UTREDNING OCH YTTRANDE
I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER
LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT
HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE
DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLEBORGS LÄN ELLER ANNAN LÄMPLIG
SAMHÄLLSBILDNING DÄRSTÄDES
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ERNST ALlNDER.

Falu Nya Boktryckerl-Aktiebola.g 1924

Utredning och yttrande i ärende angående ifrågasatt
stadsform under landsrätt föl' vissa delar av, eventuellt hela Högbo socken samt angränsande delar
av Ovansjö socken i Gävleborgs län eller annan
lämplig samhällsbildning därstädes.

Ar 1910 beslöt kommunalnämnden i Högbo socken tillsätta en kom- Arendets
mitte för utredning rörande municipalsamhällsform för Yttre Sandviken. l!jJpkoJnst
utveckSedan denna kommitte i början av år 191 l ingått till kommunalnämnden och ling.
med yttrande, vari såsom· kommittens mening uttalades, att jämte Yttre
Sandviken jämväl Sandvikens bruksområde och därintill liggande tättbebyggda delar av Ovansjö socken borde tillsammans utgöra ett municipalsamhälle, beslöt kommunalnämnden i Högbo socken att ·för samhällsfrågans behandling tillsätta en ny kommitte .. Denna kommittes betänkande inkom till kommunalnämnden den II januari 1912. l betänkane
det föreslog kommitten, att lösningen av Sandvikens samhällsfråga borde
gå i den riktningen, att stadsform under landsrätt måtte införas, varjämte
i. fråga om den föreslagna stadens gränser kommitten framhöll, att gränsen västerut borde utsträckas så långt, att avsevärda delar av Se och
Sätra byar inom Ovansjö socken ävensom den till förstnämnda by hörande Säljansjö egendom borde ingå i stadsområdet, men beträffande Hög- .
bo socken framlade alternativa förslag, omfattande· det ena hela denna
socken och det andra endast Högbo Västanbyn. Frågan fick därefter vila,
till dess Yttre Sandvikens fastighetsägarförening uti skrivelse den 21 maj
1916 hos länsstyrelsen i Gävleborgs län, under åberopande av vad förut
i saken förekommit, hemställde, att länsstyrelsen ville besluta, att vissa
av ovan sistberörda kommitte angivna områden av Högbo och Ovansjö
socknar måtte bilda ett municipalsamhälle.
Uti en till länsstyrelsen den 2 mars 1917 avlåten ny skrivelse framhöll fastighetsägarföreningen frågans vikt och· betydelse för samhällets
sunda ·utveckling och _. under åberopande av bland annat, att ifrågakomna.
relativt begränsade område hyste en folkmängd av omkring 10,000 personer, ett invånarantal, som då överstege folkmängdssiffran för ett 70tal av Sveriges städer, och att området icke i någon form ägde självständig kommunalförvaltning utan helt och hållet saknade organ, som kunde
övervaka samhällsbildningens utveckling och tillvarataga dess speciella .
intressen, samt att behov av ordningsstadgans, byggnadsstadgans och
brandstadgans för rikets städer samt hälsovårdsstadgans för riket tillämpning inom det föreslagna området faktiskt förelåge - hemställde, att
länsstyrelsen ville ägna frågan skyndsam behandling. Sedan därefter ortsinvånarne vid sammanträde inför länsstyrelsen den 19 oktober 1917 lämnats tillfälle att yttra sig i ärendet och därvid mera allmänt uttalat an-
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slutning till vad i ovannämnda år 1911 avgivna kommittebetänkande anförts, hava såväl kommunalnämnden som kommunalstämman i Högbo
beslutat föreslå, att stadsform under landsrätt måtte införas, samt att
hela Högbo socken och vissa angränsande delar av Ovansjö socken måtte
ingå i det blivande stadssamhället. Efter det frågan varit föremål för
vidare behandling hos länsstyrelsen, blev densamma överlämnad till kungl.
kammarkollegium, som genom beslut den 16 september 1920 förordnade,
att i berörda ärende utredning enligt lagen den 13 juni 1919 om ordning
och villkor för ändring i kommunal och ecklesiastik indelning skulle
verkställas under kollegii eget inseende, samt uppdrog åt undertecknad
. att verkställa sådan utredning.
Den härpå igångsatta utredningen inriktades från början på att utröna, huruvida förutsättningar för införande av stadsform för Sandvikens
industrisamhälle med omnejd kunde. anses föreligga och i så fall, vilken
omfattning det ifrågasatta stadssamhället lämpligen borde erhålla.
Sedan vissa för frågans bedömande erforderliga uppgifter infordrats
och kommit mig tillhanda, har jag under flerfaldiga besök på stället och
eljest i saken förhandlat med personer uti ledande ställning inom de båda
kommuner, som av frågan berördes. Det visade sig därunder nödvändigt
att aktgiva på den försämring av det allmänna konjunkturläget, som under år 1920 började inträda och därefter fortsatt, vilket förhållande givetvis måste öVa inverkan på bärkraften hos ett samhälle, som i likhet
med det föreslagna komme att bliva i största grad beroende av därinom
befintlig storindustri. Den fortgående konjunkturförsämringen har ock- .
så medfört en allmän nedgång i den beskattningbara inkomsten på denna
ort, vilken inkomst inom Högbo socken minskat från 15,458,316 kronor
år 1920 till. 5,924,156 kronor år 1922. De beräkningar angående det före. slagna stadssamhällets ekonomiska bärkraft, som under tiden av mig
gjorts, hava följaktligen efter hand rubbats i samma mån, som den beskattningsbara inkomsten å orten sjunkit. Först under det senast tilländalupna året eller 1923 har det blivit möjligt att erhålla en någorlunda fast
utgångspunkt för. bedömande av den föreliggande frågan. Under tiden
har det emellertid framstått såsom oavvisligt, att något å denna ort, där
ingen av de så kallade stadsstadgorna .ännu är gällande, måste göras för
att tillgodose de samhälleliga intressena och behoven. Och utan att avvakta utgången av den pågående utrednnigen hava också Högbo sockens
kommunalfullmäktige på mitt förslag år 1922 beslutat uppdraga åt kommunalnämnden att låta utarbeta stadsplan för de tätare bebyggda områdena i orten samt för ändamålet anslagit erforderliga medel, att återbetalas
av ett blivande samhälle. Arbetet härmed har också därefter igångsatts.
Sedan utredningen fortskridit därhän, att ett någorlunda säkert bedömande av ett blivande samhälles ekonomiska bärkraft kunde göras, hava
på min begäran kommunalfullmäktige i Högbo socken den 30 juli 1923
utsett sju personer, representerande olika sammanslutningar och befolkningsgrupper, för att med mig överlägga i ärendet, nämligen: kommunalnämndensordförande Ingeniören Adolf Nilsson, Disponenten Fredrik Göransson för· Sandvikens järnverks aktiebolag, Handlanden Alfred Rydstrand för fastighetsägarna, Handlanden Gustaf Sandegård för köpmanskåren, Riksdagsmannen C. J. Högström för tjänstemän och arbetare, Fjärdingsmannen Adolf Höglind för jordbrukarna och Målaren August Hagström för hantverkskåren.
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Efter förda förhandlingar med dessa ävensom med Disponenten Tord
Magnusson såsom ordförande i styrelsen för .ovannämnda bolag, av vars
rörelse orten är i utomordentlig grad beroende, har jag i avgiven promemoria framlagt ett utförligt motiverat förslag, som gått ut på, att frågan
om införande av stadsform för Sandvikens industrisamhälle med omnejd
borde ställas på framtiden, och att samhällsfrågan i stället borde lösas
så, att en köping, som tillika skulle vara eget skoldistrikt, måtte komma
till stånd, varjämte jag föreslagit, att den blivande köpingens område
måtte omfatta vissa delar av Högbo Västanbyn inom Högbo socken samt
vissa angränsande områden av Se och Sätra byar inom Ovansjö socken
med en sammanlagd areal av, enligt senare av överlantmätaren R. Andren
verkställd uträkning, 1,380 hektar, därav i land 1,390 hektar. Den sålunda föreslagna köpingen, som i sin helhet skulle komma att tillhöra
Högbo församling och landsfiskaldistrikt, Gästriklands östra väghållningsdistrikt och Gästriklands östra domsaga, skulle komma att inrymma
en folkinängd av omkring 10,500 personer, därav omkring 1,600 personer
boende inom den nuvarande Ovansjö socken. - Detta förslag, som av
kommunalfullmäktiges delegerade godkändes, blev' härpå för yttrande
hänskjutet till kommunalstämman i Högbo socken och av denna den 16
december 1923 enhälligt godkänt.
Sedan härmed frågan om samhällsform för denna ort blivit från
Högbo sockens sida avgjord, och anmälan om förhållandet av mig avlåtits till . Kungl. kammarkollegium, har jag verkställt utredning angående
den inverkan köpingsbildningen och tillkomsten av eget skoldistrikt för
köpingen kunde komma att få på de kommuners, skoldistrikts och församlingars ekonomiska ställning, som av indelningsändringen berördes,
såväl som ock beträffande de förändrade förhållanden, som sålunda uppkomme med avseende å de båda väghållningsdistrikt och domsagor, till
vilka den blivande köpingens område för närvarande hörde.
För att med mig förhandla härutinnan hava på min framställning
utsetts ombud av Högbo församlings kyrkostämma den 20 januari 1924
Disponenten Tord Magnusson, överläraren A. V. Ljunggren och Verkmästaren A. J. Svensson, av Ovansjö sockens kommunalfullmäktige deri
6 januari 1924 Fabrikören Ruben Rosenlöf, Förvaltaren K A. Wallin och
Handlanden Petrus Larsson samt· av Ovansjö församlings kyrkostämma
den 13 i samma månad Disponenten O. Jönsson, Nämndemannen K. A.
TunelI och Komministern Arnold SundelI.
Med de sålunda utsedda ombuden samt ovannämnda av kommunalfullmäktige i Högbo socken utsedda personer ävensom med Brukspatronen August Lundeberg i Gävle och Kommunalnämndsordföranden Anders
Andersson i överbyn såsom ordförande, den förre i Gästriklands östra
väghållningsdistrikts vägstyrelse och den senare i länets· västra väghållningsdistrikts vägstyreIse, har jag vid ett flertal sammanträden och jäm-.
väl annorledes förhandlat i saken, varjämte jag åt överlantmätaren Andren
uppdragit att upprätta karta över det föreslagna köpingsområdet samt
förteckning över de fastigheter, som däri inginge, tillika med därinom befintliga vägar, vatten och andra områden, som icke inginge i fastighetsbildningen; och hava dylik karta och förteckning den 7 oktober 1924 kommit mig tillhanda. Förteckningen är bilagd utredningen, se Bil. A.
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Sandvikens
Sandvikens industrisamhälle i Högbo socken är beläget vid Sandviindust,i- kens station å Gävle-Dala järnväg och står i övrigt medelst allmänna
samhillle.

landsvägar i förbindelse med till Högbo angränsande Ovansjö, Jär bo,
Valbo och Arsunda socknar i Gästrikland. Samhället leder sin uppkomst
från år 1862, då Sandvikens järnverk, som numera. äges av Sandvikens
järnverks aktiebolag, började uppföras. Samhället omfattar dels den
sydligare delen av Västanbyn, kallad Inre Sandviken, jämte ett tidigare
till Se by i Ovansjö socken hörande, med Högbo socken införlivat område,
benämnt. Murgården, dels ock Yttre Sandviken, som gränsar till Inre
Sandviken och likaledes utgör del av Västanbyn. Inre Sandviken, som
äges av nämnda bolag och bland· annat inrymmer bolagets kontors- och
industriområden samt ett mycket stort antal bostäder för bolagets arbetare och tjänstemän, är bebyggt efter en av bolaget llPpgjord plan med breda, raka gator och fristående hus med planterade förgårdar och i allmänhet stora tomtutrymmen. Den övervägande delen av bolagets arbetspersonaI har här sina bostäder. Förutom järnvägsstation, post, telegraf, telefon, ett större hotell invid järnvägsstationen, ·apotek och sjukstuga äro
till I nre Sandviken förlagda folkskolebyggnader, av bolaget uppfört, större
samlingshus för hållande av föredrag och offentliga· föreställningar samt
varmbadhus, varjämte området inrymmer kyrka och begravningsplats. Med
några få undantag förefinnas inom Inre Sandviken inga försäljningslokaler, utan äro samhällets handel och handtverk huvudsakligen förlagda till·
Yttre Sandviken. I nre och Yttre Sandviken genomlöpas av allmän landsväg, samhällets Storgata, som förbinder järnvägsstationen med socknens
övre delar. I nvånarantalet i I nre Sandviken uppgår till omkring 5,200
personer.
Yttre Sandviken med ett invånarantal av omkring 3,800 personer utgör ett non om Inre Sandviken liggande, till olika hemman i Västanbyn
hörande, tätt bebyggt område, där någon enhetlig plan för områdets bebyggande icke förekommit. I stor utsträckning har dock vid upplåtelser
av byggnadstomter erforderlig mark avsatts till gator och vägar. Yttre
Sandviken är den huvudsakliga platsen för handel, hantverk och övriga
stadsmannanäringar. Hit äro sålunda förlagda, förutom öppna bodar i
stort antal, redaktions- och expeditionslokaler för ortens tidningar, banker,
teatrar och biografer.
.
Inom Inre Sandviken har bolaget låtit utföra omfattande och kostsamma vatten- och avloppsledningar samt jämväl sörjt för nödig gatubelysning och befolkningens förseende med elektriskt ljus. I nom Yttre
Sandviken har under de senare åren kommunen med bidrag av allmänna
medel såsom nödhjälpsarbeten låtit i stor utsträckning nedlägga vatten- och
avloppsledningar med anslutning till bolagets rörnät.
Sandvikens
Sandvikens järnverks aktiebolag, som ägt bestånd sedan år 1868, har
il11'ilve)'k. för närvarande ett aktiekapital av 12 millioner kronor och fonderade· medel till sammanlagt belopp av kronor 9,798,805: 34. Bolaget, som äger
Sveriges största. järnverk och bedriver tillverkning i stor skala av järh- och
stålvaror, huvudsakligen för export, har under åren 1920-1923 i avlöningar utbetalat i runda tal respektive 9,142,000, 6,820,000, 5,430,000 och
4,330,0000 kronor. Antalet hos bolaget under åren 1921-1923 anställda
arbetare och tjänstemän har utgjort respektive 2,417, 2,272 och 2,517 samt
utgör för närvarande omkring 2,7QO. Under normala förhållanden och då
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verkstädernas kapacitet fullt utnyttjas, uppgår antalet hos bolaget anställda till omkring 3,000. Utdelningen till aktieägarna åren 1920-1923 har
varit respektive 9 %, 5 1/2 %, 5 1/2 % och 5 %. Med hänsyn till att
bolaget uteslutande bedriver kvalitetstillverkning, har bolaget under dec
pressionstiden intagit en relativt gynnsam ställning i förhållande till andra
järnverk inom landet, ehuruväl de dåliga konjunkturer, som under de
senare åren rått och fortfarande råda inom järnhandteringen, gjort sig
starkt kännbara även för detta bolag. Enligt. samstämmiga uttalanden av
sakkunniga har bolaget alla förutsättningar att kunna hädanefter såsom
hittills med framgång bedriva sin verksamhet och sålunda även i framtiden giva utkomst åt en talrik personal.
Beträffande näringarna inom Sandviken är vidare att anföra följan- Övriga nllde. Ordnad torghandel förekommer icke, men två gånger i månaden, sam- ringar i
manfallande med järnverkets avlöningsdagar, plägar torghandel äga rum Sandviken.
å en öppen plats invid jänwägen, där affärsmän från samhället och kringliggande trakter tillika med trädgårdsmästare och lantmän saluföra varor
av olika slag. Från angränsande socknar tillföres samhället lantbruksoch trädgårdsprodukter, men denna tillförsel är långt ifrån tillräcklig för
samhällets behov. Enligt en av kommunalnämndens ordförande år 1921
lämnad uppgift funnos då inom samhället 3 hotell, 2 ställen med rum för
resande och' 13 kafeer samt affärslokaler för drivande av olika rörelse till
följande antal:
Speceri- och diversehandel ......................................................... 12
!(ött- och charkuteriaffärer ........... ............................................... . 5
Manufakturhandel
. . ............................................................ 8
Bagerier
. . . . . . . . . . . ............................................................ 3
Järnhandel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
Bok-, pappers- och tobaksaffärer ................................................ 5
Modeaffärer och damkonfektioner ................................................ 5
Trävarurörelse
. . . . . . ............................................................ I
Möbelhandel och sadelmakeri ........................................... ~.......... 3
Frukt- och blomsterhandel' ......................................................... 5
Skrothandel
. . . . . . . . . ............................................................ 2
Bosättningsaffärer
. . . ............................................................ 2
Skoaffärer
. . . . . . . . . . ............................................................ 4
Guldsmedsrörelse
. . . . ............................................................ I
Fisk- och vilthandel ........ ;....................................................... 3
Färghandel
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . I
Urmakeriaffärer
. . . . . ............................................................ 2
Antikvitetsaffär
. .. . . ............................................................ I
Handel med musikinstrument ...................................................... . I
Begravningsbyrå'
. . . .............................................................. I
Summa 66
(

med en beräknad sammanlagd omsättning av 7,830,000 kronor.
Tillika funnos inom samhället 3 tidningsexpeditioner, 7 bankkontor,
3 biografer och 2 teatrar.
.
Den huvudsakliga industrien inom samhället bedrives; såsom förut
anmärkts, av Sandvikens järnverk. Men dessutom förefunnos I.skattepliktigt bryggeri sysselsättande omkring 20 personer och 1 svagdricks-
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bryggeri med en personal av 3. personer samt l cementvarufabri~, 4 snickerifabriker, l automobil- och elektroteknisk verkstad, 2 reparatIOnsverkstäder, 1 borstfabrik samt 1 boktryckeri och bokbinderi, samtliga sysselsättande en personal av tillhopa 32 personer, allt enligt ovannämnda uppgift. Av år 1921 förefintliga organisationer ino:n. samhället utgjorpe 25
. olika ekonomiska föreningar och sällskap, 4 polItIska sammanslutnmgar,
8 nykterhets- och understödsföreningar, 5 gymnastik- och idrottsföreningar
samt 13 religiösa föreningar.
Befolkningens gruppering år 1921 framgår av följande uppställning:
Inre

Yttre

Sandviken.

