mölndal

sammanträde den 19 maj 1937.

Närvarande: ordföranden, herr Gustav Svensson, samt herrar Lars
Bartilson, Rickard Andersson, Gustaf Fässberg, Karl Ljungström, Albert
Cewers, Eric Johanson, Nils Kanthe, Levin Pettersson, Casper Winsnes,
Gustaf Björk, Thorvald Berg, Hilmer Johansson, Nils Bodin, Erik Björck,
Ernst Olsson, Joel Colliander, Gustaf Eliasson, Frans Hilmer Johansson,
John Svenning, Gustaf Bohman, Josef Leffier, Anders Andersson, John
Ryberg, Eric Ericsson, Fingal Johansson, Erik Wilh. Johansson och Sven

• Elmén.
Herr Kommunalborgmästare Harry Ljungberg var jämväl tillstädes.
Vid protokollet undertecknad, sekreterare.

Sammanträdet började kl. 19.

För herrar vice ordföranden Th. Nilsson, Anders Hellström, Johan
Olsson, Anders Larsson, Arthur Lindskog, Algot Samuelsson, Carl Bränn
berg, John S. Johansson, John Fjellman, Gösta Andersson, Karl Johans
son och Gustaf Zackrisson anmälde förfall godkändes.

77. §.
Åt herrar Thorvald Berg och Hilmer Johansson uppdrogs att jämte Justering.

ordföranden justera detta protokoll; Och skulle justeringen äga rum ons
dagen den 26 juni 1937, kl. 18,45 å Stadshuset i Mölndal, där protokollet
komme att samma dag kl. 19 offentligen uppläsas.

78 §.
Företogs till förnyad behandling det vid Fges sammanträde den 17 Avslag å framställ

nästlidne mars, under § 57 g 1 i protcikollet till Dkn för yttrande remitte- ning från f. kommu

rade ärendet, rörande framställning från f. kommunalarbetare Algot £Jik°a

Lund om fri läkarevård och medicin. revård och medicin,

Efter föredragning av Dkns genom skrivelse ingivna utlåtande beslöto
Stfge, på sätt Dkn därutinnan föreslagit:

att av principiella skäl avslå den i ärendet gjorda framställningen.
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79 §.
Vid företagande ånyo till behandling av det vid Fges sammanträde

den 17 nästlidne mars, under 56 § i protokollet till Dkn för yttrande re
mitterade ärendet, rörande framställning från pensionsnämndens ordfö
rande om förhöjt arvode, förelåg numera Dkns häröver avgivna utlåtande,
så lydande:

Vid sammanträde den 17 sistlidne mars hava stadsfullmäktige, under
§ 56 i protokollet, till drätselkammaren för yttrande remitterat en av ord
föranden såsom egen motion upptagen framställning från pensionsnämn
dens ordförande om förhöjt arvode.

Arvodet till pensionsnämndens ordförande utgår för närvarande med
600 kr. om året.

Då detta arvode icke rimligen kan anses utgöra skälig ersättning för
det arbete, som åligger pensionsnämndens ordförande, synnerligast som

arbetet ifråga på senare tid i hög grad utökats, får drätselkammaren hos
stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige måtte besluta

att arvodet till pensionsnämndens ordförande från och med 1 janu
ari 1937 skall utgå med 1,200 kr. om året,

samt att den sålunda gjorda förhöjningen av arvodet, eller 600 kr.,
skall utgå av medel, som i årets utgifts- och inkomststat stå till Fullmäk
tiges förfogande för oförutsedda utgifter.

Mölndal den 10 maj 1937.

För drätselkammaren:

ERIC JOHANSON
/ Harry Ljungberg.”

Efter föredragning härav beslöto Stfge enhälligt:

att arvodet till pensionsnämndens ordförande från och med den 1
januari 1937 skall utgå med 1,200 kronor om året,

samt att den sålunda gjorda förhöjningen av arvodet,
skall utgå av medel, som i årets utgifts- och inkomststat
fogande för oförutsedda utgifter.

