
 
Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för 
Drätselkammaren 
 
 
 
DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING 
 
Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 
 
Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7 ledamöter och 7 suppleanter valdes för en 
mandattid på 4 år. 
 
Uppgift: Verkställa beslutade allmänna arbeten som har med stadens drätsel att göra och som 
inte anförtrotts åt andra nämnder. 
 
Arbeta fram en budget och ett bokslut för samtliga nämnder och styrelser, förelägga detta för 
stadsfullmäktige som sedan fattar beslut. 
 
Föra stadens talan i mål och ärenden hos exempelvis domstolar och länsstyrelse, till exempel 
mantalsskrivningsärenden och bevillningstaxering. 
 
Verkställa utredningar och avge yttranden som för sådant ändamål till drätselkammaren 
överlämnats. 
 
Upprätta och överlämna till stadsstyrelsen förslag till debiterings och uppbördslängd samt 
röstlängd 
 
Hålla fullständig och lättöverskådlig bokföring över sin förvaltning. 
 
 
Från 1917 och under hela 1920 talet bestod drätselkammaren av följande anställda: 
 
                  1 stadskamrer som dessutom skall vara kassör och sekreterare 
                  1 skrivbiträde 
                  1 stadsingenjör 
                  1 arbetsförman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Övriga ansvarsområden för drätselkammaren i Sollefteå stad, 
åren 1917 -1933  
 
 
 

 Polisväsendet och häktet 
 

 Brandväsendet och sotningen 
 
 Vattenledningsverket 
 
 Elektricitetsverket 
 
 Sollefteå Bruk (arrenden av mark och lägenheter samt övriga  
     fastighetsfrågor och personalärenden) 
. 
 Hälso- och sundhetsvården samt köttbesiktningsbyrån 
 
 Epidemisjukhuset 
 
 Underhåll av gator och vägar 
 
 Dispensärverksamheten (förebyggande sjukvård) 
 
 Underhåll av planteringar och parker. 
 
 Gatubelysning och gaturenhållning 
 
 Samskolan (mellanskolan) samt tekniska aftonskolan och gymnasiet 

(drift och fastighetsfrågor) 
 
 Varmbadhuset och kallbadhuset 
 
 Livsmedelsnämnden 
 
 Personal- löne och pensionsfrågor 
 
 Brännvinsmedel och utskänkningsärenden 
 
 Hundskatt, artistskatt, nöjesskatt och platshyror (torget, fordon) 

 
 



 
 

Drätselkammaren 1917 – 1933 
 
Stödanteckningar från protokollsboken, register till protokoll saknas. 
 
Återkommande ärenden i drätselkammaren var: Köp och försäljning av 
fastigheter och mark. Förfrågningar från privatpersoner om arrenden av torp, 
fastigheter och mark (gäller framförallt Bruket) Upprättande av In- och 
utgiftsstat, utskänkningstillstånd, låneärenden, mantalsskrivningsärenden och 
andra ärenden om skatter, avskrivningar och liknande. Verksamhetsberättelser 
från styrelser och nämnder behandlades varje år. 
 
Utöver de ärenden som ovan angivits fattas beslut om följande: 
 
1917 
En kommitté utsågs för den dagliga skötseln av Sollefteå bruks (Bruket) 
angelägenheter. En särskild bruksstyrelse fanns också sedan tidigare.   
 
Ansökningar om byggnadslån, som inkommit till drätselkammaren hänvisades 
till den av fullmäktige utsedda byggnadslånekommittén. 
 
Ett stort antal markfrågor, hyresförfrågningar, utskänkningsärenden och 
renhållningsfrågor behandlades. 
 
Drätselkammaren hade uppdraget att sköta all korrespondens med regementet 
I 28 främst vad gällde markfrågor. 
 
En fastställd stadsplan fanns och i den ingick även en plan för iordningsställande 
av gator inom stadens område. 
 
På Bruket fanns ett provisoriskt, mindre ålderdomshem främst för de som 
tidigare varit boende eller anställda vid Bruket. En hel del ärenden behandlades 
som rörde ålderdomshemmet. 
 
Sollefteå stad beslutade att sälja mark för koloniträdgårdar. 
 
 
1918 
Den förste renhållningsentreprenören, J A Jakobsson, anställdes för bortforsling 
av stadens latrin och avskräde. 
 



Sollefteå stads fastighetsaktiebolag omnämns i protokollen. Kallas även 
kommunala byggnadsaktiebolaget och byggnadskommittén. 
 
1919 
Förslag läggs om att Livsmedelsnämnden ska avvecklas och att lagret av 
livsmedel ska säljas. Nämnden finns dock kvar ytterligare några år. 
 
Ombyggnaden av polishäktet startar. Polisen hyr in sig i teaterhusets lokaler 
under tiden som ombyggnationen pågår. 
 