Sandviken.

.................................... 224
Jordbruk
.......................................
40
Handel
....................................
47
Hantverk
.................................... 4,6Q9 .
Industri
................................. 353
Tjänstemän
Summa 5,273

308
299
580
2,442
327
3,956

Snmma.

532
339 .
627
= 7,051
680

= 9,229.

Enligt 1921 års taxeringslängd funnQs inom Inre Sandviken 1,607
personer med inkomst upp till 4,000 kronor, 73 personer med inkomst upp
till 10,000 kronor och 43 personer med inkomst däröver. Inom Yttre
Sandviken voro motsvarande inkomsttagares antal respektive 1,323, 91
och 10.
För ordningens upprätthållande inom Sandviken äro särskild polisuppsyningsman och polismän ävensom en fjärdingsman anställda, och för läkarvården är sörjt genom inrättande av två extra provirisialläkardistrikt,
omfattande det ena Inre Sandviken och det andra övriga delar av Högbo
socken ävensom Ärsunda socken. Läkaren i det förstnämnda distriktet aVlönas helt av Sandvikens järnverks aktiebolag, under det avlöningen till
den andra läkaren bestrides av Högbo och Ärsunda kommuner med bidrag
av landstinget. Av Högbokommuns fyra barnmorskor äro tre boende inom Sandviken.
Ingen av de så kallade stadsstadgorna är gällande för Sandvikens samhälle, men särskild hälsovårdsnämnd är utsedd inom socknen enligt gällande hälsovårdsstadga. En av länsstyrelsen den 27 juni 1906 för Högbo
socken fastställd ordningsstadga för yrkesmassigt utövande av slakt- eller
korvfabrikation samt för kötthandel är ännu gällande.
'~aJ1l1~älls.
Inom den del av Ovansjö socken, som gränsar mot Högbo socken, hava
. b'ldnotnga)' ._. tid efter annan uppstått samhällsbildningar, nämligen Olsbacka-Sestaden,
Inomsocken.
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av dessa samhällsbildningar, tillkom. år 1895 eller samma år Se fabrik
uppfördes.
De båda andra samhällsbildningarna äro av yngre datum.
Dessa samhällen, som tillika med Sandvikens järnverks aktiebolag tillhöriga Säljansö egendom, å vars mark örtagårdskolonie,n är belägen, för närvarande hava en folkmängd av omkring. 1,625 personer, bebos huvudsaklige!'l av hos nämnda bolag och Se fabriks aktiebolag anställda arbetare och
deras familjer. Olsbacka-Sestaden, till vilken Se fabriks område hör, gränsar till Sandvikens samhälle, från vilket det skiljes genom Gävle---Dala
järnväg. Barrsätra är ett egnahemssamhäIle, liggande omkring 500 rne-
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ter väster om' Sandvikens brukssamhälle. örtagådskolonien, den yngsta
av dessa samhällsbildningar, är likaledes ett egnahemssamhälle, beläget
ett stycke söder om Olsbacka-Sestaden. Samtliga dessa områden, vilka
höra till Se by, stå medelst allmänna vägar i direkt förbindelse med Sandviken. Avståndet till Ovansjö kyrka är omkring I mil.
Områdena, av vilka särskilt Barrsätra och Örtagårdskolonien synas
vara stadda i rask utveckling, att döma av antalet under senare år nytillkomna gårdar, hava av vederbörande markägare indelats i byggnadstomter, varvid .nödigt utrymme för gator och vägar reserverats. Torgdagar
förekomma icke inom dessa samhällen, och befolkningen erhåller sina förnödenheter från Sandviken och kringliggande byar. Hotell och näringsställen saknas. I nom samhällena finnas förutom Se fabrik tre andra
mindre fabriker. Den sammanlagda arbetsstyrkan vid fabrikerna uppgår
till omkring 190 man, och den normala omsättningen vid desamma uppskattades år 1921 till över tre miljoner kronor. Av befolkningen hade år
1921, familjemedlemmarna inberäknade, 1,291 personer sin utkomst av industri, 78 av jordbruk, 31 av handel, 51 av lantbruk och 32 av diverse
yrken, varjämte 30 befattningshavare (skollärare och andra) voro boende
inom samhällena. Bland inkomsttagarna funnos 390 med en inkomst av
upp till 4,000 kronor, 97 med en inkomst mellan 4,000 och 10,000 kronor
samt 2 med inkomst däröver. För denna trakt är hos kommunen anställda en polisman och fjärdingsman samt en barnmorska. I Olsbacka befintlig folk- och småskola hava de senaste åren besökts av i medeltal omkring 200 barn. Stadsstadgorna äga icke tillämpning inoin dessa samhällen, men av länsstyrelsen den 14 april 1913 fastställd hälsovårdsordning är gällande för Osbacka-Sestaden.
Samhällsfrågans uppkomst och vidare utveckling har redan i inlednin- Skalen fö,
större
gen berörts. Att det varit förhållandena i Yttre Sandviken, som närmast den
samhallspåverkat uppfattningen om angelägenheten av att ett samhälle med fastare bilrlninlJell
former bildades; är helt naturligt. I nom bruksområdet har Sandvikens
järnverks aktiebolag på ett tillferdsställande sätt, med stora ekonomiska
uppoffringar, sörjt för det egentliga brukssamhällets ordnade och sunda
utveckling. Denna bolagets strävan har även framträtt i fråga om ordnandet och bebyggandet av den mark inom Yttre Sandviken, som bolaget
där ägt. I nom övriga delar av Yttre Sandviken har däremot bebyggelsen
fortgått utan enhetlig plan, givetvis beroende på frånvaron av fastställd
. stadsplan och tomtindelning. Att svåra olägenheter darav ävensom genom avsaknaden av ordningsstadga, byggnadsstadga, brandstadga och
hälsovårdsstadga skulle uppstå, ligger i öppen dag. Härigenom hava nämligen saknats organ för ombesörjande av de samhälleliga angelägenhe. terna för en så tätt. befolkad trakt som Yttre Sandviken. Under frågans
tidigare behandling inom Högbo kommun har icke någon meningsskiljaktighet. rått därom, att förhållandena å orten· och särskilt inom Yttre
Sandviken nödvändiggjorde en fastare samhällsbildning därstädes. Där_
emot hava olika meningar· gjort sig gällande såväl angående samhällsfor" .
men som angående det blivande samhällets omfattning. Från Sandvikens
järnverks aktiebolags sida har särskilt framhållits, att municipalsamhällsformen vore. att föredraga, och att ett dylikt samhälle borde omfatta de
tätare bebyggda delarna av Västan byn samt ovannämnda samhällen inom
Ovansjösocken jämte vissa angränsande områden, men icke bolagets kon-
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tors- och industriområden ävensom viss annan bolaget tillhörig mark i
Västan byn, som kunde komma att behöva tagas i anspråk för framtida utvidgningar. Då Yttre Sandvikens fastighetsägarförening år 1916 upptog
samhällsfrågan och genom skrivelse till länsstyrelsen bragte. densamma
under myndighets behandling, anslöt sig föreningen till bolagets uppfattning i fråga om samhällsformen, men påyrkade, att det blivande samhället måtte omfatta jämväl bolagets kontors- och industriområden, under
framhållande att det varken kunde vara rättvist eller för den av bolaget
bedrivna industrins utveckling erforderligt, att sagda områden lämnades
utanför samh~llet, varigenom samhället skulle gå miste om betydande
skatteinkomster. Vid samhällsfrågans behandling inom Högbo kommun
har man allmänt gått ut från, att det blivande samhället borde omfatta
även till Högbo socken gränsande delar av Ovansjö socken med därå befintliga samhällsbildningar, vilkas invånarantal starkt vuxit. Att denna
uppfattning även förefunnits inom denna trakt av Ovansjö socken, framgår därav, att en del i Olsbacka-Sestaden boende personer såsom representanter för där befintliga gårdsägare och andra skattskyldiga därstädes
i skrivelse den 10 april 1915 hos länsstyrelsen hemställt, att för rikets
städer gällande ordningsstadga, byggnadsstadga, brandstadga och hälsovårdsstadga måtte vinna tillämpning ej blott inom Olsbacka-Sestaden utan
även inom det angränsande Sandvikens samhälle, såsom utgörande modersamhälle till det förra.
Vid samhällsfrågans senare behandling inom Ovansjösocken uttalade
år 1918 såväl kommunalnämnden och kommunalstämman som ock Ovansjö församlings kyrkostämma, att Olsbacka-Sestaden och Barrsätra jämte
andra områden av Ovansjö socken borde ingå uti området för den blivande
staden, varjämte vid offentligt möte den 5 maj 1920 med fastighetsägare
och en del andra innebyggare i Olsbacka-Sestaden, Barrsätra och Örtagårdskolonien de närvarande uttalat sin bestämda önskan, att dessa samhällen, såsom hörande samman med Sandviken, måtte med det snaraste
skiljas från Ovansjö kommun och församling samt införlivas med Högbo
kommun och församling eller, om ny samhällsordning för Sandviken inom
den närmaste tiden komme till stånd, med det nya samhället. Såsom ·skäl
härför framhöllos bland annat Olsbackatraktens avskilda läge från Ovansjö kyrka samt olägenheten av att vid inträffande epidemiska sjukdomsfal nödgas forsla de sjuka till socknens 2 mil därifrån belägna epidemisjukhus i Storvik.
Skt!len fot.
De skäl, som anförts för införande av stadsform med förbigående av
h~}Jmg8ton1!, övergångsformerna, municipalsamhälle och köping, hava huvudsakligen
hänfört sig till det förhållandet, att det blivande samhället, som komme
att erhålla en folkmängd av mellan 10,000 och 11,000 personer, skulle äga
tillräcklig ekonomisk styrka för att bära de ökade' bördo\-, som genom
stadsformens . införande komme att uppstå. Detta resonemang ägde sin
fulla giltighet under en tid, då, såsom fallet var under åren närmast efter
1917, bevillningskronornas antal inom Högbo socken och den till inkorporering föreslagna delen av Ovansjö socken uppgick till sammanlagt mellan 170,000 och 180,000. Sedan antalet bevillningskronor inom dessa områden därefter nedgått i sådan grad, att detsamma för år 1923 utgjorde
allenast omkring 60,000, har huvudskälet för stadsformens införande förlorat det mesta av sitt värde. I den promemoria, som jag, på sätt ovan
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s<.gts, tidigare under ärendets utredning avgivit, har jag framlagt min syn
på denna fråga, och har jag däri framhållit, att klokheten syntes bjuda att
i fråga om samhällsformen gå fram med försiktighet, så att icke stadsformen erhölles för priset av starkt höjda kommunalutskylder, såsom förhållandet varit uti flera av de i seriare tid tillkomna nya städer. De skäl,
som jag sålunda anfört för köpingsbildning, hava också, såsom redan
nämnts, vunnit komunaistämmans i Högbo socken enhälliga gillande; och
någon invändning mot förslaget har icke heller försports från invånarna i
den del av Ovansjö socken, som skulle komma att ingå i den bIivande kö-·
pingen. Detsamma är förhållandet beträffande mitt i promemorian framkomna förslag, att köpingen måtte bilda eget skoldistrikt, varigenom, enligt uttalanden från sakkunnigt håll, väsentliga fördelar för skolväsendet
vore att vinna såväl i fråga om undervisningens lämpliga anordnande som
med hänsyn till möjligheten att medelst omflyttningar av skolbarnen begränsa det framtida behovet av nybyggnader inom distriktet.
Såsom i inledningen omnämnts,· har man redan på ett tidigare sta- Köpingsomdium av samhällsfrågans behandling inom Högbo kommun tänkt sig möjc . 1·ådets. omligheten att kunna indraga hela denna socken i det blivande samhället. fattmng.
Vid frågans behandling inför länsstyrelsen den .19 oktober 1917 har denna
tanke fullföljts, och såväl kommunalnämnden som kommunalstämman i
Högbo socken hava sedermera uttalat sin anslutning därtill. Den. jordbrukande befolkningen inom Västanbyn och östanbyn såväl som ock i
övriga byar inom Högbo socken har emellertid motsatt sig, att hela socknen skulle ingå i området för det blivande samhället under framhållande,
att denna befolkning icke komme att hava någon nytta av samhällsbildningen utan endast kostnader i följd av densamma.
Beträffande Ovansjö socken har inom Högbo socken allmänt ansetts,
att till förhindrande av kåkstads bildningar utanför det blivande samhället
dettas gränser icke borde göras allt för snäva, och att förty gränsen västerut
borde utsträckas över Se bys skogsmark och ett gott stycke in på Sätra
bys område. Såsom skäl för att indraga hela Högbo socken i det blivande
samhället har anförts, att efter avskiljande av den nedre, folkrika delen
av socknen· den återstående delen icke skulle bliva tillräckligt bärkraftig
för att kunna bestå såsom självständig kommun. Den av mig företagna
utredningen har givit vid handen, att det icke är nödvändigt än mindre
lämpligt att låta hela socknen ingå i köpingsområdet. Genom att i fråga
om Högbo socken begränsa köpingsområdet till att omfatta endast de mera
tätt bebyggda delarna av Västanbynävensom l\1urgårdsområdet vinnes,
att den kvarvarande delen av socknen icke bliver allt för obetydlig - dess
folkmängd kommer att uppgå till omkring 900 personer - ävensom att
den nordligaste delen av Västan byn med dess till mycket stor del· jordbrukande befolkning och betydande vidder odlad jord förblir utanför köpingens område. En del egna-hemslägenheter i Västan byn, liggande öster
om allmänna landsvägen, komma visserligen att stanna utanför köpingsområdet, men deras antal är tämligen ringa. Någon byggnad i omedelbar
närhet av gränsen finnes icke. Den föreslagna gränslinien i norr sammanfaller med därvarande ägogränser utom beträffande tre till de ursprungliga hemmanen Litt:s N och Z hörande ägoskiften, vilka måst avskäras,
så att en del av dem blivit liggande utanför köpingsområdet. På grund
härav och då samtliga hemman i Västanbyn hava utskog, belägen i den
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övre eller nordligare delen av 'socknen,järerefter köpingsom'rådets avskil~
,jandemantalsdeJning enligt gällande författningar erfordras: beträff<ll1de
de hemman eller hemansdelarinom Västanbyn, som komma att få mark
liggande såväl inom som utom köpingsområdet. Antalet dylil,aJastigheter inom Högbo socken uppgår till 44.
Beträffande Ovansjö socken har jag icke ansett nödigt att utsträcka
gränsen västerut längre in på Sätra bys område än att tillräckligt utrymme
erhålles väster om B arrsätraområdet, där redan nu gårdal; äro uppförda
utefter gränsen mot Sätra bys mark. För att köpingsområdets västra
gräns icke måtte bliva allt för oregelbunden, har det befunnits lämpligt
att avskära. en del av skogsskiftetlitt. B a (Sätra 2 4 ) å laga skifteskartan.
Den av Sätra by medtagna skogsmark innehåller omkring 55 hektar i areal.
Att i köpingsområdet intaga hela den till Se by hörande Säljansö egendom
(Se 6") har strängt taget icke varit nödvändigt, men då ett större område
av denna egendom, nämligen örtagårds kolonien, redan är tätt bebyggt, och
nya upplåtelser av tomter från egendomen äro att förvänta, samt köpingens
,pmråde har synts mig böra tilltagas så, att detsamma framdeles, då fråga
kan bl.iva om stadsbildning, må utgöra lämpligt område för den blivande
staden, har jag ,synnerligast som egendomens ägal:e icke haft något, däreinot att invända, ansett tillräckliga skäl tala för att låta hela denna egendom ingå i köpingsområdet, varigenom detta här kommei' att sammanfalla med bygränserna. För erhållande av lämplig gräns i norr inom Se
by har ett skogsskifte hörande till Litt. D b i Se (Se 3 9) blivit avskuret .
.' Den. föreslagIla gränsen för köpingsområdet i väster föranleder mantals,fördelning, utom beträffande förenämnda hemman i Sätra,' även i fråga
qm sju hemmanslotter i Se.
Högbo soaken..
. Högbo socken utgör eget· pastorat, vari finnas anställda kyrkoherde,
.~n komminister och en adjunkt. Lönereglering för prästerskapet fastställdes den 23 oktober 1914 att gälla för tiden I maj 1915-30 april 1935.
Socknen har enligt årsbok för Sveriges kommuner en areal av 12,000
hektar, varav i land 10,460 hektar. Åkerarealen utgör enligt' samma källa .
allenast 977 hektar. Folkmängden uppgick vid senaste årsskiftet till 9,973
. personer, tiIl ojämförligt största delen industriarbetare och deras· familjer.
Den kommunalt beskattningsbara inkomsten inom socknen utgjorde åren
1922-' 1924 respektive 10,455,135, 5,924,156, och 5,137,489 kronor eller i
medeltal 7, I 72,260 kronor, men utgör enligt innevarande års taxering allenast 4,315,427 kronor, beroende på den långvariga arbetskonflikt, som
under år 1923 rådde vid järnverken.
Inom socknen har åren 1922-1924 uttaxerats per 100-tal inkomstkronor:
för fattigvården
..............................
" '. övriga. kommunala utgifter .............
tingsbehållningen
..................
"" . skolväsendet
...........................
. prästerskapets avlöning och övriga
"
. kyrkliga behov.....................