80 §.
Företogs till förnyad behandling det vid Fges sammanträde den 17

nästlidne mars, under § 57 d) till Dkn för yttrande remitterade ärendet,
rörande framställning om anslag för bevistande av gymnastik- och idrotts-
lägret i Ljungskile.

Den av lägerbestyrelsen i ärendet ingivna framställningen var •av
följande lydelse:

Under tiden 25 juni—6 juli innevarande år anordnas ett gymna
stik-, lek- och idrottsläger för c:a 200 fattiga och klena barn i åldern 11—

“Till Stadsfullmäktige i Mölndal.

Förhöjning av arvo
det till pensions
nämndens ordfö
rande från och med
den 1 januari 1937

Anslag å högst
300:— kronor för
bevistande av gym
nastik- och idrotts-
lägret i Ljungskile

eller 600 kronor,
stå till Fges för-

“Till Stadsfullmäktige i Mölndal.
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16 år, huvudsakligen ur Godtemplarordens ungdomisloger i Bohuslän, och
komma då c :a 35 å 40 barn från Mölndal att uttagas. Barnens förlägg
ning m. m. framgår av bilagt cirkulär till föräldrarna.

Givetvis måste deltagarna själva bestrida en del av lägerkostnaderna,
12:— kr. jämte resor, men ett stort antal barn, även från vårt samhälle
sakna denna möjlighet och kunna således icke få glädjen att medfölja,
för så vitt icke medel på annat sätt kan uppbringas, som förbilligar läger-
vistelsen för de deltagande barnen. Bestyrelsen för ungdomslägret i
Ljungskile år 1934 hade glädjen att från Stadsfullmäktige i Mölndal mot-
taga ett bidrag av Kr. 5:— i medeltal pr deltagande Mölndalsbarn jämte
Kr. 75:— till administrationskostnader, och våga vi därför på nytt vörd
samt anhålla om anslag av tillgängliga nöjesskattemedel för de barn, som
från Mölndal erhålla sina föräldrars löfte att få deltaga i sommarens läger.

Vi räkna med helt oavlönade frivilliga instruktörer och medhjälpare,
bl. a. från lärarekåren i Mölndal, men mat, resor, inkvarteringskostnader
och sjukvård kräva dock betydande belopp, som måste insamlas på fri
villighetens väg.

Betydelsen av anordningar av här ifrågavarande slag uppskattas nu
mera i vida kretsar av vårt land som en viktig faktor i hälsoarbetet för det
uppväxande släktet, och våga vi därför, under förhoppning om Stadsfull
mäktiges förnyade tillmötesgående, å läge’bestyrelsens vägnar vördsamt
anhålla

dels att Stadsfullmäktige måtte för beredande av möjlighet för intill 40
fattiga barn från Mölndal att bevista gymnastik- och idrottslägret i Ljungs
kile i juli 1937 av nöjesskattemedel utanordna dels ett anslag av i medeltal
Kr. 5: — per barn eller intill Kr. 200: —, och

dels att ett bidrag till lägrets administration måtte utgå med Kr. 100:—
eller tillsammans Kr. 300: —.

Bestyrelsen ställer sig gärna till efterrättelse de bestämmelser för an
slagets tillgodoförande, som Stadsfullmäktige behagade besluta.

Mölndal den 17 Mars 1937.

För Lägerbestyrelsen

Enligt uppdrag:

ERNST LINDSTRAND.”

Efter föredragning härav ävensom Dkns genom skrivelse ingivna ut
låtande beslöto Stfge enhälligt, på sätt Dkn därutinnan föreslagit:

att för bevistande av gymnastik- och idrottslägret i Ljungskile i juli
månad 1937 bevilja anslag att utgå med ett belopp av 5:— kronor för
deltagande barn, dock högst 200 kronor, samt dessutom i administrations
kostnad ett belopp av 2 kronor 50 öre för deltagande barn, dock högst
100 kronor;

att anslaget skall utgå av medel, som i årets utgifts- och inkomststat
stå till Fges förfogande för oförutsedda utgifter;
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samt att redovisning angående lägrets skötsel och vård skall senare
till drätselkammaren ingivas.