Djupö ångbåtskaj reparerades det här året. 
 
Vårfloden var särskilt omfattande och älven översvämmades med flera ras i 
niporna som följd.  
 
Sollefteå stads fastighetsaktiebolag upplöses. 
 
Varmbadhuset repareras 
 
Två gymnasieringar inrättas. Eftersom socknen inte bidrog till kostnaderna så 
fick elever från Sollefteå socken betala högre läsårsavgift. 
 
Hyresnämnd och lönenämnd inrättas 
 
Stadgar för brandstyrelsen fastställs 
 
Reglemente för poliskåren fastställs 
 
 
1920 
Åtgärder föreslås för att bevara borgen och borgnipan. Geologisk undersökning 
genomförs av marken. 
 
Behovet av bostäder är stort. Byggnadskommittén föreslår att staden upptar ett 
lån som skall användas till utlåning åt de som vill uppföra bostadshus. 
 
Samtliga byggnader vid Sollefteå Bruk brandförsäkras. 
 
Fastighetssyn och förslag på nödvändiga reparationer av stadens samtliga 
fastigheter  (inklusive Bruket) 
 
Förslag till instruktion för byggnadslåneförvaltningen behandlades. Beslut 
fattades om att byggnadslånen framöver skulle skötas av drätselkammaren. 



 
Staden upptar ett lån för att, dels ändra strömfåran i Bruksån och dels reparera 
kvarndammen som förstördes vid den omfattande översvämningen året innan. 
 
Brandordning fastställs. 
 
Staden upptar lån och ett stort antal fastigheter byggs under åren framöver på 
Bellevueplatån och Önstaplatån. 
 
 
1921 
Staden anhåller hos Kungl. Maj:t om ett lån för att göra uppmuddringsarbeten 
och övrig förbättring av farleden vid Djupön 
 
I den gamla komministergården ställs två rum i ordning som epidemisjukhus 
med både Sollefteå stad och Sollefteå socken som upptagningsområde. 
 
En arbetsförmedling är etablerad i staden och samtliga arbetslösa uppmanas att 
anmäla sig där. En motion från Karl Mähler inkommer ang. åtgärder för 
utrönande av arbetslösheten inom Sollefteå stad. 
 
Vägsignaler för underlättande av automobiltrafiken uppsättes på lämpliga 
platser. 
 
Ett förslag om byggande av elektrisk kraftstation i Tunsjöström behandlas. 
 
Epidemisjukhuset diskuteras, förslag finns om att landstinget borde överta 
verksamheten. 
 
Nybyggnadsplaner för kommunala mellanskolan. Ny gymnastikbyggnad 
planeras. Slutligt beslut dröjer. 
 
Dåvarande tjänst som arbetsförman förändrades till arbetschef och 
utannonserades. Hans uppgift var att leda och övervaka alla underhålls- och 
nybyggnadsarbeten å byggnader, avlopps och vattenledningar, gator, allmänna 
platser, vägar, broar och stängsel som drätselkammaren eller styrelsen för vatten 
och elektricitetsverket ålägger honom. Befattningsbeskrivning finns i protokoll 
från den 8 juni 1921. 
 
Uppdagas att delar av Livsmedelsnämndens bokföring saknas. 
 
Tvist angående stadens skyldighet att utspisa fångar i häktet. 
 



Anbud läggs ut på skötsel av stadens parker. 7 anbud kommer in. 
 
Djupö hamn inklusive magasin, som ägs av staden, utarrenderas på 5 år. 
 
Upprensningsarbeten i Bruksån, nedshaktningen av Önstabacken samt 
omläggning av Storgatan, mellan Björkhem och Önstabacken utförs som s.k 
nödhjälpsarbeten 
 
Administrationen av nybyggnadsverksamheten (egnahem m.m) förs över från 
drätselkammaren till byggnadslåneförvaltningen. 
 
 
1922 
Skrivelse från nybildade Sollefteå stads kraftaktiebolag, inkommer med 
sammandrag och beskrivning av kostnaderna för uppförande av kraftstation vid 
Tunsjöström. 
 
Många ärenden handlar om arbetslöshetsåtgärder och nödhjälpsarbeten eftersom 
drätselkammaren fungerar som arbetslöshetskommitté. 
En arbetslöshetsförening är bildad i staden och dom föreslår i skrivelse att en 
representant ska få ta säte i kommittén samt att socknens och stadens 
arbetslöshetskommitté borde slås samman. Avslås. 
 
Förfrågan inkommer från länets epideminämnd om övertagande av 
epidemisjukhusen i Skärfsta och bruket. Skärfsta tillhör både socknen och 
staden, brukets epidemisjukhus tillhör endast staden. 
 