År 1922

År 1923

År 1924

Kr.

Kr.

Kr.

I : 45
O: 70
O: 05
2: 80

I: 25
O: 80
O: 05
3: -.

O': 75

O: 65 "

O: 65.

5: 75

5: 75

6: 60

2: 25
O: 50
O: 05
.. 3: 15

------------------~~~~~

Summa kr.
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. eller i medeltal kr. 6: 03 per 100-tal inkomstkronor. . De för samma år
debiterade kommunalutskylderna uppgingo till respektive kr. 595,942: 71,
337,676: 89 och 336,505: 52,progressivskatteri oberäknad.
Avkortningsprocenten är ringa, omkring 3,5 %, beroende på att industriarbetarnas utskylder i stor utsträckning gäldas genom vederbörande
arbetsgivares försorg ..
Kommunen har för åren 1922--1924 uppburit i progressivskatt Tespektive kr. 38,798: 83, 20,858: 50 och 12,217: 58, i skogs accis respektive
kL 1,403: 60, 1,007: 20 och 1,429: 80 samt i hundskatt respektive kr.
2,910: -, 3,180: - och 4,890: - eller i medeltal respektive .Ju. 23,958: 30,
1,280: 20 och 3,660: -, därav belöper på köpingsområdet respektive kr.
15,666:63 - och 2,635:-.
Den borgerliga kommunens tillgångar den 31 december 1923 utgjorde:
. Fattigstuga i Överbyn ............................................. kr. .2,797: 60
Kommunalrummet i Överbyn ...................................."
2,000: -'
Fastigheten sub 14 N:o 1 i Över byn med därå uppfört
11,567:09
barnhem
...................................................... "
65,170:43
Alderdomshem i Yttre Sandviken................................. "
Sjukpaviljong i Yttre Sandviken ..... ................... ......... " 127,285:'26
2,224:;"'"
Lägenheterna Högalund N : ris 2, 6 och 7 i Yttre Sandviken "
5;141: 25
Lägenheten Hemmet N:o 1 i Yttre Sandviken ............ "
.
2052:45
"
Vägen N:o I i Yttre Sandviken ............... "
6'896:2"
Alderdomshem N:o 2 i Yttre Sandviken
"
'.
..
Vatten- och avloppsledningar i Yttre Sandviken............ " 116,581: '4:3
Fond för kommunala byggnader .............................. " 420,188:11
27,742:28 ....
Fond för byggande av bostadshus åt understödstagare ... "
46,560:
48 .
Fattiggårdsfond
..................................................."
1,024: 56
GranselIs gård i Ovansjö ......... "............................... "
Utestående restantier
............................................. "
7,674:94
Kassabehållning
............... ,................................ "
400:-'
Sockeribibliotek iöverbyn ... .............................. ...... "
................................................ __
...__..__
.. __
.. ~'__
' _____1~3,4__0__
6__
: 5~'8
Inventarier
Summa kr. 858,712 :46
Den borgerliga kommunen häftar icke i skuld för något lån.
H ögbo skoldistrikts tillgångar utgjorde den 31 december 1923:
5,500;...
Skolhus Stabäck ................................................... kr.
"
Överbyn
....... .......... ........................ ......."
25,000: 7,500: "
Östan byn ................................................"
"
lVästanbyn
............................................." 26;000: "
Yttre Sandviken (Sandbacka norra)..............."
20,300: "
i Yttre Sandviken (Sandbacka södra) ............... "
62,400:.-.
Murgårdsskolan med gymnastiklokal.................... ....... " 299,201: 66
Överlärar- och vaktmästarbostad därstädes .................." '37,953: 02
Inventarier
...... .......... ...... ......... ...... ..................... " 112,427: 60
Fonderade medel för tomtinköp och bostadsbyggen m. m. " 201 ,036: 70
Oredovisade uppbördsmedel
...................................."
. 9,290: a3
l«issilpehållnipg •. .. .....................u .......... , ..... " .... " .. "-_---=.:_--...:._"".....
"
108,899: 25 .
Summa kr. 916,108: 26
_
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Av skolhusen ligga .de fyra förstnämnda utanför köpiIigsömrådet.

Församlingens· tillgångar utgjorde den 31 december 1923:
Kyrka i Sandviken ................................................... kr. 35,000:Gravkapell i Sandviken .......................................... "
41,169: 15
Uthus å kyrkogården i Sandviken .............................. "
300:Kyrkoherdeboställe i Sandviken .......... ;::....................."
22,000: Kyrka i överbyn ..................................................."
38,394: 51
Komministergård i överbyn ......................................."
12,000: Lada å prästvreten i överbyn.. .................................."
250: Inventarier
...................................... , .................. "
10,443: 05
Reserverade medel
................................................"
2,596: 69
Utestående restantier
............................................."
2,006: 88
51,352: 15
Behållning i kyrkokassan .......................................... "
----"---:-:-~
Summa kr. 215,712: 43
Skoldistriktt;t häftar i skuld allenast för ett år 1905 i och för byggande av Sandbacka södra skolhus upptaget 30-årigt amorteringslån, varå
den 31 december 1923 återstod oguldet 24,000 kronor. Församlingen häftar icke för gäld.
Såsom av förestående framgår, är Högbo sockens ekonomiska ställning mycket god.
Den del av Västan byn, som föreslagits att ingå i köpingsområdet, utgörande 715 hektar i land, hade vid 1924 års ingång en folkmängd av
omkring 9,050 personer, motsvarande 90,7 procent av socknens hela folkmängd. Socknens fattigvårdsinrättning eller ålderdomshem med därtill
hörande sjnkpaviljong, vilka inrättningar befinna sig i utmärkt skick, lämna plats för 70 understödstagare och anses mer än väl motsvara behovet..
Antalet där intagna nnderstödstagare ugjorde under åen 1921 och 1922 i
medeltal· 54, därav från köpingsområdet i medeltal 47. Ant'llet skolpliktiga barn inom socknen utgjorde undel; läsåren 1921-1922 och 19221923 i medeltal 1,228, därav uti skolor inom köpingsområdet 1,107.
Under förvaltning av kommunalnämnden står A. Henrik Göranssons
och Emma Göranssons donationsfond (den 31 december 1923 kr. 1,886: 23).
Fonden, som stiftades år. 1896, skall enligt donationsbestämmelserna förvaltas av fattigvårdsstyrelsen och efter förslag av församlingens pastor
eller läkare användas till bidrag åt arbetarfamiljer vid Sandvikens bruk,
vilka hava sjuka eller lytta barn, som äro i behov av särskild skötsel.
Fonden har alltifrån dess tillkomst förvaltats av kommunalnämnden, som
vid den tiden även var fattigvårdsstyrelse. Under kommunalnämndens förvaltning står jämväl Disponenten och Fru Tord Magnussons gåvofond med
en behållning den 31 december .1923 av kr. 19,168: 77. Denna fond,stiftad
åren 190 I och 1911, är enligt donations bestämmelserna uppdelad i tre fonder, en (den 31 december 1923 kr. 13,613: 49), avsedd att bereda hälsovård,
företrädesvis åt barn från Sandvikens· bruk och Yttre Sandviken, en (den
31: december 1923 kr. 4,220: 49) under benämning "Fond för sjuka
hustrur", avsedd att lämna understöd, fÖl'eträdesvistill sjuka arbetarhustrur vid Sandvikens bruk, ocb en (den 31 december 1923 kr: 1,334: 79),
avsedd att understödja diakoniverksmaheten inom församlingen. Dessa
fonder, som ställts under kommunalnämndens förvaltning, skola enligt
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donationsbestämmelserna, om ändrade administrativa förhållanden därtill
föranleda, övertagas av annan motsvarande kommunal myndighet, varjämte föreskrivits, att om kommunen komme att delas, fonderna skulle
medfölja den del, till vilken Sandvikens arbetarbefolkning förlades, samt
att, om praktiska eller ekonomiska skäl gjorde någon ändring i donationsbestämmelserna behövlig, utan· att det ursprungliga syftemålet med gå~
vorna förvanskades, kommunen härom kunde göra framställning till endera av stiftarna, vilka båda ännu leva. - Andra donationsfonder. än. de
nu nämnda finnas icke inom socknen.
En särskild tillgång inom socknen utgör sockenmagasinsfondr;n och
uddemantalskassari, vilka den 31 december 1923 uppgingo den förra till
kr. 7,714: 23 och den senare till kr. 3,759: 95. Fonden och kassan hava
uppkommit därigenom att, efter Högbo sockens utbrytning år 1869 från
Ovansjö socken, inom sistnämnda socken befintliga magasinskassa och
uddemanskassa uppdelats mellan de båda socknarna, varefter Högbo sockens andel av dessa kassor genom ränteavkastning ökats. Enligt inhämtade upplysningar har den inom Ovansjö socken före uppdelningen beintliga magasinskassan ursprungligen tillkommit på det sätt, att ägare
av i mantal satt jord inom denna socken gjort sammanskott av utsädesspannmål, att mot viss ersättning in natura utlånas till allmoge, SOm därav
vore i behov. Genom dylik avkastning av utlånad spannmål har kassan
efter hand vuxit. Sedan utlåningen av spannmål upphört, har förrådet
realiserats och det influtna kapitalet därefter förvaltats såsom en särskild
kassa, vars avkastning, i den mån den icke tagits i anspråk för något för
socknens jordbrukare gemensamt ändamål, tillförts kassan. Högbo soc~
keIis magasinskassa eller, såsom den inom socknen benämnes, sockenmagasinsfond . förvaltas av två föreståndare, som utses å kommunal stämma
inom socknen, där allenast ägare av i mantal satt jord äga rösträtt. .-.
Högbo sockens uddemanskassa förvaltas i överensstämmelse med det av
Kungl. Maj:t den 22 april 1910 (Bih. N:o 30) fastställda reglemente fo):
uddemanskassor inom. Gävleborgs län. Någon utdelning från denna kassa
har icke skett, utan har den årliga avkastningen fått innestå och redovisats
såsom särskild tillgång. Enligt reglementet tillhör kassan ägarna av inom
Högbo socken befintlig, i mantal satt· jord, och kassan, vars medel icke få
förenas med och uppgå i andra kommunen tillhöriga kassor, skall för sitt
ändamål för framtiden bibehålllas.
Ovansjö socken och Storviks köping utgöra tillsammans Ovansjö församling, vari finnas anställda kyrkoherde och två komministrar, för vilka
lönereglering fastställts den 17 september 1914 att gälla för tiden I maj
1915-30 april 1935. Pastoratets folkmängd utgjorde vid 1924 års början 10,525 personer, därav inom socknen 8,644 och inom köpingen 1,881.
Socknens areal uppgår enligt årsbok för Sveriges kommuner till 45,420
hektar, varav i land 40,885 hektar, med en åkerareal av 5,145 hektar.
Socknen genomskäres av Norra stambanan och Gävle-Dala järnväg.
Den beskattningbara inkomsten inom socknen utgjorde åren 1921-1923
respektive kr. 10,809,064, 6,881,969 och 3,873,952. Av förstnämnda .två

Ovansj6
sooken.
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b~[opp.belöpte emellertid på Storviks municipalsamhälle, som den T januari 1924 övergått till köping och eget skoldistrikt, respektive 2,377,973
och 1;717,385. Förår 1924 uppgår den' beskattningsbara inkomsten· inom
s9(;knen till 3,838,859 honor. Medeltalet av sagda ,inkomst inom den
minskade socknen fÖråren 1923 och 1924 kan beräknas till 3,806,405 kronOr, därav på Ovansjödelen av köpingsområdet belöper 996,720 kronor.
. Inom socknen har för årel} 1921-1923 uttaxerats per 100-tal ink'omstkronor:

År 1921
Kr.

' År 1922
Kr.

År 1923
Kr.

2: 50
för fattigvården
.............................. I: 25
I: 40
O: 25
" övriga kommunala utgifter ............ O: 55
O: 55
2: 70
" skolväsendet
........................... 2: 35
2: 15
O: 15
"tingshållningen
........................ O: 15
O: 15
O: 40
" prästerskapets avlöning
...............
0:30
O: 25
" 'övriga kyrkliga behov..................... O: 35
Summa kr. 4: 65
4: 80
6:eller i medeltal kr.' 5 : 63 per bevillningskrona. Uttaxering till kyrkokassan för år ,1923 har, enligt inhämtade upplysningar, icke erfordrats, enär
utgifterna kunnat täckas genom anlitande av kassans tillgångar.
Uttaxeringen inom socknen för år 1924 har föreslagits till kr. 2: - för
fattigvården, kr. O: 30 för övriga kommunala behov, kr. 2: 45 för skolväsendet, kr. O: 30 för prästerskapets avlöning och kr. O: 20 för övriga
kyddigabehov. Den föreslagna sänkningen av uttaxeringen för fattigviG'den 'och övriga kommunala behov har, enligt upplysning, möjliggjorts
genom anlitande av förefintliga kassabehållningar .
. '·Totalbeloppet av debiterade kommunalutskylder utgjorde för år 1922,
innan Storvik avskilts, kr. 330,334: 50 och för år 1923, efter Storviks avsll:iljande, kr: 231,743: 04, progressivskatten oberäknad. Avkortningsproc'e'rittl] har beräknats utgöra i medeltal 7 procent.
Ovansjö kommun har för åren 1922 och 1923 uppburit
i progressivskatt respektive kr. 8,874: 75 och 3,914: 45,
iskogsaccis respektive kr. 11,933: 40 och 2,931: 20,
i'.hundskatt respektive kr. 4,235: -, 9ch 4,425:-.
På Ovansjödelen av Sandvikens blivande köpingsområde belöper
av progressivskatten respektive kr. 3,009: - och 2,619: 75,
av skogsaccismedlen respektvie kr. 82: 80 och 26: 40,
av hundskatternedlen respektive kL' 315:"'- och 300:-.
För år 1924 belöper på Ovansjöciden av progressivskattens kommunandeI kr. 6,031: 75 och av .hundskattemedlen kr. 540 för 27 hundar.
Ovansjö borgerliga kommuns tillgångar den 31 december 1923
utgjorde:
Sockenstuga'
......................................................... kr.
3,000:............................................... .
Barnmoi'skebostad
4,200: -'
Egendomen 4 öresland Backberg N:o I jämte därå befint- "
"'. lig fattigvårdsinrättning samt inventarier för lantbruket och fattiggå\'den m. m. .. ~ .. ,.,:... ....... .... ......... ;, 231,000:~
AvsJjälpningsplats i Bansätra .... '.',~.;'.... I ' .... : : . , ; ... ; .. :,::. ',,'
300:..,.c.