81 §.
å kronor Företogs till förnyad behandling det vid Fges sammanträde den 17

a Kv1 nästlidne mars, under § i protokollet till Dkn för yttrande remitte
rade ärendet, rörande motion om anslag för renovering av Kvarnbyvallen.

Den av Mölndals ldrottsplatsförening u. p. a. i ärendet ingivna fram
ställningen var av följande lydelse:

“Till Stadsfullmäktige i Mölndal.

Mölndals Idrottsplatsförening får härmed göra en vördsam hemställan
om ett anslag för renovering av Kvarubyvallen om 3,500 kr. och får mo
tivera denna sin anhållan på följande sätt:

Kvarnbyvallen stod färdig sommaren 1933. Planen var då gräsbesådd
och det var meningen, att den ej skulle få användas, förrän gräset rotat
sig ordentligt. På senvåren och sommaren uppstod emellertid en svår
torka, varigenom det spirande gräset trots alla ansträngningar med bevatt
ning brändes bort. De första allvarliga skadorna på planen uppstodo nu,
då den lättare matj orden, obunden av gräsrötter, helt enkelt blåste bort. —

Trots planens dåliga skick detta år var föreningen nödsakad att upplåta
densamma för fotboll, då någon annan plan ej stod till förfogande inom
samhället och föreningens behov av inkomster var skriande. Härigenom
blev planen ytterligare skadad, då hålor och svackor uppstodo på de stäl
len, där de alltför svaga gräsrötterna sparkades upp. Genom den dåliga
start gräset fick, tog ogräset snart överhand, varför ställningen nu är
sådan, att planen är ojämn och fullständigt övervuxen av tistlar och annat
ogräs. Planen behöver plöjas upp och harvas, varjämte en del matj ord

och gödning behöver påtöras, innan omsådd sker. Dessa arbeten beräknas
kosta c:a 2,000 kr.

Betr. löparbanorna gäller i huvudsak samma som ovan sagts betr.
planen. De hava blivit utmagrade genom den ständiga blåsten, varjämte de
sättningar och hopsjunkningar, som äro ofrånk&mliga på en ny anläggning
i särskilt hög grad äro framträdande på löparbanorna. De hava också
varit utsatta för ett ofantligt slitage, då förutom medlemmar i stadens
idrottsföreningar såväl mellanskolans som yrkesskolans elever fått träna
där. Banorna skulle rivas upp till c:a 1 dm. djup, varefter slagg och mat-
jord skulle påföras och vältning företagas. Arbetet beräknas kosta cirka
1,200 kr.

Till sist äro omklädningsbyggnad och trästaket i yttersta behov av
målning. Vi hava själva för ett par år sedan tack vare hjälp med olja
från Svenska Oljeslageri A.-B. utfört en övermålning, men denna behöver
nu göras om. Kostnaden torde röra sig om c:a 300:— kr.

Det är icke möjligt för föreningen att uppbringa dessa medel, då rö
relsen alltsedan starten gått med underskott. Då vi emellertid anse det

som ett medborgarintresse, att idrottsplatsen hålles i gott skick, våga vi

hoppas, att vi icke förgäves skola hava vänt oss till Stadsfullmäktige med

vår begäran om hjälp. Vår tro är, att de unga hava en ofantlig nytta och
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glädje av vår idrottsplats, och att det arbete och de kostnader, som där
nedläggas, komma åter i form av hälsa och krafter åt samhällets ungdom.

Mölndal den 17 Mars 1937.

För Mölndals Idrottsplatsförening

ERIK ÖSTLUND A. NORDHAG

v. ordf. kassör
eni. uppdrag.”

Efter föredragning härav ävensom Dkns genom skrivelse ingivna ut
låtande beslöto Stfge, på sätt Dkn därutinnan föreslagit:

att för renovering av Kvarnbyvallen bevilja Mölndals Idrottsplatsföre
ning u. p. a. anslag å 3,500 kronor,

samt att anslaget skall utgå av de medel, som i årets utgifts- och in
komststat stå till Fges förfogande för oförutsedda utgifter.