Avstjelpningsplatsen (soptippen) på bruksmon fungerar inte bra. Någon vatten 
och avloppsledning är ännu ej anlagd på bruksmon. 
 
Ny bro byggs över stationsdammen vid bruket. 
 
Ålderdomshemmet på bruket utvidgas och repareras. 
 
”Häggmalen” har angripit träden i badhusparken. 
 
Gatan i hörnet Djupövägen – Bolagsbacken ställs i ordning 
 
Järnvägsgatan förlängs fram till utfartsvägen i Hallsta by. 
 
En utredning ang. avloppsledning på bruksmon föredras men drätselkammaren 
beslutar att avstå från utbyggnaden på grund av de höga kostnaderna. En 
septitank och vattenpump ordnades för ålderdomshemmets behov. 



 
Gräsmattorna i stadens planteringar omlägges. Hågesta trädård sköter detta. 
 
Utredning ang. s.k lågvattenkaj vid Djupö Hamn presenteras. 
 
Ny genomfartsled Långsele – Sollefteå – Härnösand planeras. 
Staden är tveksam till att ta på sig underhållet av vägen. 
 
Kvarnen vid bruket renoveras och ställs i ordning, den har varit obrukbar under 
en tid, staden står för kostnaderna. 
 
 
1923 
Ruben Lidbaum blir ny arrendator för brukets kvarn. 
 
Hågesta trädgård har uppdraget att sköta planteringar och skötsel av parken. 
 
Motion inkommer med förslag om att staden må fortsätta med minst 10 st 
promenadkonserter under kommande sommar. Bifalles. 
  
Parkering för bilar och bussar ordnas på torget 
 
Förslag inkommer från styrelsen för Sollefteå kommunala mellanskola om att 
man under en försöksperiod ska ta in elever till mellanskolan från åk fem. 
 
Utredning, beskrivning och kostnadsförslag för följande gatuarbeten: 

 Storgatan mellan Djupöspåret och Bryggargatan 
 Järnvägsgatan mellan Torget och Storgatan 
 Järnvägsgatan mellan Svanö fastighet och Hallstagatan 

 
Mellanskolans gymnastiksal får golvet omlagt.  
 
Markbyten sker mellan Staden och SJ 
 
15.000:- avsätts i budget för gatsten. 
 
Fastigheten Storgatan 29A, som ägs av staden, säljs till Frälsningsarmén för 
53000:- 
 
Kostnadsberäkning presenteras på utbräddning och utläggande av samtliga nya 
gator eller gatudelar i den 1923 års fastställda stadsplanen för Sollefteås västra 
del. Prioritetsordning ingår. 
 



En redogörelse över Sollefteå föreläsningsförenings verksamhet presenteras. 
 
Fångvårdsstyrelsen har önskemål om att fångar skall, i väntan på rättegång, 
förvaras i stadens häkte. Staden motsätter sig detta. 
 
Ett förslag till reglering av stadens befattningshavares löner presenteras. I 
drätselkammaren finns en hel del lönehandlingar och mindre beslut rörande 
löner och pensioner 
 
 
1924 
Norrlands cementrörfabrik var förlagd till Övergård under den här tiden. 
 
Budget för Elverket, vattenledningsverket, mellanskolan och gymnasiet, 
byggnadsnämnden, fattigvårdsstyrelsen, epidemisjukhuset, hälsovårdsnämnden, 
sundhetsvården, brandväsendet och pensionsnämnden finns varje år med i 
protokollen. 
 
600:- avsätts för att vidtaga åtgärder för simkunnighetens främjande och alla är 
välkomna. 
 
Beslutades att bygga en kulvert över järnvägsgatans östra del. 
 
Ett lån på 100.000:- togs för att infria den skuld som fanns till 
Kungl.pensionsstyrelsen. 
 
Reparationerna av de vattenskador som 1919 års översvämning drabbat staden, 
var nu verkställda. Kostnaderna uppgick till 70.098:-. Staden fick uppta lån för 
att täcka de höga kostnaderna. Samtidigt lånade man pengar för utbyggnad av 
stadens ålderdomshem. 
 
Omfattande stensättningsarbeten genomfördes under 1924. 
 
För fastigheterna längs Järnvägsgatan, Jämtgatan, Torggatan och 
Hantverkargatan ordnas vatten och avloppsledning. 
 
Staden köper in mark av privatpersoner för att kunna förlänga järnvägsgatan. 
 
En utredning företas ang. erhållande av grundvatten till utökning av 
vattenverkets leveransförmåga. 
 
Länets arbetsförmedling är sedan några år förlagd till Sollefteå. Ett årligt bidrag 
på 500:- lämnas av staden. 