-----------------------------

15
Utestående res'tantier
............................................." 1]2,609:01
I hventarier ,vid· epidemisjukhuset ........................ :..... :...."
9;822: 82
Socken bibliotek utan 'bokfört värde, ........................... "
I nnestående i bank och kassabehallning ... :...................." 52,366: 1.2.
-_---.:.:--.:.-"-:---"-'
Summa kr. 413,297: 95
Den borgerliga kommunen häftar icke i skuld för något lån, men står'
i borgen för dels ett av Storviks idrottsförening år 1922 upptaget 'lån il
I0,000 kronor, varå för närvarande återstår oguldet ett belopp av 9,000
kronor, dels ock för ett av länets hushållningssällskap år 1923 åt Skogsarbetaren A. G. BodelI i Bro beviljat egnahemslån å 6,000 kronor.
Ovansjö skoldistrikts tillgångar utgjorde den 31 december 1923:
I) fastigbeter inom det blivande köpingsområdet:
skolhus med lärarbostäder i Olsbacka ..................... kr. 165,000:obebyggda tomter i Barrsätra .... ............... ... ... ....."
5,000: -'
2) fastigheter inom skoldistriktet i övrigt:
skolhus vid Ovansjö l<yrka: samt i Fcii'sbodarna, Bro,
Sätra, Toretorp, Nor, Haginuren och Vallstanäs
samt skolhus med' lärarbostäder i Ashammar,
Hammarby, Norrberg, Österberg och Stocks bo med
ett sammanlagt taxeringsvärde av ..................... " 529,000 :',-'-'
3) vid skolorna befintliga inventarier, förtecknadede men
icke till visst värde bokförda ........................... "
4) fonderade medel för nytt skolhus i Toretorp ............... "
3,000:;,5) innestående i bank samt kassabehållning ........ ..... ..... " '88,561: 33
Summa kr. 790,561:33
Församlingens tillgångar den 31 december 1923 utgjordes, förutom
av fast egendom för kyrkligt ändamål jämte inventarier, utan bokförda
värden, av kyrkokassans behållning kr. 67,671: 93, därav kr. 36,000::.::.c
avsedda för ett gravkapell, samt av kyrkoherdeboställets nybyggnadsfdrid
kr. 3,921: 53.
'
.
Skoldistriktet och församlingen' häfta icke för något lån eller annan
särskilt ingången förbindelse.
.
Genom Storviks köpings frånskiljande har socknen mistat 244 hektar
aV sin areal i land, c:a 18 % av sin folkmängd och c:a 23 % av den beskattningbara inkomsten. Genom Ovansjödelens införlivande med Sandvikens köping och Högbo pastorat kommer socknens areal att minskas
med 675 hektar land och 255 hektar vatten, folkmängden att nedgå med ytterligare 15 % eller till omkring. 7,OOO.personer samt den, beskattningsbara inkomsten att minskas med 26 % eller omkring en f j ärdedel. '
Socknens fattigvårdsinrättning, som är avsedd för 100 försörjnings.
tagare och där Storviks 'köping på grund av bestämmelse i sammanhang'
'med köpingens utbrytning har sina försörjningstagare inackorderade,
motsvarar mer, än väl behovet av utrymme i sådant hänseende samt be."
finner sig i mycket gott stånd. Detsamma är förhållandet med såy~r
själva jordegendomen, innehållaQdeomkring 45 hektar öppen jord och
omkring. 150 hektar sk.ogsmarl<, som oc.1< å egendomen befintliga, huvudsakligen nybyggda ut/)usävensom ,levande och.dÖda inventarier. , Jordegel)c!omen inköptes år .,1887. rör 45,000 krön~r,oc;h {attlgy~rdsinrättni)1,

,
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gen samt barnmorskebostaden uppfördes åren 1899 och 1900 för tillhopa
omkring 72,000 kronor. Fattiggårdens föreståndare förestår jämväl jord7
bruket, vid vilket försöi'jningstagarna, i den mån ske kan, sysselsättas.
Med jordbruket är även förbunden brukningen av den närbelägna prästgårdens mark, som av kommunen pJ arrende innehaves. Medeltalet av å
fattigvårdsinrättningen intagna personer under åren 1919-1923 har utgjort 75, därav 8 eller 10,7 % från Olsbacka-Sestaden och Barrsätra.
Skolfastigheterna i Olsbacka äro i gott skick. En del av övriga skolhus äro däremot gamla och i viss mån bristfälliga samt behöva tämligen
snart iståndsättas eller ombyggas, varjämte vid flera av dessa saknas
författningsenliga bostäder för lärarpersonalen. Antalet skolpliktiga barn
inom Ovansjö skoldistrikt utgjorde under de tre läsåren 1918-1921 i medeltal 1,265, därav uti skolor inom Storviks nuvarande köping 220 och
uti Olsbacka skola 194, sistnämnda tal utgörande c:a 18,6 procent av an"
talet skolpliktiga barn inom det nuvarande Ovansjö skoldistrikt.
I nom socknen finnes allenast en donationsfond nämligen "Änkefru
M. S. Chleophas' minnesfond till förmån för trogna tjenarinnor", stiftad
år 1882 av Kyrkoherde K. A. Lindström, Skogsinspektoren F. V. Berg,
Bruksförvaltaren C. Chleophas och O. T. Rosenlöf, vilka till förvaltning
av församlingens kyrkoråd överlämnat 600 kronor, varav årliga räntan
skulle tillfalla viss, ännu levande person, så länge hon levde, och därefter
för livstiden tilldelas en åldrig trogen tjänarinna, som genom långvarig
tjänst gjort sig förtjänt att därmed ihågkommas. Fonden, som genom
gåva av Fabrikören Ruben Rosenlöf år 1921 ökats med 1,400 kronor, hade
den 31 december 1923 en behållning av kr. 2,096: 45.
Socknens magasinskassa, vars karaktär i det föregående omnämnts,
hade vid 1923 års slut en behållning av kr. 28,748: 83. Kassan förvaltas
av två föreståndare, som väljas å kommunalstämma inom socknen, där
allenast ägare av i mantal satt jord äga rösträtt. Inom socknen befintlig uddemantalskassa med en behållning den 31 december 1923 av kr. 18,449: 66
förvaltas enligt det av Kungl. Maj:t fastställda reglementet för dylika
kassor inom Gävleborgs län.
o

o

o

Då Högbo socken tillhör Gästriklands östra väghållningsdistrikt och
Gästriklands östra domsaga, under det att Ovansjö socken ingår uti länets
västra väghållningsdistrikt och västra domsaga, föranleder införlivandet
av den föreslagna delen av sistnämnda socken med Sandvikens blivande
köping j ämväl ändring i väghållningsdistriktens och domsagornas områden.
;.'

Ekonomisk
"ppgörelse.

'.-

-

oj

Jag övergår härefter till frågan om den ekonomiska uppgörelse, som
genom tillkomsten av Sandvikens blivande köping och dess skoldistrikt
måste äga rum dels beträffande köpingens och dess skoldistrikts förhål°lande till Högbo kommun och skoldistrikt samt Ovansjö kommun och
skoldistrikt, dels ock mellan församlingarna, vägdistrikten och domsagorna.

A. Mellan
Avskiljandet från Högbo socken av Högbodelen av köpingsområdet
Högb~ ~oaken kommer att för socknen medföra en högst genomgripande förändring. För

oah köpingen.

o

17
att bedöma verkan därav i ekonomiskt hänseende för den sålunda minskade socknen har det varit nödvändigt att verkställa beräkningar angående
den minskade kommunens och skoldistriktets utgifter och inkomster efter
indelningsändringen. Utgifterna för fattigvården beträffande Högbo socken med undantag av Västan byn hava, enligt av fattigvårdsstyrelsens ord-.
förande med ledriing av vederbörande räkenskaper verkställd uträkning,
utgjort under åren 1917-1923 i medeltal kr. 8,105: 14 om året; och med
beräkning att invånarantalet i den del av Västanbyn, som icke skall ingå
i köpingsområdet, utgör ungefärligen 1/5 av de övriga byarnas folkmängd,
skulle på sagda del av Västanbyn belÖpa en fattigvårdskostnad av omkring 1,600 kronor. Sammanlagda kostnaden för fattigvården blir sålunda omkring 9,700 kronor, under förutsättning att den minskade socknens fattiga, som åtnjuta full försörjning, efter indelningsändringen komma
att till köpingens självkostnadspris vara inackorderade å köpingens vårdhem, vilket utan olägenhet synes kunna äga rum och därför en tidsbegränsning aV 15 år torde l(llnna bestämmas.
Kommunalkassans utgifter för byarna med undantag av Västan byn
hava av komunainämndens ordförande med ledning av 1922 års räkenskaper beräknats på följande sätt:
Polisväsendet.
En fjärdingsman, lön .................. 500:Övriga utgifter ........................ 150: --

650:-

H älso- oeb sjukvården.
En barnmorska, lön ..................... 800:hyresbidrag ........................ 250:bränsleersättning
............... 150:ålderstillägg
..................... 200: - 1,400:Avgår stats- och landstingsbidrag ...... 400: - 1,000:Förbrukningsartiklar åt barnmorskan ..................... 150: Pensionsbidrag
................................................
10: Desinfektioner
................................................
50: Övriga utgifter ...................................................
50: Bidrag till e. provins. läkarens avlöning.................. 600: -' 1,860.:A llmällna pensions!ör säkringen.
Grundavgift för försuml. avgiftspliktiga ................ ..
Andel i kostn. för pensionstillägg .. .; .................. ..
övriga utgifter
............................................... .

100:200:20: -

320: -' .

U1Zdervisllillgs- oeb bildningsanstalter.
Arvode till bibliotekarie i överbyn .................... : .... ..
Bidrag till kommunalbiblioteket ......................... ..
Diverse utgifter ............................................... .

75:150:'25:-

250:-·

Övriga förvaltningskostnader.
Arvode till kommunalstäminans ordf.
Arvode till kommunalnämndens ordf.

100:-..
500:2*
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Al'vode till taxeringsnämnden ............... ; .... : ... ,.....
Diverse övriga utgifter .......................................

Oförutsedda utgifter

100: 500: -

1,200.:670: Summa kr. 4,950:-

......................................................

Denna beräkning har synts mig lämpligen kunna giIIa även för tiden
efter indeJningsändringen, och till slutsumman bör efter enahanda beräkningsgrund, som ovan i fråga om fattigvårdskostnaderna angivits, läggas
ungefär 1,000 kronor för den del av Västanbyn, som kommer att ligga
utom köpingsområdet. Kommunalkassans utgifter kunna sålunda beräk. nas komma att efter indelningsändringen uppgå till omkring 6,000 kronor
om året.
.
Kostnaderna för inöin Högbo minskade skoldistrikt befintliga skolor
hava, enligt av skolkassören, med ledning av förda räkenskaper, lämnade
uppgifter, för åren 192 I-I 923 utgjort:
För Västanby skola respektive kr. 8,995: 30, 6,519: 59 och 6,336: 58
eller i medeltal kr. 7,283: 82;
.
för Överby skola respektive kr. 7,477: 96, 7,042: 43 och 6,199: 05 eller
i medeltal kr. 6,906: 48; samt
för' Östanbyskola respektive kr. 4,087: 16, 1,358: 34 och 2,368: 75
eller i medeltal kr. 2,604: 75.
.
A v det nuvarande skoldistriktets kostnader för barnavårdsnämnd,
arvoden, ränta och amortering å skuld etc. har av skolkassören beräknats"
på den del av Västan by n, som icke kommer att ingå i köpingsområdet,
för nämnda tre år belöpa i medeltal kr. 1,5 15: 76, men har detta belopp,
med hänsyn därtill, att det nuvarande. skoldistriktets skuld skäligen bör
efter indelningsändringen helt övertagas av köpingens skoldistrikt, synts
mig Imima nedsättas till omkring 1,z00 kronor. Det minskade skoldistriktets årliga utgifter kunna därför beäknas till i runt tal 18,000 kronor.
I-Iögbo minskade kommuns och skoldistrikts årliga utgifter efter indelningsändringen komma sålunda att uppgå till omkring 33,700 kronor.
Den minskade socknens inkomster komma att huvudsakligen" bliva
beroende av den beskattnIngsbara inkomsten inom densamma. Enligt
verkställda uträkningar uppgick den beskattningsbara inkomsten inom
den nuvarande socknen med undantag av Högbodelen av köpingsområdet
enligt 1922 års taxering till 579,666 kronor och enligt 1923 års taxering
till 467,937 kronor." Till dessa belopp har emellertid en enda skattskyldig,
nämligen Disponenten Tord Magnusson bidragit med respektive kr.
182,950 och 125,920 för inkomst av kapital och arbete. Det har synts mig
icke föreligga skäl att efter indelningsändringen räkna med större beskattningsbar inkomst inom den minskade socknen och så länge Magnusson
tillhör denna än enligt 1923 års taxering, men bör därtill läggas omkring
3,000 kronors inkomst av skog, hörande till den del av Västanbyn, som
kommer att ingå i kÖpingsområdet, men liggande utom detta område.
"Totalbeloppet av. den beskattningsbara inkomsten inom den minskade
socknen blir' sålunda, så länge iVlagnusson tillhör densamma, omkring
470,000 kronor, motsvarande 4,700 gamla bevillningskronor. Med hänsyn till Magnussons ålder, fyllda 7J år, och andra kända omstandigheter
kan man emellertid icke vid uppgörande av beräkningar rörande den min-o
skade socknens framtida ekonomiska stäIIning bortse från det förhållandet,
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att denna kan' komma att undergå en betydande .försämring, då Magnussons förenämnda inkomst icke längre är att inom socknen beskatta, i vilket fall den beskattningsbara inkomsten kan beräknas nedgå till allenast
i runt tal 344,000 kronor eller 3,440 bevillningskronor.
Kommunalskatt har inom Högbo socken för åren 1915-1924 uttaxerats med respektive 4: 51, 4: 82, 4: 85, 4: 71, 4: 94, 4: 81, 5: 95, 5: 70,
5: 70 och 6: 55 samt har··för år 1925 föreslagits till kr. 6: 92, allt per 100tal inkomstkronor. Såsom normal uttaxering inom den minskade socknen
torde man kunna anse 6 kronor per 100-tal inkomstkronor. Övriga åre
liga inkomster att räkna med äro skogsaccis omkring 1,280 kronor, hundskatt omkring 500 kronor och, så länge Magnus50n tillhör den minskade
socknen, progressivskatt av denne till belopp av omkring 4,000 kronor.
Avkortningsprocenten kan beräknas till 3,5 procent· under nyssnämnda
förutsättning och därefter till 4 procent.
En sammanställning av ovan gjorda beräkningar i fråga om den minskade socknens utgifter och inkomster lämnar följande resultat:
a) så länge Magnusso1t tillhör socknen:
Utgifter:
för fattigvården under ?'.':an. ?ngivna förutsättning ......... kr. 9,700:" kommuilala behov lovngt ...................................."
6,000: "folkskolan
......................................................" 18,000: -.

---'-'--'---

Summa kr. 33,700:Jnkomster :

Uttaxer. av 6 kr. på varje av 4,700 bev. kronor. ........... kr, 28,200:Avgår 3,5 % avkortning .......... ,.................................."
987: Nettobehållning genom uttaxering .................... : ............ " 27,213:-.
Slwgsaccis
............................................................"
1,280: -'
Hundskatt
............................................................"
500: Progressivskatt
......................................................"
4,000: Brist att fylla

,
r

SlImm? kr. 32,993:-·
........................................................."
707: -

b) då Magnusson ej längre tillhör sock1len:

Utgifter:

såsom ovan·

............................... kr. 33,700:-

Jnk oms ter :
Uttaxer. av 6 kr. på varje av 3,440bev. kronor ............ kr. 20,640:Avgår 4 % avkortning ................................................"
825: Nettobehållning genom ut~axering ................................. " 19,815: -'
.
Slwgsaccis
................................ .................... ,...."
1,280: Hundskatt
........................................................."
500: Progressivskatt
......................................................"
O: -. .