82 §.
På därom av Dkn framställt förslag beslöto Stfge enhälligt: Anslag å 1,200 kr.

for

planerrng av
att for planering av omradet inom centrala rernngsverket bevilja tor- området inom

slagsanslag å 1,200 kronor, trala reningsverket

samt att anslaget skall utgå av medel, som i årets utgifts- och inkomst-
stat stå till Fges förfogande för oförutsedda utgifter.

83 §.
Från Dkn hade till Stfge inkommit ett så lydande protokollsutdrag: sl0 kr

Idrottsföreeing för

“Utdrag av protokoll, fört vid drätselkammarens iordningtoliade

i Mölndal sammanträde den 10 maj 1937.

§ 200.
Företogs till behandling en av 1 :sta utskottet gjord framställning, att

Krokslätts ldrottsförenings hemställan om restitution av nöjesskatt måtte
avslås, att emellertid föreningen måtte beviljas särskilt anslag å 250 kronor
för iordningställande av plank o. d.

Efter hållen överläggning, beslöt drätselkammaren

att avslå den av Krokslätts Idrottsförening gjorda hemställan om
restitution av nöjesskatt,

samt att hos stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige för ända
målet ifråga måtte av medel, som i årets utgifts- och inkomsstat stå till
Fullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter, bevilja anslag 250 kr.

Som ovan

1 tjänsten;

HARRY LJUNGBERG.”
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Efter föredragning härav beslöto Stfge:

att för iordningställande av plank o. d. bevilja Krokslätts Idrottsföre
ning anslag å 250 kronor,

samt att anslaget skall utgå av medel, som i årets utgifts- och inkomst-
stat stå till Fges förfogande för oförutsedda utgifter.

84 §.
nslajå7O kr. Från Dkn hade till Stfge inkommit ett så lydande protokollsutdrag:
avloppsledning från
Forsåkersgatan till ,,

Brännåsvägen— Utdrag av protokoll, fort vid dratselkammarens
Kondorsgatan. i Mölndal sammanträde den 12 april 1937.

§ 152.
Från 2:dra utskottet hade inkommit en så lydande skrivelse:

“Till Drätselkammaren i Mölndal.

För att undvika de olägenheter, som uppkomma genom att avlopps
vatten ledes i öppet dike från Brännåsvägen till Nämndemansgatan vid
Västkustbanan får Byggnadskontoret föreslå, att den avloppsledning från
Forsåkersgatan, som nu utmynnar i nämnda dike, i stället förbindes med
nyutlagt ledningssystem i Brännåsvägen—Kondorsgatan.

Föreslagen avloppsledning har en längd av 40 in. och har kostnads
beräknats till kr. 700:—.

Mölndal den 7 april 1937.

L. LUNDSTRÖM.”

Efter föredragning härav samt sedan överläggning hållits beslöt drät
selkainmaren hos stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige måtte be
sluta

att för ifrågavarande ändamål bevilja anslag å 700 kr.,

saint att anslaget skall utgå av de medel, som enligt utgifts- och in
kornststaten för innevarande år stå till stadsfullmäktiges förfogande för
oförutsedda utgifter.

Som ovan

1 tjänsten:

HARRY LJUNGBERG.”

Eftei föredragning härav beslöto Stfge:

att för utförande av avloppsiednig från Forsåkersgatan till nyutlagt
ledningssystem i Brännåsvägen—Kondorsgatan bevilja anslag å 700:— kr.,

samt att anslaget skall utgå av medel, som i årets utgifts- och inkomst-
stat stå till Fges förfogande för oförutsedda utgifter.



