1887 Kommunalstämma i Karlskoga angående brandväsende och vattentillgång
Utdrag ur protokoll hållet vid extra ord. kommunalstämma med Karlskoga församling i
tingshuset Karlshall söndagen den 7 augusti 1887
§2
Föredrogs skrivelse från ordföranden i Brandnämnden för Karlskoga Kyrkoby med framställning, att kommunen emot förbindelse, att brand- och byggnadsstämman måtte förskottera ett
amorteringslån av kronor 4000 för ordnandet av brandväsendet och beredandet av vattentillgång inom kyrkobyn i händelse av eldsolyckor.
Enahanda framställning hade jämväl förut blivit gjord till kommunalnämnden vilket enligt
dess protokoll av 24 sistlidne juli § 2 på anförda skäl avslagit ansökningen om lån och jämväl
beslutat att inte utbetala det belopp som enligt företedd uppbördslängd påförts församlingen
för dess inom brandområdet belägna byggnader förrän nyssnämnda längd blivit i vederbörlig
ordning uppräknad, granskad och godkänd.
Med anledning av vad sålunda förekommit blev efter avslutad diskussion av stämman fattade
följande beslut;
Att med godkännande av kommunalnämndens förut omnämnda beslut avslå ansökningen om
lämnande av förskott.
Att icke utbetala de församlingen debiterade utskylderna till Brandområdet förrän författningsenlig uppbörds- och debiteringslänga blivit upprättad och godkänd.
Att kommunen lämnar anstånd med inbetalningen av sin nu ägande fordran (?) av Brandnämnden och jämväl övertaga den fordran kronor 225 som herr Anders Eriksson i Bohult äger
av brandområdet för utbetalt lösen för kartas upprättande.
Att uppdraga åt ordföranden i Kommunalnämnden eller den han i sitt ställe förordnar att vid
alla sammanträden av Brand- eller byggnadstämma företräda kommunen dess rätt bevaka och
dess rösträtt utöva.
Att utse en kommitté av tre personer vilka äga att i samråd med de respektive ledamöterna i
Brand- och Byggnadsnämnden utarbeta förslag till förändrade ordningar för Brand- och byggnadsområdet.
§3
Till kommitterade för utarbetande av förslag till förändrade ordningar för Karlskoga kyrkbys
Brand- och byggnadsområde valdes: Herr Erik Andersson i Esphöjden, Er. Johns Olsson i
Stockforsen och A. Kinberg i Skråmmen.

Till Karlskoga Sockens kommunalstämma (6 september 1887)
Sedan kommunalstämman enligt protokoll av den 7 sistlidne augusti uppdragit åt undertecknade kommunalnämndsledamöter att, i samråd med brand- och byggnadsnämnden i
Karlskoga kyrkby, utarbeta förslag till förändrad ordning för nämnda brand- och byggnadsområde, få vi efter verkställt uppdrag avgiva följande förlag till ändring av
Byggnadsordningen
Att sista punkten i § 1 erhåller följande lydelse;
”Områdets innebyggare, samlad å byggnadstämma, utöva rösträtt efter brandförsäkringsvärdet
å sina inom området befintliga byggnader men, om någon av dessa till äventyrs inte vore försäkrad, efter de värden som varda dem åsatta”.
Samt av
Brandordningen
Att första punkten i § 21 förändras sålunda;
”Alla kostnader för den allmänna brandredskapens anskaffande bestrides av områdets husägare efter brandförsäkringsvärdet å de inom området befintliga byggnader mm, om någon av
dem till äventyrs icke vore försäkrad efter de värden som varda dem åsatta. – Underhållet av
brandredskapen och alla övriga omkostnader av områdets samtliga innebyggare efter sammanlagda brandförsäkringsvärdet å inom området befintliga hus och lösegendom; men om något härav, uppgående till ett värde av minsta 500 kr, befinnes oförsäkrat, efter de värden som
brandnämnden dem åsätter”.
Angående kyrkans befrielse från deltagandet i kostnaderna för brand- och byggnadsväsendets
ordnande, voro alla de inom området kommitterade av den meningen att det som finnes härom
bestämt i § 21 av brandordningen och § 35 av byggnadsordningen, skulle utgå, varemot de
utom området boende kommitterade ansåg dessa bestämmelser bör kvarstå.
Kommitterade inse slutligen önskvärdheten och behovet av en byggnadsplans uppgörande på
det att det tilltagande uppförandet av nybyggnader icke genom en sådan plans utevaro, varder
hämmad eller ytterligare försvårat.
Jämväl anser kommitterade en omreglering av områdets nuvarande gränser vara i hög grad
önsklig.
Karlshall den 6 september 1887
Erik Andersson, Olsson, A Kinberg: ledamöter i kommunalnämnden
Edvard Bartholdi, ordförande i brand- och byggnadsnämnden
Gustaf Ödqvist, Johan Dahlin; ledamöter i brandnämnden
Anders Eriksson, Knut Wistrand: ledamöter i byggnadsnämnden
Johannes Södersten, suppleant i byggnadsnämnden
Renskrivet av Värmlands Brandhistoriska Klubb augusti 2015 – namnen och vissa ord kan
vara feltydda från de handskrivna protokollen.