Brist att fylla

Summa kr. 21,595:........................................................." 12,105: -
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som avrundas till kr. 12,100: -, motsvarande en ökad belastning av kr.
3: 52 per bevillnings krona.
En dylik ökning i uttaxeringen synes påkalla bildande under viss
övergångstid, som lämpligen kan bestämmas till 15 år från indelningsändringens ikraftträdande, aven skatteersättningsfond, helst. som det icke
är att vänta, att under övergångstiden den minskade socknens. folkmängd
eller den beskattningsbara inkomsten därstädes kommer att i någon nämnvärd grad ökas. En årlig avsättning till en dylik fond under 15 år av
11,000 kronor lämnar eftei' en räntefot av 5 procent ett kapital av omkring 229,000 kronor, vars avkastning kan anses vara tillräcklig att Ullgefärligen fylla angivna brist av 12,100 kronor. Med beräkning att av
skatteersättningen 5/11 böra belöpa på den borgerliga kommunen och
6/11 på skoldistriktet, synes skatteersättning skäligen böra bestälumas att
utgå enligt följande grunder:
I
a) till Högbo minskade kommun:
Köpingen skall årligen under 15 år från indelningsändringens ikraftträdande till. Högbo' borgerliga kommun betala 5/11 av 11,000 kronor
eller 5,000 kronor, som det åligger Högbo kommun att avsätta till en
skatteersättningsfond, vars avkastning under dessa år skall tilläggas fonden. - Iskatteersättning skall köpingen dessutom till Högbo kommun
utgiva, därest under ett eller flera av de 15 åren antalet bevillningskronor i den minskade socknen nedgår till 3,440 eller därunder, för varje
.sådant år 5/11 av 12,100 kronor eller 5,500 kronor samt, för det fall att
för ett eller flera av de 15 åren antalet bevillningskronor i den minskade
socknen är högre än 3,440, men icke uppgår till 4,700, för varje sådant år
'nyssnämnda belopp 5,500 kronor, minskat med 5/11 av den såsom normal
ansedda uttaxeringen av 6 kronor per bevillningskrona eller sålunda 2 kronor 73 öre för varje av det antal bevillnings kronor, som utgör skillnaden
mellan 3,440 och det överskjutande antalet.
b) till Högbo minskade skoldistrikt:
Köpingens skoldistrikt skall årligen under 15 år från indelningsänd'ringens ikraftträdande till Högbo minskade skoldistrikt betala 6/11 av
'11,000 kronor eller 6,000 kronor, som det åligger sistnämnda skoldistrikt
att avsätta till en skatteersättningsfond, vars avkastning under dessa år
skall tilläggas fonden. - I skatteel'sättning skall köpingens skoldistrikt
dessutom till Högbo minskade skoldistrikt utgiva, därest under ett eller
flera av de· 15 åren antalet bevillnings kronor . inom den. minskade socknen
. nedgår till 3,440 eller därunder, för varje sådant år 6/11 av 12,100 kronor
eller 6,600 kronor samt, för det fall att för ett eller flera av de 15 åren
antalet bevillningskronor i den minskade socknen är högj'e än 3,440, men
icke uppgår till 4,700, för varje 'sådant år nyssnämnda belopp 6,600 kronor, minskat med 6/11 av 6 kronor eller 3 kronor 27 öre för varje av det
antal bevillnings kronor, som utgör skillnaden mellan 3,440 och det överskjutande antalet.
Genom att bestämma skatteersättningen på sätt som föreslagits torde tillfyllest vara sörjt för, att eventuellt inträffande starka fluktuationer i
. bevillningskronornas antal inom socknen icke under övergångstiden må
bereda socknen ekonomiska svårigheter.
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Socknens tillgångar i fast egendom med tillhörande inventarier ävensom det i överbyn befintliga sockenbibliöteket torde såsom varande av
förvaltningsegendoms natur och därför icke avkomstgivande böra mellan
köpingen och Högbo minskade socken fördelas med hänsyn icke blott till
. dessa tillgångars belägenhet utan även till de syften, de avse att tjäna,
Barnhemmet i överbyn med tillhörande jordegendom är sålunda anskaffat
huvudsakligen för arbetarbefolkningen inom Inre och Yttre Sandviken
samt bör vid sådant förhållande och såsom icke fyllande något direkt behov för den andra delen av socknen tillfalla köpingen. I övrigt bör
köpingen bekomma den odelade socknens fasta egendom med tillhörande inventarier, som finnes inom köpingsområdet, ävensom den Gransellska gården inom Ovansjö socken, vilken· tillfallit Högbo fattigvårdssamhälle för
lämnad försörjning åt personer l11ed hemortsrätt inomköpingsområdet,
samt Högbo minskade socken erhålla fattigstugan med tomt i överbyn,
socknens andel av skolhuset i overbyn eller det så kallade kommunalnimmet, samtliga inom den minskade socknen befintliga, 'för skoländamål avsedda fastigheter, allt med tillhörande inventarier, ävensom sockenbiblioteket i överbyn.
Den odelade socknens betydande fonderade tillgångar, vid 1923 års
slut uppgående till ett sammanlagt belopp av kr. 696,127: 57, hava i huvudsak tillkommit genom skattebidrag, varav, enligt verkställd uträkning,
på I-Iögbo minskade socken belöpt allenast omkring 3,7 procent. Den
minskade socknen bör förty bekomma andel i dessa tillgångar efter nämnda procenttal, vilket jämväl kan tjäna såsom lämplig delningsgrund i fråga
om fördelningen av andra socknens tillgångar än ovan nämnts med undantag av vid tiden för indelningsändringens ikraftträdande utestående fordringar för oguldna kommunalutskylder, vilka, iden mån de avse köpingsområdet, böra tillfalla köpingen, samt i övrigt den minskade socknen.
Såsom redan nämnts torde köpingens skoldistrikt ensamt böra ansvara för det odelade skoldistriktets skuld i och för Sandbacka södra skolhus,
och bör förstnämnda skoldistrikt likaledes efter indelningsändringens
ikraftträdande svara för det odelade skoldistriktets övriga förpliktelser,
som sammanhänga med skol väsendet inom köpingens skoldistrikt.
l nom socknen befintlig sockenmagasinsfond och uddemantalskassa synas
lämpligen böra mellan köpingen och den minskade socknen uppdelas med
mantalet såsom delningsgrund.
Med hänsyn därtill, att A. H. Göranssons och Emma Göranssons
donationsfond alltjämt förvaltas av Högbo sockens kommunalnämnd, torde, i enlighet med därom av dessa makars son Disponenten Fredrik Göransson jämväl uttalad önskan, förvaltningen av denna fond efter indelningsändringen böra handhavas av köpingens kommunalnämnd. Den del
av Disponenten och Fru Tord Magnussons gåvofond, som avser att främja
diakoniverksamheten inom Högbo församling, synes, på förslag av den
förstnämnde, böra ställas under församlingens kyrkoråds förvaltning. Med
hänsyn till donationsbestämmelserna synas några. särskilda föreskrifter
ifråga om dispositionen av dessa fonders tillgångar icke vara erforderliga.
Ovan föreslagna grunder för den ekonomiska uppgörelsen mellan Högbo socken och köpingen hava utarbetats i .·samråd med kommunalnämndens ordförande samt därefter förelagts övriga av. socknens kommlinalfullmäktige utsedda delegerade ävensom kyrkostämmans delegerade, vilka
därefter vid sammanträde den 7 november 1924 godkänt desamma såväl
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som övriga av mig föreslagna bestämmelser i fråga om berörda uppgörelse, avfattade i efterföljande av mig i ärendet avgivna förslag.
B. Me/lI",
Ovansjö
soeken och
köpingen.

Såsom ovan anförts utgjorde den beskattningsbara inkomsten inom
Ovansjö socken för år 1923 3,873,952 kronor samt utgör enligt 1924 års
taxering 3,838,859 kronor. Av dessa båda belopp falla på Ovansjödelen
respektive 923,227 och 911,853 kronor. Vid förda förhandlingar med utsedda delegerade för socknens kommunalfullmäktige och kyrkostämman
hava dessa gjort gällande, att den sålunda angivna beskattningsbara inkomst inom hela socknen och inom Ovansjödelen skäligen icke borde lägdas till grund för den ekonomiska uppgörelsen mellan socknen och köpingen, under framhållande att den beskattningbara inkomsten inom Ovansjödelen varit onormalt låg såväl under år 1922, på grund av driftsinskränkningar vid Sandvikens järnverk, därifrån en mycket stor del av
den inom Ovansjödelen bosatta arbetarbefolkningen hämtade sin utkomst,
som ock under år 1.923 i följd av den långvariga arbetskonflikt, som då
varit rådande vid järnverket. Bemälda delegerade ansågo för den skull,
att man för erhållande av ett normalt beskattningsbart inkomstbelopp
inom Ovansjödelen borde öka inkomstbeloppet för 1924 med 50 procerit
eller till i runt -tal 1,370,000 kronor, motsvarande. 13,700 bevillningskronor. Sedan jag satt ordföranden i Högbo sockens kommunalnämnd i tillfälle att med den personalkännedom, han äger i fråga' om hos Sandvikens
järnverk anställd personal, taga del av årets taxeringslängd för Ovansjö
socken, och denne efter verkställd graskning av längden ansett sig kunna
biträda ovan uttalade uppfattning angående storleken av. den beskattningsbarainkomst, som ma anses normal inom Ovansjödelen, har jag för
egen del funnit mig kunna vid den ekonomiska uppgörelsen mellan Ovansjö socken och köpingen utgå från ett antal bevillningskronor för hela
socknen av 43,300' och för Ovansjödelen av 13,700. Såsom förut jämväl
anförts, har inom Ovansjö socken kommunalskatt uttaxerats för år 1922
med kr. I: 40 för fattigvården, kr. O: 55 för övriga kommunala utgifter
och kr. 2: 15 för skolväsendet samt för år 1923, sedan Storvil,s köping
frånskilts socknen, med respektive kr. 2: 50, O: 25 och 2: 70, allt per bevillningskrona. Sänkningen av uttaxeringen för "övriga kommunala utgifter" från kr. O: 55 per bevillnings krona, såsom uttaxeringen för denna
titel jämväl var JÖr. år 1921, till kr. 0:25 har, enligt vad upplyst blivit,
möjliggjorts genom användande för dessa utgifter av 20,000 kronor utav
medel, som influtit vid överlåtelse till landstinget av ett av Ovansjö med'
flera socknar gemensamt uppfört epidemisjukhus. Vid uträknande av
socknens nettoförlust genom Ovansjödelens avskiljande har jag därför ansett mig böra räkna med uttaxeringen' för 1923 med den förändring, att om
fonderade medel icke anlitats, uttaxeringen för "övriga kommunala utgifter" skulle blivit kr. O: 55 per bevillningskrona. Om socknen för 1923
haft att räkna med 13,700 bevillningskronor för Ovansjödelen och sålunda
43,300 bevillningskronor i runt tal för hela socknen, skulle följaktligen
uttaxeringen för 1923, med nyssnämnda jämkning, i stället blivit respektive kr. 2: 24, O: 492 och 2: 42 per bevillningskrona. Med tillämpning
härav har jag ansett mig kunna beräkna Ovansjö kommuns och skoldistrikts årliga nettoförlust genom Ovansjödelens avskiljande på följan-·
de sätt.
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Beträjjmlde jattigvårde1/ .
. En uttaxering av kr. 2: 24 på varje av 13,700 bevillningskronor utgör
................................................... kr. 30,688:Härifrån bör avgå:
Omkostnader för Ovansjödelen, utgörande
enligt· av kommunalnämndens ordförande med ledning av fattigvårdsstyrelsens räkenskaper lämnad uppgift ,.. kr. 16,000:7 % avkortningar ................................. " 2,148: - kr. 18,148:Nettoförlusten blir sålunda .......................................... kr. 12,540: _..
fråga 0111 den borgerliga ko11tmunen i övrigt.
En uttaxering av kr. O: 492 på varje av 13,700 bevillningskronor lämnar
.......................................... kr. ·6,740:Härtill kommer:
540:Hundskatt för 27 hundar a 20 kr......... ........ ......... ........"
Progressivskatt, som torde kunna beräknas till..............."
6,000: -.
Summa kr. 13,280:Avgår:
Avlöningar till fjärdingsman, polisman och
barnmorska
................................. kr. 2,900:Andel i kommunalkassans övriga utgifter. .. "
1,500:7 % avkortningar ..................... ,............"
472: - kr. 4,872:Kommunalkassarts nettoförlust sålunda ........................ kr. 8,408:Ovansjö borgerliga kommuns sammanlagda årliga nettoförlust skulle
följaktligen komma att uppgå till 20,948 kronor.