19 maj. 1937. Protokoll N:o 5. 53

85 §.
Från Dkn hade till Stfge inkommit ett så lydande protokollsutdrag: Anslagå 3000 kr.

fbr utforanda så
som kommunalt be-

“Utdrag av protokoll, fört vid drätselkammarens redskapsarbete av
avloppsledning

1 Moindal sammantrade den 10 maj 1937. stadsdelen Träd
gården.

§ 203.
Vid företagande ånyo till behandling av det under § 32 i protokollet

för den 18 sistlidne januari antecknade ärendet angående hyresgästernas
i roten G n:r 47 hemställan om vidtagancle av åtgärder i och för avhjäl
pande av de sanitära olägenheter, som uppkomma genom att spillvatten
ledes i en öppen förbiflytande bäck, förelåg nu följande tjänsteutlåtande:

‘Byggnadskontoret hemställer att 2 :dra utskottet måtte till Drätsel
kammaren såsom yttrande i ärendet avlåta följande skrivelse:

Till Drätselkammaren i Mölndal.

Enligt uppdrag av Drätselkammaren (se Dkns protokoll av den 18
jan. 1937 § 32) får Byggnadskontoret härmed överlämna kostnadsberäk
ning för anordnande a.v avloppsledning för avhjälpande av de sanitära
olägenheter, som uppkommit genom att spillvatten ledes i öppet dike i
södra gränsen av stadsägoområdet n:r 4274.

Kos tnadsberäkning.

Befintligt dike igenlägges från Trädgårdsgatan till befintlig huvudav
loppsledning samt förses i dessa samband med 0,30 m. rund betongledning.
Samtliga spillvattenledningar, som på denna sträcka utmynnar i diket, in
kopplas på föreslagen avloppsledning.

Spillvatten, som uppsamlas genom här föreslagen ledning, inkopplas
på huvudavloppsledningen genom anordnande av en med munstycke för
sedd skibordsbrunn.

0,30 m. rund ledning, 120 in. ä 20:— .. .. 2,400: —

Nedstigningsbrunn, 1 st. å 200: — 200: —

Specialbrunn 300: —

Oförutsett och diverse 100: —

Kronor 3,000: —

Mölndal (len 10 maj 1937.

L. Lundström.’

Efter föredi-agning härav och sedan överläggning hållits beslöt drät
selkammaren

att hos stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige för ändamålet
ifråga måtte av medel, som stå till Fullmäktiges förfogande för arbetslös
hetens bekämpande, bevilja anslag å 3,000 kr.,
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samt att, därest anslag beviljas, arbetet skall utföras såsom kommu
nalt beredskapsarbete och i enlighet med de grunder, som vid dylikt arbete
plåga tillämpas.

Som ovan

1 tjänsten:

HARRY LJUNGBERG.”

Efter föredragning härav beslöto Stfge enhälligt:
att uppdraga åt Dkn — att med illämpande av de grunder, som om

förmälas uti Stfges protokoll av den 16 december 1936, under 253 §,
såsom kommunalt beredskapsarbete låta utföra anläggande av avloppsled
ning i stadsdelen Trädgården,

samt att anslaget skall utgå av medel, som i årets utgifts- och inkomst-
stat stå till Fges förfogande för oförutsedda utgifter till arbetslöshetens
bekämpande.

86 §.
Byggnadsnämndens Från bgnadsnärnnden hade till Fae ingivits en så lydande skrivelse:
hemställan om b b
anslag å 2000 kr. ,, .

fr inredning av Till Stadsfullinaktige i Molndal.
arkiv.

1 samband med ombyggnaden av stadshuset anordnades i källarvå
ningen ett nytt arkivrum, närmast avsett för byggnadsnämndens behov.
Inredningen av detsamma för berörda ändamål fick emellertid tillsvidare
anstå. Den del av det äldre arkivutrymmet, som hittills disponerats av
nämnden, har numera blivit alldeles otillräcklig, i all synnerhet sedan
fastighetsregisterkartorna och därtill hörande handlingar kommit under
nämndens vård. Erforderlig inredning av det nytillkomna rummet belöper
sig enligt illgivet anbud till 1,560 kronor fördelade på följande sätt:

.Hyllställning för fas tighetsregister 80: —

Hyllställning för avstycknings- och nybygg
nadsportföljer 430: —

Ritningsskåp 490:
Kortkrubba av stålplåt 260:
Dörr inkl. uppsättning 300: —

Summa 1,560: —

För förvaring av kartor och handlingar å stadsingenjörskontoret tarvas
därjämte inköp av ytterligare ritningsskåp, vilket enligt anbud betingar
ett pris av 440 kronor.