-----------------

A ngåellde skolväsendet.
En uttaxering av kr. 2: 42 på varje av 13,700 bevillningskronor utgör
................................................... kr. 33,154:Härifrån skall avgå:
Omkostnader. för Olsbacka skola, beräknade
enligt 1922 års j'äkenskaper ............... kr. 22,256: 400:Andel i kostnader för barnavårdsnämnd .... "
2,321: - kr. 24,977:7 % avkortningar .................................. "
Skoldistriktets nettoförlust
.................... , ................... kr. 8,177:Vid bestämmande av skatteersättningen till Ovansjö minskade kommun
bör hänsyn emellertid tagas därtill, att Sandvikens blivande köping kommer att med det snaraste få vidkännas kostnader dels för utförande av
vatten- och avloppsledningar inom Olsbacka, vilka kostnader enligt föreliggande kostnadsförslag, böra beräknas till omkring 96,000 .kronor, dels
ock för anskaffande av stadsplan för Olsbacka-Sestaden och iordningsställande av gator därstädes ävensom för belysning och hälsovård inom
detta område, vilka kostnader med säkerhet icke komma att· understiga
2,000 kronor om året. Då utförandet av allt detta icke kan anses tillhöra
socknens gemensamma hushållningsangelägenheter, torde av sagda kost-
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nadsbelopp skäligen endast hälftel} böra, tagas i betraktande vid den ekonomiska uppgörelsen mellan Ovansjö kommun och köpingen. - Från sammanlagda beloppet av Ovansjö kommuns nettoförlust genom Ovansjödelens
avskiljande bör alltså avräknas dels så stort belopp, som kan anses utgöra
årlig ränta och amortering under 20 år å ett belopp av 48,000 kronor eller
omkring 3,000 kronor, dels ock _1,000 kronor för köpingens övriga ovannämnda utgifter för ifrågavarande område. Det belopp, köpingen årligen
skall såsom skatteersättning betala till Ovansjö kommun, kommer följaktligen att utgöra 16,948 kronor, som avrundas till 16,900 kronor.
Med hänsyn -därtill, att Ovansjö socken genom Storviks köpings avskiljande undergått en kraftig beskärning och nu kommer att få vidkännas en nära nog lika stor minskning, synes tidsperioden för skatteersättningens utgörande böra bestämmas till 20 år -hån indelningsändringens
genomförande, helst som skoldistriktet under den närmaste framtiden har
att emotse betydande utgifter- för iordningställande av skolfastigheterna
inom området för det minskade distriktet. - Enligt av skolrådets ordförande lämnad specificerad uppgift har nämligen skoldistriktet att beträffande dessa fastigheter verkställa ny- och ombyggnader samt utföra
andra arbeten till ett beräknat sammanlagt belopp av 326,000 kronor.
l fråga om skatteersättningen till skoldistriktet bör från den beräknade årliga nettoförlusten 8,177 kronor avräknas ett belopp, motsvarqnde
årlig ränta och amortering under 20 år å kostnaden för vinnande av ökat
utrymme vid Olsbacka skola, där visserligen hittills, enligt inhämtade upplysningar, skolväsendet i stort sett blivit väl tillgodosett, men där under
sista tiden utrymmet varit så knappt, att ett tiotal barn måst intagas uti
skola i Sandviken. _ Kostnaden för dylik nybyggnad, avsedd att fylla jämväl uppkommande behov av ytterligare utrymme, har av delegerade för
Ovartsjö församling beräknats till 60,000 kronor, vilket belopp icke givit
anledning till erinran från min sida. Som emellertid efter Ovansjödelens
uppgående i köpingen dylik nybyggnad icke lär komma till utförande i
Olsbacka, enär de barn från denna trakt, för vilka utrymme ej kan beredas därstädes, torde komma att mottagas uti nu befintliga skolor i Sandviken, där utrymmet för närvarande, enligt vad jag inhämtat, är mer äli
tillräckligt, kan den uppgivna kostnaden för beredande av ökat utrymme
vid Olsbacka skola beräknas till väsentligt lägre belopp och bör kunna
skäligen nedsättas med hälften eller till 30,000 kronor, för vars förräntning och amortering under 20 år kan beräknas årligen åtgå omkring 2,000
kronor. Det belopp, som därefter av Ovansjö skoldistrikts ovan angivna
nettoförlust återstår, eller 6,177 kronor, som avrundas till 6,100 kronor,
skulle sålunda bliva nämnda skoldistrikts årliga - nettoförlust genom
Ovansjödeleris avskiljande, att ersättas ,av köpingens skoldistrikt under
en period, som av ovan anförda skäl syries böra bestämmas till 20 år från
indelningsändringens genomförande, Vid beräknande av sagda nettoförlust har jag emellertid icke tagit hänsyn till, att lärarpersonalen vid skolorna inom det nuvarande Högbo skoldistrikt i olikhet med vad förhållai1det är inom Ovansjö skoldistrikt, åtnjuter lönetilllägg utöver vad densammaell1igt gällande avlöningsbestämmelser är berättigad till, och att all
allledning är att antaga, att dylik förmån efter den nya distriktsindelningens genomförande även kominer personalen vid Olsbacka skola till godo.
Denna ökade kostnad för skolväsendet synes mig nämligen självfallet icke
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vara av beskaffenhet att inverka på den ekonomiska uppgörelsen mellan
de båda skoldistdkten.
Den sålunda' beräknade sammanlagda skatteersättningen . till Ovansjö minskade kommun och skoldistrikt motsvarar kr. O:78 per- bevill·
ningskrona.
Av socknens fastigheter med tillhörande inventarier synes köpingen
böra bekomma allenast den fasta egendom med därtill hörande inventac
rier, varav köpingen må· anses vara i direkt behov, .nämligen skoIfastigheterna med inventarier i Olsbacka, under det att socknen må behålla övriga fastigheter med inventarier och sålunda även avstjälpningsplatsen i
Barrsätra och därstädes befintliga, av ·skoldistriktet· inköpta. tomter.
Socknen bör jämväl behålla socken biblioteket odelat.: Av socknensövriga tillgångar, med undantag av fordringar för oguldna utskylder för
kommunala ändamål och skoländamål, synes köpingen, med hänsyn därtill, att Ovansjödelen först under de senare åren i full utsträckning bidragit till uppkomsten av dessa tillgångar, skäligen böra bekomma allenast
15 procent; och torde köpingen efter enahanda grund böri!. svara för förlust, som socknen kan få vidkännas på grund av ingångna borgensförbindelser.
Socknens förpliktelser mot befattningshavare, som äro anställda
huvudsakligen för Ovansjödelen, böra övertagas av köpingen, liksom ock
köpingen bör övertaga socknens förpliktelser i fråga om fattigvården med
avseende å Ovansjödelen.
Ovan föreslagna grunder för den ekonomiska uppgörelsen mellan
Ovansjö socken och köpingen hava utformats i samråd med ordföranden
i socknens kommunalnämnd och efter överläggning, med socknens delegerade, vilka jämväl godkänt desamma såväl som övr'iga av mig föreslagna
bestämmelser i fråga om berörda uppgörelse, avfattade i efterföljande av
mig i ärendet avgivna förslag. Vid sedermera av mig förda förhandlingar med delegerade för Högbo sockens kommunalfullmäktige och för Högbo församlings kyrkostämma, senast den 7 november 1924, hava dessa bestämmelser jämväl av sistnämnda delegerade till alla delar godkänts.
Med magasinskassan och uddemantalskassan torde böra förfaras på
samma sätt, som föreslagits i fråga om motsvarande kassor inom Högbo
socken.
Antalet bevillningskronor inom Ovansjö församling, till vilken jämväl G. Mellan
hör Storviks köping, kan beräknas utgöra 56,555, därav på nämnda kö- församlingarna.
.
ping enligt 1924 års taxeriqg belöper 13,256.
Utgifterna för kyrkliga ändamål inom Ovansjö odelade pastorat hava,
enligt uppgifter från kyrkorådets ordförande, utgjort år 1922 24,743 kronor och år 1923 24,813 kronor och kunna sålunda beräknas komma att
framdeles uppgå till i medeltal 24,775 kronor för år. Detta belopp kräver med ett antal bevillningskronor av c: a 56,500 en uttaxering av 43: 85
öre per bevillningskrona. Efter Ovansjödelens frånskiljande, varigenom
antalet bevillningskronor inom pastoratet beräknas nedgå till 42,800, un-,
der det att utgiftssumman icke lär kunna väntas ned gå med mera än omkring 600 kronor, erfordras för täckande av utgifterna en uttaxering av
56,47 öre perbevillningskrona. Om man bortser från nödiga avkortningar, vartill, med hänsyn till kyrkokassans ställning, fog förefinnes, skulle
nettoförlusten för pastoratet alltså bliva 12,62 öre för varje av 42,800 bevillningskronor eller sålunda 5,401 kronor, som avrundas till 5,400 kronor..
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.• Till ovanstående utgifter för kyrkliga ~ndamål komma avlöningar till,
pastoratets prästerskap, vilka, enligt inh~mtadeuppgifter, under år 1923
utgått med 23,380 kronor och för eckksias.tikåret 1924-,1925 av .dornka. pitlet beräknats komma att utgå med 22,618 kronor. Dessa avlöningar
torde sålunda kunna beräknas till i runt tal 23,000 kronor om .året, därav
4,970 kronor kunna beräknas bliva täckta av an'ende- och skogsförsälj~
J1ingsmedel samt återstoden eller 18,030 kronor behöver uttaxeras, för vilketändamål med ett antal bevillnings kronor av 56,500 kräves en uttaxering av. 31,92 öre per bevillnings krona. Sedan genom Ovansjödelens avskiljande antalet bevillningskronor nedgått till 42,800 kronor, erfordras för
täckande av omförmälda utgiftsbelopp 18;030 kronor en uttaxering av
42,12 öre per bevillningskrona, vadan årliga nettoförlusten för pastoratet
i·. detta hänseende, likaledes med bortseende från nödiga avkortningar,
bliver 10,2 öre för varje av 42,800 bevillningskronor eller sålunda 4,365
kronor, som avrundas till 4,300 kronor.
'Ovansjö minskade församlings sammanlagda årliga nettoförlust genom Ovansjödelens avskiljande blir sålunda 9,700 kronor, motsvarande en
ökad belastning av kr. O: 23 per bevillningskrona. Visserligen torde Hög~
bo" församling i följd av indelningsändringen komma att få vidkännas
ökade utgifter genom lönetillägg åt prästerskapet l tillhandahållande av
bostad eller ersättning för sådan åt en komminister samt anställande av
skriybiträde å pastorsexpeditionen, vilka utgifter av församlingens kyrko c
herde beräknats till 3,260 kronor om året; men har jag ansett, att Ovansjö
forsamling 'icke skäligen bör lämna bidrag till dessa utgifter i vidare mån
än Som skett genom att vid beräknande av Ovansjö församlings årliga nettoförlust nedsätta denna församlings utgifter efter. indelningsändringen
med 600 kronor. Det såsom Ovansjö församlings årliga nettoförlust angiVIla belopp 9,700 kronor torde Högbo ökade församling böra till Ovan~
sjö minskade församling utgiva årligen under en tidrymd, som, i likhet
med vad ovan sagts i fråga om skatteersättningen till Ovansjö kommun
och skoldistrikt, torde böra sättas till 20 år från indelningsändringens genomförande.
Ovansjö församlings tillgångar torde, med. hänsyn till deras beskaffenhet och sättet för skatteersättningens beräknande, icke böra mellan församlingarna delas utan helt, utan ersättning, tillfalla Ovansjö minskade
församling, dock med undantag av vid indelningsändringens ikraftträdande.utestående fordringar för oguldna utskylder till församlingen, .så vitt de
avse Ovansjödelen, vilka synas böra tillfalla Högbo församling .
. Ovan angivna grunder för den ekonomiska uppgörelsen mellan församlingarna hava förelagts församlingarnas delegerade och av dem vid
s'\rnrnanträden den 18 oktober och den 7 november 1924 enhälligt godkänts .
. Beträffande "Änkefru M. S. Chleophas' minnesfond till förmån för
trogna tjänarinnor" torde denna böra förvaltas av Ovansjö minskade församlings kyrkoråd och efter den nuvarande understödstagarens frånfälle,
enligt förslag av Fabrikören Ruben Rosenlöf, som tillskjutit större c(elen
av fondens tillgångar, anses avsedd för sådana idonationsbestämmelserna
avsedda persqner, som äro boende· inom den minskade församlingen .
. ,Den ökning av Högbo försalnling, ,somuppstår.genomindelnings~.
ändringen och som torde: föranleda; att den .ständigaadjulJktsbefattningeh.
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fÖrändras till komministerbeställning, synes nödvändiggöra ny reglering
av därvarande prästerskaps avlöning.
Västra väghåIlningsdistl'iktet omfattar Ockelbö, Järbo, Öster Färnec D. jJIel!an
bo; Ovansjö och Torsåkerssocknar samt Storviks köping. Östra väg- vllg.hål!nmgshållningsdistriktet inbegriper Hedesunda, Ärsunda, Högbo, Valbo, rJille dlstnkten.
och Hamrånge socknar.
Västra distriktets vägfyrktal för år 1923 utgjorde 952,275, därav
479,000 naturafyrkar och 473,275 andra fyrkar. Av dessa fyrktal belöpte
på Ovansjödelen 2,305 naturafyrkar och 37,466 andra fyrkar, tillhopa
39,77i. Med hänsyn till, att den beskattningsbara inkomsten inom Ovansjödelen för år 1923, utgörande 923,227 kronor, är onormalt låg och skäligen bör höjas tiII i runt tal 1,370,000 kronor, vilken ökning uteslutande
bör falla på inkomst av kapital och arbete. och kan beräknas motsvara
omkring 14,800 vägfyrkar, bör sålunda ovannämnda fyrktal 37,466 för att
uppbringas till normal höjd ökas med 14,800 eller tiII 52,266. Då antalet
vägfyrkar i övrigt inom distriktet för år 1923 synes lämpligen kunna läggas till grund för beräknande av distriktets nettoförlust genom Ovansjö~
delens avskiljande, har man alltså att i sådant hänseende räkna med i
runda tal 54,500 vägfyrkar för Ovansjödelen och 967,000 v.ägfyrkar för.
distriktet i dess helhet.
.
Sedan beslutats, att västra distriktets vägkassa från och med den)
november 1924 skall övertaga allt vägunderhåll i distriktet, har man 3,1;t.
räkna med en normal uttaxering för ändamålet .av 20 öre per vägfyrk elle.r
samma uttaxering, ~om beslutats inom östra distriktet, vars vägkassi)., :en;
Jigt därom fattat beslut, skall övertaga allt vägunderhåll därstädes från
och med den I januari 1925. Med en dylik uttaxering å 54,500 vägfyrkar erhålles
........ , ..................................................... kr. 10,900: -.'.
därifrån bör avgå 7 % avkortningar med........ ................"
763 :~
Äterstår kr. JO, 137: --". som sålunda blir västra distriktets bruttoförlust genoin
Ovansjödelens avskiljande.
.
Vägdistriktets utgifter för området kunna beräknas
sålunda:
sommarunderhåll av 7,400 mtr. il 25 öre ...... kr. 1,850:vinterunderhåll av 7,400 mtr il I 1,3 öre......"
836: andel i distriktets förvaltningskostnader c: a"
625 : - kr.

3,311: -~
6,826: ~

Nettoförlust sålunda kr.
och föranleder. en ökad belastning för distriktets återstående vägfyrktal
91?,500 med 0,75 öre per fyrk eller, vad inkomstfyrkarna angår, c:a 2,5
öre· per JOO-tal' inkomstkronor samt, beträffande JOO-tal inkomstkronoi'
av jordbruksfastighet och fastighet; annan, varom i § 59 c väglagen förmäles, 12,5 öre resp. 7,5 öre. Den sålunda beräknade nettoförlusten·för
västra' distriktet torde emellertid komma att minskas; om, såsom antagligt
är, .den sträcka om 1,800 meter av allmänna vägen Sandviken-o Kungs c
gården, som faller inom inkorporeringsområdet och som går i stora .··krökar, kommer att, såsom ifrågasatts, rätas, för vilket ändamål undersök~
ningar.dettaår.pågått. .Måhändahar man även att räkna med; att efter
tilllwmsten· a.v.Sandvil,ens . köping, östra distriktet på. grund<j.v den.tra-
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fikbelastning, för vilken vägarna närmast köpingens planlagda område
kunna bliva utsatta, kommer att få vidkännas ökade kostnader för förstärkning av vägbanorna med mera. Nettoförlusten torde i varje fall icke
kunna. anses yara av den omfattning, att västra distriktets ekonomiska
ställning därigenom varder avsevärt försämrad. Vid sådant förhållande
bör skatteersättning till västra distriktet enligt grunderna för 9 § indelningslagen icke utgå,
Allt underhåll sommar- och vintertiden av allmänna vägar och broar
inom det efter indelningsändringen . återstående Gästriklands västra väghållningsdistrikt ävensom övriga distriktet åliggande utgifter för vägväsendet därstädes böl;a efter indelningsändringens ikraftträdande bestridas
av distriktet, under det att länets östra väghållningsdistrikt bör övertaga
motsvarande skyldighet beträffande de allmänna vägar och broar, som
falla inom inkorporeringsområdet. Den västra väghållningsdistriktet till"
kommande rätten till vägar, broar, stängsel och andra distriktets tillhörigheter inom inkorporeringsområdet bör i sammanhang med indelningsändringen utan ersättning övergå å östra väghållningsdistriktet. Den behållning, som vid tiden för indelningsändringens ikraftträdande må finnas
i· västra väghållningsdistriktets vägkassa, ävensom andra detta distriktets
tillgångar än ovan nämnts, bör distriktet få behålla liksom även ansvaret för de skulder och andra förbindelser, de väghållningsskyldiga därstädes intill omförmälda tid må hava iklätt sig.
Efter föregående överläggningar med ordföranden i. västra distriktets
vägstyrelse Lantbrukaren Anders Andersson i Över byn samt ordföranden
i östra distriktets vägstyrelse Brukspatronen August Lundeberg i Gävle
har vid sainmanträde med dessa den 19 september 1924 enighet vunnits angående ovan gjorda beräkningar rörande västra väghållningsristriktet
ävensom angående de föreslagna villkoren för indelningsändringen, så vitt
den berör väghållningsdistrikten.
E. Mellan
Antalet bevillningskronor inom Gästriklands västra domsaga för år
domsagorna. 1923 utgjorde 129,700, därav på Ovansjödelen belöpte 9,232. Sistnämnda
tal bör emellertid, såsom förut anförts, för att bliva normalt ökas med
4,468 eller till 13,700, varigenom antalet bevillningskronor för domsagan
kan beräknas till 134,168. Uttaxeringen för domsagans räkning har för
åren 1922-1924 varit respektive 25 öre, 15 öre och 15 öre samt har av
vederbörande redogörare, uppgivits för år 1925 bliva likaledes 15 öre, allt
per bevillningskrona. Sedan de tingshusbyggnadsskyldigas skuld å 20,000
kronor enligt uppgjord plan blivit år 1926 till fullo gulden, kan uttaxeringen beräknas komma att stanna vid 6 öre per bevillnings krona. En dylik uttaxering å i runt tal 13,700 bevillningskronor motsvarar 822 kronor,
som alltså kan beräknas utgöra domsagans årliga förlust genom Ovansjödelens avskiljande. Då detta belopp motsvarar en ökad belastning per
bevillningskrona av. allenast 2/3 öre, bör jämlikt grunderna för 9 § indelningsIagen skattersättning icke l,ltgå.
Domsagans tillgångar utgöras ·av tingshus i Storvik med vaktmästarbostad och inventarier ävensom en i Storvik belägen, för att bereda bostad
åt häradshövdingen inköpt fastighet, benämnd Brobacka N:o I, allt med
ett uppgivet sammanlagt värde av 130,600 kronor. Någon andel i dessa
tillgångar synes icke böra tillfalla östra domsagan, och vid sådant för-

29
hållande bör denna domsaga ej heller ansvara för någon del av västra
.
domsagans skuld.
. övriga villkor för den judiciella indelningsändringen torde böra bestämmas, efter det vederbörande hovrätt avgivit utlåtande i ärendet.
I vad mån indelningsändringen bör föranleda reglering av Storviks
provinsialläkardistrikt,till vilket Ovansjödelen nu hör, samt av de båda
extra provinsialläkardistrikt, nämligen Sandvikens och Högbo, uti vilka
Högbodelen av den blivaIide köpingens område ingår, torde bliva föremål
för särskild prövning.

Lllkardistrikten.

l anslutning till vad sålunda här ovan anförts får undertecknad i Utredningsmannens
ärendet avgiva följande
färsla.'!.

Förslag.
De områden av Högbo Västanbyn inom Högbo socken samt Se och
Sätra byar inom Ovansjö socken, som finnas upptagna å en av ÖverlaI1tmätaren R. Andren år 1924 upprättad karta och å densamma äro med heldragen röd linje omslutna, skola från och med den I januari 1926 såsom
en kommun för sig bilda en från nämnda socknar avskild köping, benämnd
Sandviken, vilken tillika skall· utgöra eget skoldistrikt; och, jämte det
ovanberörda områden av Se· och Sätra byar skola upphöra att tillhöra
Ovansjö kommun och församling, Gästriklands västra väghållningsdistrikt
och Gästriklands västra domsaga, skall köpingen i sin helhet tillhöra Hög-.
bo församling, Högbo landsfiskalsdistrikt, Gästriklands östra väghållningsdistrikt och Gästriklands östra domsaga.
För indelningsändringen skola följande bestämmelser gälla:
A) Angående förhållandet mellan Sandvikens blivande köping och
dess skoldistrikt, å ena, samt Högbo kommuns efter avskiljandet av det
till köpingen förlagda område (Högbodelen ) återstående del, här nedan
benämnd Högbo landskommun,' samt Högbo minskade skoldistrikt, å
andra sidan;
I) Högbo landskommun skall bekomma den odelade kommunen tillhöriga fattigstugan i Överbyn med tomt och det därstädes befintliga "kommunalrummet" jämte till dessa lokaler hörande inventarier ävensom sockenbiblioteket, varemot all ·annan den odelade kommunen tillhörig fast
egendom med därtill hörande inventarier skall tillfalla köpingen.
2) I nom Högbo socken befintlig sockenmagasinsfond och uddemantalskassa skola mellan köpingen och Högbo landskommun· uppdelas efter
förhållandet mellan sammanlagda mantalet av den uti Högbodelen av
köpingens område ingående jord och den odelade socknens sammanlagda
mantal; och skola köpingens andelar av nämnda fond och kassa förvaltas
och disponeras efter hittills i fråga om den odelade fonden och kassan
gällande grunder.
3) Högbo odelade kommuns övriga tillgångar med undantag av fordringar för oguldna kommunalutskylder, varom nedan i punkt 14) särskilt
förmäles, skola mellan Högbo landskommun och köpingen delas på det
sätt; att köpingen av dessa tillgångar eller deras värde bekommer 96,3
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· procent ochlandskommunen·.erhåller återstoden. Den odelade kOlpmunen
må dock icke före indelningsändringens ikraftträdande genom beslut om
inköp av fastjghet eller utförande av nybyggnad eller annan anläggning
för kommunalt ändamål inom köpingens Qmråde belasta de skattskyldiga
inom Högbo landskommun eller förringa storleken av de i denna punkt
a vsedda tillgångar.·
4) Köpingen skall årligen under 15 år från indelningsändringens
ikraftträdande till I-Iögbo landskommun utgiva 5,000 kronor, som landskommunen har att avsätta till en skatteersättningsfond, vars avkastning
under dessa år skall tilläggas fonden. I skatteersättning skall köpingen
dessutQmtill Högbo landskommun utgiva, därest under ett eller flera av
de 15· åren antalet bevillnings kronor i landskommunen nedgår till 3,440
eller därunder, för varje sådant år 5,500 kronor samt, för det fall att för
ett eller flera av de 15 åren antalet bevillningskronor i landskommunen
·är \lögre än 3,440 men icke uppgår till 4,700, för varje sådant år nyssnärrmda belopp 5,500 kronor, minskat med 2 kronor 73 öre för varje av
dEL antal bevillningskronor, som utgör skillnaden mellan 3,440 och det
öyerskjutande antal. I· stället förförstberörda årliga ersättningar må
köpingen till landskommunen en gång för. alla utbetala ett penningbelopp,
·motsyarande kapitalvärdet, beräknat efter fem procent, av samma årliga
ersättningsbelopp. Med bevillningskronor avses i denna punkt såväl som
i punkt A) II) här nedan lOD-tal inkomstkronor.
. . 5) Därest Högbo odelade kommun skulle komma att före indelningsändringens ikraftträdande upptaga lån i och för den under punkt I) här
..ovan· angivna egendom, som skall tillfalla köpingen, eller för inköp av
fastighet eller utförande av nybyggnad eller annan anläggning, varom i
punkt 3) förmäles, skall köpingen ensam svara härför jämte ränta. Om
den odelade kommunen för annat ändamål än nu sagts behöver före indelningsändringens ikraftträdande upptaga lån, skall denna skuld för gäldande fördelas emellan Högbo landskommun och köpingen efter enahanda ber'äkningsgrund, som i punkt 3) här ovan stadgas för fördelning av där avsedda tillgångar. Däremot skall köpingen, om den odelade koinmunen
före indelningsändringens ikraftträdande ingår borgen eller ikläder sig annan dylik förbindelse, ensam svara härför.
6) Köpingen övertager Högbo odelade kommuns förpliktelser mot så· dana befattningshavare i sistnämnda kommuns tjänst, som äro aysedda
.uteslutande för Högbodelen av köpingsområdet.
7) Alla de personer från nyssnämnda del av köpingsområdet, som
· vid indelningsändringens ikraftträdande äro berättigade till fattigvård, i
vilken form det vara må, likasom ock de fattigvårdsbehövande, vilka äro
eller förut varit mantalsskrivna inom samma del av köpingsområdet å sådan tid och under sådana förhåll<!nden, att de vid tiden för indelnings~ndringens ikraftträdande där äga hemortsrätt, övertagas till underhåll av
· köpingen, men skall Högbo landskommun hava rätt att, därest annan
överenskommelse icke mellan denna och köpingen träffas, under femton
år från indelningsändringens ikraftträdande till köpingens självkostnadspris i mån av utrymme inadwrdera sina understödstagare å köpingens fattigvårdsinrättning.
.
. .
. 8) A. H. Göranssons och Ernriia Göranssons . donationsfond.. skall.' stå
imdlOr förvaltning av köpingens kommunalnämnd. Den del av Disponen_
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"ten och Pru 'Tord l\1agnussons gåvOfönd, som' aVser att främja

diakoni~

verksamheten inom Högbo församling, skall förvaltas av församlingens
kyrkoråd, under det att förvaltningen av övriga delar av samma fond skall
. tillkomma köpingens kommunalnämnd.
9) Högbo minskade skoldistrikt skall övertaga all den det odelade
skoldistriktet tillhöriga,. för skol ändamål avsedda fasta egendom med tillhörande inventarier, som vid indelningsändringens ikraftträdande' finnes
inom området för Högbö minskade skoldistrikt, varemot all annan det
odelade distriktet tillhörig fast egendom jämte därtill hörande inven:t,h
rier skall tillfalla köpingens skoldistrikt.
lO) Högbo odelade skoldistrikts andra tillgångar än de i punkt 9)
här ovan angivna, med undantag av fordringar för oguldna utskylder för
skoländarnå!, varom nedan i punkt 14) särskilt förmäles, skola mellan
Högbo minskade skoldistrikt och köpingens skoldistrikt delas på det sätt,
att sistnämnda skoldistrikt av dessa tillgångal: eller deras värde bekommer
96,3 procent och Högbo minskade skoldistrikt erhåller återstoden. Det
odelade skoldistriktet må dock icke före distriktsindelningens ikraftträdande genom beslut om inköp av fastighet eller utförande av nybyggnad eller
annan anläggning för skoländamål inom området för köpingens skoldistrikt belasta de skattskyldiga inom Högbo minskade skoldistrikt eller· förringa storleken av de i denna punkt avsedda tillgångar.
. 11) Köpingens skoldistrikt skall årligen under 15 år från indelnin:gsändringens ikraftträdande till Högbo minskade skoldistrikt betala 6,000
kronor, som det åligger detta distrikt att avsätta till en skatteersättningsfond, vars avkastning under dessa år skall tilläggas fonden, I skatteersättning skall köpingens skoldistrikt dessutom till Högbo minskade skoldistrikt
utgiva, därest under ett eller flera av de 15 åren antalet bevillningskronor i landskommunen nedgår till 3,440 eller därunder, för varje sådant
år 6,600 kronor samt, för det fall att för ett eller flera av de 15 åren antalet. bevillningskronor i landskommunen är högre än 3,440 men icke UPp"
går till 4,700, för varje sådant år nyssnämnda belopp 6,600 kronor, min:skat med 3 kronor 27 öre för varje av det antal bevillningskronor, som
utgör skillnaden mellan 3,440 och det överskjutande antalet. I stället
för förstberörda årliga ersättningar må köpingen till landskommunen en
gång för alla utbetala ett penningbelopp, motsvarande kapitalvärdet, beräknat efter fem procent, av. samma årliga ersättningsbelopp.
12) Köpingens skoldistrikt skall ensamt ansvara för betalningen av
den skuld, som för närvarande påvilar Högbo odelade skoldistrikt. Därest
sistnämnda skoldistrikt skulle komma att före. den nya distriktsin'delnin:gen s ikraftträdande upptaga lån i och för ändamål, som avsåges gagna endast köpingens skoldistrikt, skall detta senare skoldistrikt ensamt svara
härför j ämte ränta. Övrig ny skuld, som det odelade skoldistriktet under
tiden intill den nya distriktsindelningens ikraftträdande kan hava iklätt
sig,' skall jämte ränta till gäldande fördelas mellan köpingens skoldistrikt
och Högbo minskade skoldistrikt efter enahanda 'beräkningsgrund, söm i
punkt lO) här ovan stadgas för fördelning av där avsedda tillgångar.
13) Från tiden för den nya distriktsindelningens ikraftträdande övertager vartdera av .köpingens skoldistrikt och Högbo minskade skoldistrikt
det odelade' skoldistriktets' samtliga förpliktelser. gent emot sä.väl de. personer, .vilka vid nämnda tidpunkt innehava anställning vid skola; belägen
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mOll område, som i distriktet ingått, som ock de det odelade skoldistriktets förutvarande befattningshavare, vilka vid avgången från tjänsten
varit anställda vid sådan skola och vid distriktsindelningens ikraftträdande
möjligen åtnjuta pension eller understöd från det odelade distriktet .
. 14) De utskylder för kommunala ändamål och skoländamål, som utdebiterats.å skattskyldiga inom Högbodelen av köpingens område till· utgörande före tidpunkten för indelningsändringens och den nya distriktsindelningens ikraftträdande, skola, i den mån de vid samma tidpunkt kvarstå oguldna, uppbäras av Högbo landskommun men av denna redovisas till
köpingen, så vitt de avse den borgerliga kommunen,· samt till köpingens
skoldistrikt, så vitt de gälla skoländamål..
.
15) De av indelningsändringen och den nya distriktsindelningen föranledda särskilda kostnader skola i sin helhet av köpingen gäldas.
16) Uppstår mellan köpingen och Högbo landskommun eller mellan
köpingens skoldistrikt och Högbo minskade skoldistrikt tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av vad ovan bestämts eller eljest rörande de
ekonomiska förhållanden, som sammanhänga med indelningsändringens
geilOmförande, skall tvisten avgöras av skiljemän, utsedda enligt gällande
lag om skiljemän.
B) Angående förhållandet mellan köpingen och dess skoldistrikt, å
ena, samt. Ovansjö kommillls efter avskiljandet av det till köpingen förlagda område (Ovansjödelen ) återstående del, här nedan benämnd Ovane
sjö· landskommun, och Ovansjö minskade skoldistrikt, å andra sidan,
ävensom mellan Högbo och Ovansjö församlingar:
l) Ovansjö landskomniun skall bekomma den odelade kommunen tillhörig fast egendom jämte därtill hörande inventarier ävensom sockenbiblioteket.
2) Inom Ovansjö socken befintlig magasinskassa och uddemantalskassa skola mellan köpingen och Ovansjö landskommun uppdelas efter förhållandet mellan sammanlagda mantalet av den uti Ovansjödelen av köpingens område ingående jord och den odelade socknens sammanlagda
mantal; och skola köpingens andelar av dessa kassor förvaltas och disponeras efter hittills i fråga om de odelade kassorna gällande grunder.
3) Ovansjö odelade kommuns övriga tillgångar med undantag av
fordringar för oguldna kommunalutskylder, varom nedan i punkt 13)
särskilt förmäles, skola mellan Ovansjö landskommun och köpingen delas
på det sätt, att köpingen avdess<\ tillgångar eller deras värde bekommer
15 procent och landskommunen erhåller återstoden, Den odelade kommunen ma dock icke före indelningsändringens ikraftträdande genom beslut
om inköp av fastighet eller utförande av nybyggnad eller annan anläggning för kommunalt ändamål utom köpingens område belasta de skattskyldiga inom Ovansjödelen av köpingsområdet eller förringa storleken
av de i denna punkt avsedda tillgångar.
.
4) Köpingen och dess skoldistrikt samt Högbo församlfng skola årligen under 20 år från indelningsändringens och den nya distriktsindelningens ikraftträdande såsom· ersättning för den minskning i inkomster,
Ovansjö landskommun, skoldistrikt och församling genom utbrytningen
av Ovansjödelen få vidkännas, utgiva
köpingen till Ovansjö !;i.ndskommun ett belopp av 16,900 kronor,
köpingens skoldistrikt till Ovansjö minskade skoldistrikt ett belopp
av 6,100 kronor,
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samt Högbo församling till Ovansjö församling ett belopp av 9,700
kronor, varav 4,300 kronor skola i den ordning, varom stadgas i 19 § av
lagen om reglering av prästerskapets avlöning den 9 december 1910, användas .såsom bidrag till.bestridande av prästerskapets avlöning samt 5,400
kronor för övriga kyrkliga behov. l stället för de årliga ersättningar, som
i varje angivet fall sålunda skola utgå, må ersättning en gång för alla utbetalas med belopp, motsvarande ersättningarnas kapitalvärde efter en
räntefot av fein procent ..
5) Därest Ovansjö odelade kommun skulle komma att före indelningsändringens ikraftträdande upptaga lån i och för den under punkt B)
I) här ovan angivna egendom eller för inköp av fastighet eller utförande
av nybyggnad eller annan anläggning, varom i punkt B) 3) förmäles, ~kall
Ovansjö landskommun ensam svara härför jämte ränta. Om den odelade
kommunen för annat ändamål än nu sagts behöver före indelningsändringens ikraftträdande upptaga lån, skall denna skuld för gäldande fördelas
mellan landskommunen· och köpingen efter enahanda beräkningsgrund,
som i punkt B) 3) här ovan stadgas för fördelning 'IV där avsedda till c
gångar. Förlust, som efter indelningsändringens ikraftträdande kan Uppe
stå på grund av borgen eller annan dylik förbindelse, somOvansjö odelade kommun ingått, skall, i den mån samma förlust icke av. annan ersättes, fördelas mellan köpingen och Ovansjö landskommun sålunda, att
köpingen därav gäldar 15 procent och landskommunen vidkännes återstoden.
6) Köpingen övertager ansvaret för Ovansjö •odelade kommuns före
pliktelser gent emot sådana befattningshavare i kommunens tjänst, som
äro anställda uteslutande eller huvudsakligen för Ovansjödelen ; varemot
Ovansjö landskommun ansvarar för den odelade kommunens förpliktelser
mot andra densammas befattningshavare eller förutvarande sådana.
7) Alla de personer från Ovansjödelen, som vid tiden för indelningsändringens ikraftträdande äro berättigade till fattigvård, i vilken form det
vara må, likasom ock de fattigvårdsbehövande, vilka äro eller förut varit mantalsskrivmi. inom samma område å sådan tid och under sådana
förhållanden, att de vid indelningsändringens ikraftträdande där äga
hemortsrätt, övertagas till underhåll av köpingen utan särskild ersättning.
S) Köpingens skoldistrikt skall övertaga all den Ovansjö odelade
skoldistrikt tillhöriga, för skoländamål avsedda fasta egendom med tillhörande inventarier, som vid distriktsindelningens ikraftträdande finnes
inom Olsbacka-Sestaden, varemot all annan. det odelade distriktet tillhörig . fast egendom jämte därtill hörande inventarier tillfaller Ovansjö
minskade skoldistrikt.
9) Ovansjö odelade skoldistrikts andra tillgånggar än de i nästföregående punkt angivna, med undantag av fordringar för oguldna utskylder
för skol ändamål, varom nedan i punkt 13) särskilt förmäles, skola mellan köpingens skoldistrikt och Ovansjö minskade skoldistrikt delas på
det sätt, att köpingens skoldistrikt av dess.a tillgångar eller deras värde
bekommer femton procent och det andra skoldistriktet erhåller återstoden.
Det odelade skoldistriktet må dock icke före den nya distriktsindelningens .
ikraftträdande genom beslut om inköp av fastigheter eller utförande av
om- eller nybyggnad eller annan anläggning för skoländamål inom området för Ovansjö minskade skoldistrikt belasta. de skattskyldiga inom
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Ovansjödelen av köpingens skoldistrikt eller förringa storleken av de i
denna punkt avsedda tillgångar.
10) Högbo församling skall med det undantag, som föranledes av
punkt I3) här nedan, icke bekomma någon del av Ovansjö odelade församlings tillgångar.
II) Därest det odelade skoldistriktet skulle komma att före den nya
distriktsindelningens ikraftträdande upptaga lån i och för ändamål, som
avsåges gagna endast Ovansjö minskade skoldistrikt, skall sistnämnda
skoldistrikt ensamt svara härför jämte ränta. Övrig det odelade skoldistriktet viddistriktsindelningens ikraftträdande till aventyrs påvilande
skuld med ränta skall för gäldande fördelas mellan vartdera av de nya
skoldistrikten efter enahanda beräkningsgrund, som i punkt B) 9) här ovan
stadgas för fördelning av där avsed,da tillgångar.
12) Från tiden för den nya distriktsindelningens ikraftträdaJ1de övertager vartdera av köpingens skoldistrikt och Ovansjö minskade skoldistrikt
det odelade skoldistriktets samtliga förpliktelser gent emot såväl personer,
vilka vid nämnda tidpunkt innehava anställning vid skola, belägen inom
område, som i distriktet ingått, som ock de det odelade distriktets förutvarande befattningshavare, vilka vid avgången från tjänsten varit anställda vid sådan skola och vid distriktsindelningens ikraftträdande möjligen åtnjuta pension eller understöd från det odelade distriktet.
13) De utskylder, som utdebiterats å skattskyldiga inom Ovansjö. delen av köpingsområdet till utgörande före' tidpunkten för indelningsändringens och den nya distriktsindelningens ikraftträdande, skola, i den mån
de vid samma tidpunkt kvatstå oguldna, uppbäras av Ovansjö landskommun, men av denna redovisas till köpingen, så vitt de utgöra avgifter till
den borgerliga kommunen, till köpingens skoldistrikt, i den mån de avse
skoländamål, samt till Högbo' församling, så vitt de röra prästerskapets
avlöning och övriga kyrkliga behov.
14) De av indelningsändringen och den nya distriktsindelningen föranledda särskilda kostnader skola i sin helhet av köpingen gäldas.
15) Änkefru M. S. Chleophas' minnesfond till förmån för trogna tjänarinnor skall stå under. förvaltning av kyrkorådet i Ovansjö minskade
församling och anses avsedd för sådana i donationsbestämmelserna avsedda personer, som äro boende i den minskade församlingen.·
16) Uppstår mellan köpingen och Ovansjö landskommun eller mellan köpingens skoldistrikt och Ovansjö minskade skoldistrikt eller mellan
Högbo församling och Ovansjö församling tvist rörande tolkningen' eller
tillämpningen av vad ovan. under B) bestämts eller eljest rörande de ekonomiska förhållanden,. som sammanhänga med indelningsändringens och
den nya distriktsindelningens genomförande, skall tvisten avgöras av skiljemän, utsedda enligt gällande lag Om skiljemän.
C) Angående förhållandet mellan Gästriklands västra och Gästriklands östra väghållningsdistrikt :
l) Allt underhåll sommar- och vintertiden av allmänna vägar och
broar inom det efter indelnirigsändringen återstående Gästriklands västra
väghållningsdistrikt ävensom övriga distriktet ååliggade utgifter för vägväsendet därstädes skola efter indelningsändringens ikraftträdande bestridas av distriktet, under det att länets östra väghållningsdistrikt övertager
motsvarande skyldighet beträffande de allmänna vägar och broar, som
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falla inom inkorporeringsområdet. Den västra väghållningsdistriktet tillkommande rätten till vägar, broar; stängsel· och andra distriktets tillhörig~
heter inom inkorporeringsområdet övergår i sammanhang med indelningsändringen utan ersättning å östra väghållningsdistriktet. Den behållning,
som vid tiden för indelningsändringens ikraftträdande må finnas i västra
väghållningsdistriktets vägkassa, ävensom andra detta distrikts tillgångar
än ovan nämnts, behåller distriktet liksom även ansvaret för de skulder
och andra förbindelser, de väghållningsskyldiga därstädes intill omförmälda
tid må hava iklädt sig.
2) Västra väghållningsdistriktet skall icke äga att av östra väghålljlingsdistriktet bekomma ersättning för den minskning i inkomster, som
må bliva en följd av indelningsändringen.
3) Uppstår mellan väghållningsdistrikten tvist angående tolkningen
av vad ovan under C) I) och 2) föreskrivits, skall tvisten hänskjutas till
avgörande av skiljemän, utsedda enligt lagen om skiljemän.
D) Gästriklands östra domsaga skall utan ersättning avstå från den
på Ovansjödelen av köpingsområdet belöpande andel i västra domsagans
tingshus med tomt och vaktmästarbostad samt andra tillhörigheter ävensom den av de tingshusbyggnadsskyldiga i västra domsagan för att bereda
bostad åt häradshövdingen inköpta fastighet i Storvik samt befrias från
delaktighet i bemälda tingshusbyggnadsskyldiga åvilande· gäld och andra
förbindelser.
Falun den 16 november 1924.