På grund av vad sålunda anförts får byggnadsnämnden hemställa att
stadsfullmäktige måtte besluta, att för omförmälda ändamål bevilja anslag
å tillhopa 2,000 kronor.

Mölndal den 20 april 1937.

För byggnadsnämnden:

HARRY LJUNGBERG.”
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Efter föredragning härav beslöto Stfge enhälligt:
att för yttrande remittera ärendet till Dkn.

87.
Genom tvänne den 8 maj 1937 dagtecknade skrivelser hade styrelsen Remissärende rö

för Mölndals stads skolor för yrkesundervisning — i syfte att kunna cen
tralisera skolornas verksamhet till Terracotta genom att därstädes få till lai att stden
stånd lokaler för gymnastik, kök och utspisning samt salar för teoretisk
undervisning — hemställt, att staden måtte genom inköp av angivet mark-
område, som — sedan viss föreslagen ändring av gällande stadspianebe- hem,
stämmelser kunnat genomföras -— skulle kunna ställas särskild stiftelse
till förfogande i och för uppförande av ett skolornas elevhem, jämte där
med sammanhängande spörsmål.

Efter föredragning av de till ärendet hörande handlingarna beslöto
Stfge

att för yttrande överlämna ärendet i sin helhet till Dkn, som hade att,
evad avsåge fråga beträffande ändrade stadspianebestämmelser, jämväl
infordra byggnadsnämndens utlåtande.

88 §.
Föredrogs och remitterades till Dkn för yttrande en av ordföranden Motion om skatte

som egen motion upptagen framställning om skattebefrielse från Elof för Elof

Olsson, Roten A N:r 61 b.

89 §.
Företogs till förnyad behandling det vid Fges sammanträde den 21 Val av tvi leda

moter och tvanastlidne april, under § 76 1 :o) i protokollet, till beredningsutskottet for suppleanter i Stif
yttrande rernitterade ärendet, innefattande styrelsens för Mölndals Hem- nsbygdsförening hemställan om utseende av 2 ledamöter och 2 suppleanter ävensom en revi
i stiftelsen Kvarnbygårdens styrelse samt en revisor jämte suppleant för ndaa
denne att granska stiftelsens förvaltning.

Den av herr Thorvald Berg som egen motion upptagna framställning
en från Hernbygdsföreningens styrelse var av följande lydelse:

“Till Stadsfullmäktige i Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening, som bildades den 29 december 1930, har
tagit såsom sin uppgift att verka för tillvaratagande och bevarande av
ortens historiska värden, saint vad i övrigt är ägnat att belysa traktens
kulturhistoria. 1 enlighet härmed har föreningen sökt få till stånd ett
enkelt lokalhistoriskt museum för Mölndal. För att kunna realisera denna
plan fordras i första hand lämpliga lokaler.

Hösten 1936 blev den Roy’ska fastigheten vid Klippgatan till salu. Se
dan byggnaderna besiktigats av museimän och andra på området sakkun
niga, beslöt Mölndals Hembygdsförenings styrelse inköpa fastigheten till
ett pris av 25,000 kronor, för att där inreda ett hembygdsmuseum för
staden.

Den Roy’ska gården, som ursprungligen bebotts av ägarna till Arvid
Olssons kronoskattekvarn n :r 21 vid Mölndals ström, utgöres av dels en
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manbyggnad av trä, troligen uppförd 1805, dels en flygelbyggnad av tegel.
Den senare synes styrelsen synnerligen lämplig till museum, och man-
byggnaden inrymmer, förutom bostad åt vaktmästare och ett samlingsrum,
även fyra mindre rum lämpliga att inredas som hem-interiörer från olika
ii dsperioder.