Ernst Alillder.
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Bil. A.

Förteckning
över de fastigheter, som ingå i området för Sandvikens blivande
köping så ock därinom befintliga vägar, vatten och andra
områden, som icke ingå i fastighetsindelningen.
Fastigheternas nummer och skattetal samt jordregisterbeteckning.

Inom Ovansjö socken.
.
Avsönc1rade lägenheten Sebo n:r 1 ....: Se 3 8 ;
D:o
c1:o
Sebo n:r 2 = Se 3 5 ;
4
7
av Se 3 litt. Da = 1 /5 penninglanc1;
av Se 3 9 " Db = 12
"
jämte avs. lägenheterna 3 31 och
3 84 ,.
av Se 3 10 " Dc = 101/ 5 "
jämte avs. lägenheterna 3 1B ,
314-80, 371, 382-38,337,384-86, 3 6B , 369, 3 82 , 3 78 , 374,

,

386, 3 89 ;

av Se

3 11

3 87- 4\
3 42 ,
3 75 3 76 3 78 3 79

litt. Da l = 1 öreslanc1 jämte avs. lägenheterna
3 80

3 43

3 Bl

3 44-62

3 65-68

3 70

3 72

'.
,
""'"
38B,, 385,' ,
387, 388, 390, 391-104;
Se 3 12 litt. Da II = 1 öreslallc1;
Avsönc1i'ade lägenheten Säljan n:r 2 = Se 4 4 ;
D:o
d:o
Säljan n:r 3 = Se 4 5 ;
av Se 4 7 litt. E II = 1 öres-' 12 penninglanc1;
av Se 4 18 litt. E la = 18 penninglanc1 jämte avs. lägenheterna 4 10421

,

422 455 42B 462 424-25
"
4 ö6, 4 57, 4 58 - 6\ 4 6B~67 ;

,

,

427-B9

'.

,

440

"

454

17 ,

4 41 - 58

,

av Se 4 19 litt. E lb = 9 penninglallcl;
av Se 4 20 litt. E lc = 9 penning'lancl;
Se 6 1 (Säljansö) = 5 öreslanc1 jämte avs. lägenheterna
6 18
6 17

6 20

" 6 19

,

,

6 2 ,6 B, 6 10 , 6 12 ,
6 28 - 24 6 83 - 85
6 40
6 46 - ö6 6 18 - 15 616 6 27
"
6 100 6 21- 22 6 25 - 26 6 28-81 6 86 6 88 6 89 641-45
65 687-89 6 99 6 109 6 118 6 l17 6 118 6 122 6 61- 64
6 90 - 98
6101-108 6 110 - 112 6114 6115 6119-121

,

6 57-60 6
6 66
6" 86
,
,.
6128-125,

,
,

,

,
'"
,
,
""
""'"
,,=!

' "

,
,
,

.

av Sätra 2 4, litt. Ba = 2 öreslanc1 jämte expropriation 2 Il;
Samf. vägar, å kartan betecknac1e mec1 litt. a;
Samf. myrtag, å kartan betecknac1e mec1 litt. b;

Inom Högbo socken.
Av Högbo 10 litt. B = 12 penninglanc1'jämte avs. lägenheten 10 11;
av Högbo 15 4 litt. E = 22 1/2 penninglancl jämte avs. lägenheterna
2

15 9

.

.'

1549

"

15 128

15 133 - 141

, 15149-175" 15 191 •
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Fastigheternas nummer och skattetal samt jordrcgisterbeteckning,

av

av
av
av
av
av
av
av
av
av

av
av
av
av
av
.av
av
av

av
av
av

Högbo 15 8 lägenheten Bråtmuren med avs, lägenheterna 15 21 , 15 25 ,
15 23 , 15 3\ 15 53, 1567, 15 19 °;
,
13
Högbo 15 litt, B = 9 penningland jämte avs, lägenheterna 15 54,
15 55 , 15 189, 15 18, 15 124, 15 22 , 15 24 , 15 193, 15 82- 34 , 15 48 ,
15 56 , 15 61, 1560, 15 68 , 15 73 , 15 74 , 15 82 - 84, 15 87 , 15 91 ,
15 92 , 15 97 , 15 98 , 15 124, 15 1°\ 15 119 , 15 182 ;
Högbo15 14 litt, O = 3 penningland jämte avs, lägenheterna 15 65 ,
15 87 och 15 143 ;
16
Högbo 15 litt, B = 71/. penninglancl med avs, lägenheterna 15 111
15 114 och 15 144;
Högbo 15 27 litt, A = 9 penningland med avs, lägenheterna 15 64 ,
15 69 - 72 , 15 75 , 15 76 , 15 85 , 15 88 , 15 112 , 15 18 15 18 4, 15 194
och 15 195 ;
Högbo 15 28 litt, B = 41/2 penningland med avs, lägenheterna 15 26 ,
15 36,15 102 , 15 128 ;
29
Högbo 15 litt, O = 41/2 penningland med avs. lägenheten 15129;
Hög'bo 15 45 litt, F I = 5 penning'land;
Högbo 15 107 litt, Ab ~ 3 penningland med avs, lägenheten 15 183 ;
Högbo 15 108 litt, Faa = 3 penningland Illed avs, lägenheten 15 188 ;
Högbo 15 109 litt, Fab = 1penning'land;
Högbo 15 117 litt, Aga = 9 penningland ~ned avs, lägenheterna 15 17 ,
16 19 , 1520, 1560, 15 68 - 41 , 15 44, 15 47 , 1550, 15 181, 15 51,
15 52 , 15 57- 58 , 15 59 , 15 63 , 1580, 15 65 - 66 , 15 77 - 79 , 15 81,
15 86 , 1589-9°, 15 122, 15 125- 127, 15 131- 182, 15142-143,
15145-148, 15 176- 178, 15 18°, 15 185 -18.6, 15 187 ;
Högbo 16 5 litt, H I U ...:. 2 öres- lF/2 penningland med expropriation 16 6;
5
Högbo 17 litt, K L U = 2 öres- 13,8 penningland med avs, lägen. heten 17 6 och expropriation 17 7;
Hög'bo 18 8 litt, M N I == 1 öres- 101/2 penninglancl;
Högbo 18 9 litt, M N U = 1 öres- 13 1/2 penningland;
Högbo 19 4 litt, O P Ila = 17/10 penningland med avs, lägenheterna
. 196-9,191°,1951,1911-17,1920-8°,1946-5°, 19 52- 54 ;
Högbo 19 5 litt, O P Uh = 1 öres- 10,9 penningland jämte avs,
lägenheterna 19 18, 19 19, 19 Bl-45;
Hög'bo 20 6 litt, Re = 6 penninglaitd med avs, lägenheten 20 11 ;
Högbo 20 7 litt, Rd = 6 penningland jämte avs, lägenheterna 2040,
20 122, 20 126 , 20156,.20124-25, 20 186, 2012~ 20 161, .20 96 ,
. 20122-163, 20 134" 20 170 20165-186 " .20 187 20 169, 20 188, .
20 171, 20 174, 20 189 , 20 172, 20 175 , 20140-15°;
8
Högho 20 litt, Re == 3. penningland ;
Högbo 20 15 litt, O = 12 penningland med avs, lägenheterna 20 22 ,
20 23 , 2025-27,20165, 20 28 , 20 83 , 20 89 , 20 46 , 20 53, 20 62 ,
20 97 , 20 154, 20 155 , 20 157 , 20 158, 20 162, 20 166, 20 177- 179 ;
16
Högho 20 litt, D . 112/s penningland med avs, lägenheterna 2020,
20 34, 20 45 , 20 54- 55, 20 107 , 20 117- 121 , 20 156, 20 159 , 20 182 ,
20 184, 20 194 ;

°,
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Fastigheternas nummel' och skattetal samt j ordregistel'beteckiling.

av Högbo 20 18, Htt. F = 25/12 penningland med avs. lägenheterna 20 24,
20 98 ;
8
av Högbo 20 \ litt. R Ha = 3 penningland med avs. lägenheterna
20 85 , 20 86, 20 88 , 20 41 - 44 , 20 48 , 20 51, 20 52, 20 56, 20 57,
20 63 - 95 , 20101-102, 20 104, 20168,20164,20176,20181, 20 185 ,
20187-188.,
av Högbo 20 105 litt. Raa = 3 penningland Illed avs. lägenheterna 20 160 ,
20 161, 20 168, 20 178, 20 180.,
av Högbo 20106 litt. Rab = 3 penningland med avs. lägenheterna
20108-116.,
190
av Högbo 20
litt. Ea = 67/24 penningland ;
av Högbo 20 191 !itt. Eb = 35/8 penninglitnd;
. av Högbo 20 192 Htt. Rfa = 11/2 penningland;
,
av Högbo 20 198 litt. Rfb = 11/2 penningland ;
8
av Hög'bo 21 Htt. T ,= 12 penningland Illed avs. lägenheten 214;
av Högbo 22 5 litt. U V II . 1 öres- 14,3 penningland Illed avs.lägenheten 22 6;
avs. från Högbo 23 6 Olll l öres- 11 1/2 penningland: 23 7, 23 146, 23 29\
23 295 , 23 25,' 23 26 , 23 85, 23 27, 23 80 - 32 , 23 40 , 23 42- 45,
23 46 , 23 299 , 23 47-5~, 23 60 , 23 62 , 23 77 , 23 189, 23 162,
23 167 23175.,. 23 178" 23 181--'188, 23 191, 23 180" 23 212 23215-216 ,
23 272 23 274 23 278 23 281
23 226- 227 " 23 249 23 256~258"
"
,
23285,23281, 2388-87, 2389,23288,2392,2396,2397,2380°,
23 99 , 23103, 23 104, 23 10°, 23 105,' 23107-108, 23 109 , 23 268 , .
, 23 289 , 23 116 , 23 218 , 23219-220, 23.282-288, 23 278 , 23 116,
23 285 , 232<18, 23 292 , 23 298 ;
avs. från Högbo 23 8 , om 1 öresland: 23 86 , 23 247 , 23 37 , 23 237 , 23 244,
23 25 \ 23 804, 23 88, 23122,2389,' 23 41, 23 286 , 23 52 , 23 241 ,
23 54, 23 239 , 23 55 , 23 128, 23 56 , 23 250 , 23 257 ,. 23 59 , 23 252,
23296,2361,23187,2368,23140,23242,23247,2364,2365,
. 23 68 , 23147, 23 246 , 23 69 , 23 72 , 23 186, 23 155 , 23 78 , 23 184 ,
23 79 - 82, 23 88 , 23 121 , 23 101 , 23 111, 23 124, 23 125, ,23 188,
23,112-118, 23 10, 23 '2, 23 16, 23 240, 23 248 , 23 2 P,4, 23 17 ,
23 18 , 23 28 - 24, 23 28 - 29 ,.
avs. lägenheterna Högbo 23 11 , 23 18, 23 14, 23 288 , 23 15, 23 188, 23 262 ,
23 282, 23 5\ 23 74 ;
.
22
av Högbo 23 Htt. Aaa :::: 3 penningland med avs. lägenheterna 23 83 - 84,
70 23 75 23 129 23 200 23 76 .
23 58, 23 148" 23 58 23 66 - 67'23
"
,
,
,
106
94
194
98
23 , 23 95 , 23 , 23 , 23 , 23 110, 23 186, 23 l17 , 23195,
23 119, 23 141, 23 142, 23 182" 23 288 23171-172, 23184-185
23210,23217, 23224-225, 23 228 , 23802-308, 23201-205;
90
av Högbo 23 Htt X Z I = 91/2 penningland ;
av Högbo 23 91 Htt. X Z II = 15 penningland med avs. lägenheterna
23 98 23 120 23 128 23 126- 127 23 180- 182 23185 23158-160
23 168-166, 23 168, 23 169, 23 178- 174, 23 179, 23255,23284,
23 800 ;
148
av' Högbo 23
Htt. A= 3 penningland med avs. lägenheten 23 286 ;
}-

-

-

,

,

,

.,

"

t
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Fastigheternas nummer och skattetal samt jOl'dregisterbeteckning.

av Högbo 23 150 litt. Ya = 8 penningland med avs. lägenheterna 23 156 ,
23 199 ;
151
av Högbo 23
litt. Yb = 8 penningland med avs. lägenheterna 23 157 ,
23 189, 23 280 ,.
av Högbo 23 152 litt. Yc = 8 penn'ingland med avs. lägenheten 23 279 ;
av Högbo 23 158 litt. Yd = 4 penningland med avs. lägenheterna 23 1M ,
194 23 197 23 206 23 207;
23 154'23"
.
-,
,
198
av Högbo 23
litt. Zbb = 71/2 penningland mecl avs. 23 198, 23 211 ,
23 214 , 23221-223, 23229-23Q, 23 196 ;
avs. från Högbo 23 297 om 12 1/2 penninglancl: 23259-261, 23263-264, 23 267 ,
23 269 , 23 290 , 23270-271, 23 276 ;
av Högbo 23 209 Ett. Zbab =. 7 penning:land mecl avs. lägenheterna
23213-214, 23 8 t, 23 294 ;
298
av Högbo 23
Ett. Zbaab = 8 ' /2 penningland;
l\Iurgården 1 1 jämte avs. lägenheterna 1 2 , 1 3 och 1 4 •
Inom köpingsoml'ctdet tiro belägna följande samfällda ägor:
a) Lertag.
b) kIyrtag.
c) Yägar.
Arealen från Ovansjö socken i Land 675 hektal'; Yatten 255 hektar.
D:o
}} Högbo socken·
"
715"
"185,,
------~~------~----"~--~~~
Summa: Land 1,390 hektar; Yatten 440 hektar.
Gävle den 30 september 1924.

Ricll. Andl'inI.
Överlantmätare.