Vid årsmöte den 31 mars beslöt Mölndals Hembygdsförening att bilda
en stiftelse benämnd Stiftelsen Kvarnbygården med uppgift att förvalta
och finansiera det nya hernbygdsmuseet. Föreningen antog även stadgar
för stiftelsen samt överlämnade såsom en grundfond de av framlidne kam
rer Arthur Wallerstedt till Mölndals Hembygdsförening donerade medlen,
som vid årsskiftet uppgingo till 4,320 kronor, jämte en gåva å 500 kronor,
som grosshandlanden James Sveiisson, Göteborg, skänkt till den nya hem
bygdsgården.

1 enlighet med stiftelsens stadgar skall stiftelsens angelägenheter hand
havas av en styrelse, bestående av sju ledamöter, vilka för fyra år i sänder
utses: två av stadsfullmäktige i Mölndal, en av Kulturminnesrådet för
Göteborgs och Bohus län, en av Mölndals Kvarnby och tre av Mölndals
Hembygdsförening. För varje ledamot skall på samma sätt och för sani
rna tid utses en suppleant.

På uppdrag av Mölndals Hernbygdsförening får dess styrelse härmed
inbjuda Stadsfullmäktige att utse två ledamöter jämte två suppleanter i
Stiftelsen Kvarnbygårdens styrelse, saint utse en revisor jämte suppleant
att granska stiftelsens förvaltning.

Mölndal den 2 april 1937.

Å styrelsens vägnar:

HARRY LJUNGBERG

/ Thorvald Berg.”

Efter föredragning härav ävensom beredningsutskottets genom skrivelse
ingivna utlåtande beslöto Stfge enhälligt, på sätt beredningsutskottet fö
reslagit:

att för tiden intill utgången av år 1940 invälja följande personer i
Stiftelsen Kvarnbygårdens styrelse:

ledamöter: herrar Erik Östlund och rfhorvald Berg,

suppleanter: herrar Gösta Andersson och Sven Elmén;

ävensom att till revisor för granskning av stiftelsens förvaltning un
der år 1937 utse herr Nils Bodin, med herr John Svenning såsom supple
ant för honom.

90 §.
Remissärende På anniodan av Länsstyrelsen hade stadsstyrelsen denna dag till Fge

överlämnat handlingar, innefattande hos Länsstyrelsen anförda besvär över

nenf Fges den 17 februari 1937, under § 30 i protokollet fattade beslut om änd
teren Blåsippan och ring av stadsplanen för kvarteret Blåsippan och Begonian i Mölndals stad.
Begonian.

Efter föredragning härav beslöto Stfge

att för yttrande överlämna handlingarna i ärendet till Dkn.
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91 §.
Jämlikt av Stfge erhållet uppdrag, antecknat vid sammanträde den Remissörende rö

30 nästlidne januari, under 23 § i protokollet, hade brandstyrelsen till Fge lSftt1h1

numera överlämnat förslag till ändrad lydelse av reglementet för Mölndals ö1ndaIs brand

brandkår och instruktion för brandchef och vice brandchef.
Efter föredragning härav beslöto Stfge och vice brandchef.

att för yttrande överlämna handlingarna i ärendet till beredningsut
skottet.

92 §
På därom av stadsstyrelsen framställt förslag beslöto Stfge enhälligt: Vikarie för kom

munalborgmästaren
att förklara sig icke hava något att erinra emot att till vikarie för jder dnnes

komrnunalborgmästaren Harry Ljungberg under tiden från och med den
22—

22 till och med den 30 maj 1937 förordnas juris kandidaten Kristen
Anders Ivarsson, Engelbrektsgatan n :r 12, Göteborg.

Protokollet förklarades i denna del vara genast justerat.

Sammanträdet avslutades kl. 19,30.

Som ovan

1 tjänsten:

NILS APPELQUIST.

Justerat den 26 maj 1937.

GUSTAV SVENSSON.

THORVALD BERG. HILMER JOHANSSON.

Offentligen uppläst den 26 maj 1937.

GUSTAV SVENSSON.