 
Kommunala mellanskolan renoveras och kostnaderna uppgår till 27.521:- 
 
Trafikräkning genomförs vid infartsvägarna till staden. 
 
Automobilskattemedel sökes hos Väg och vattenbyggnadsstyrelsen för de olika 
vägföretag som planeras. 
 
En parkeringsplats bygg på torget och de företag som tidigare haft salustånd där 
fick flytta. 
 
Ett lån på 110.000:- upptogs för vissa gatuarbeten som påkallats i och med 
stadsplanens genomförande. 
 
En utredning och kostnadsberäkning presenteras för framdragande av vatten och 
avloppsledning på Brukshagen. 
 
SJ ansöker om bygglov för att få uppföra en ny trappa från torget upp till 
stationen. Senare anhåller SJ om bidrag från staden och om man inte gav bidrag 
skulle trappan endast komma att byggas av trä. Staden gav bidrag med 5000:- 
och trappan uppfördes i sten 
 
 
1925 
Beslutades att inrätta ett fullständigt gymnasium vid Sollefteå kommunala 
mellanskola. Sollefteå socken beslutade att icke deltaga i kostnaderna för 
gymnasiets utvidgning. Senare gjordes en överenskommelse om hur kostnaderna 
skulle fördelas. 
 
Kommunala mellanskolan yttre fasad reveterades. 
 
Bro byggs över Hullstabäcken vid dåvarande Röda Kvarn. 
 
Prästboställejorden köptes av staden och byggnadsnämnden fick uppdraget att 
tomtindela marken. 
 
Den första telefonkiosken uppförs i ett samarbete mellan järnvägen och staden. 
 
Kommitté utsågs med uppdrag att söka utverka hos SJ att tåget mellan Forsmo 
och Hoting måtte utgå från Sollefteå. 
 
Provisorisk breddning av storgatan mellan Bagare Nilssons fastighet och östra 
kyrkvägen. 



Televerket anhöll om att få lägga jordkabel i storgatan vilket bifölls av 
drätselkammaren. 
 
Beslutades att torget hädanefter endast skulle upplåtas till fordon och till de 
saluplatser som torgförde lantmannaprodukter och hantverk. Övriga skulle 
hänvisas till annan plats och de likvidationsmöten samt övriga 
nöjestillställningar som tidigare haft plats på torget fick hädanefter förläggas vid 
det s.k linsänket. 
 
Staden köper in sterbhusfastigheterna efter Ivar Hellström vid Djupövägen. 
 
El och vattenavgifterna höjs. 
 
In o utg.stat upprättas i likhet med föregående år och med samma nämnder och 
styrelser. En barnavårdsnämnd tillkommer. 
 
Stadens fastighetsägare uttrycker missnöje med vattnets kvalité. 
 
Staden säljer den s.k mjölnarfastigheten vid bruksån till G A Björling. 
 
Polisens samt sjuksköterskans löne- och pensionsvillkor utreds. 
 
Byggnadslåneförvaltningens åligganden överflyttas tillbaka drätselkammaren. 
 
Av byggnadsnämnden upprättat förslag till tomtindelning av kvarteret Nipan, 
Edan och Linsänket antogs. 
 
 
1926 
En förfrågan inkom från Sollefteå socken om att från vissa byar få använda sig 
av stadens VA-nät. Utredning i ärendet gjordes av arbetschefen. 
 
Planerna på ett fullständigt gymnasium skjuts på framtiden. Beslutet fattades på 
förslag av rektor Gerhard Lindberg. 
 
Flemminggatan ställs i ordning. 
 
En pumpstation planeras på Hågestaön men staden låter projektet anstå eftersom 
man inte tycker sig ha råd. 
 
Invändiga reparationer genomförs av Samskolan. 
 
Den första lastautomobil av märket Chewrolet köptes av staden. 



 
En framställan om fridlysning av Trefaldighetsdalen gjordes hos Länsstyrelsen. 
 
Fastighetsägare efter Flemminggatan, Storgatan och Djupövägen uppmanades 
att sätta upp staket mot gatan. 
 
Förslag till uppgörelse med ”Kronan” i fråga om ersättning för åsamkad förlust i 
anledning av minskning av Västernorrlands regemente. 
 
Sollefteå gymnastik och idrottsförening ansöker om 800:- i årsbidrag, dom får 
500:- för 1927 års verksamhet. 
 
 
1927 
Omläggning av Önstabacken planeras och ansökan går till Väg och 
vattenbyggnadsstyrelsen om bidrag från automobilskattemedel. Ansökan avslås. 
Under åren framöver söker staden dessa bidrag till nästan samtliga gatu- och 
vägprojekt. 
 
Västra kyrkvägen byggs. 
 
Arbetschefen Artur Zetterström säger upp sig. 
 
Strandskyddsarbeten på Hågestaön 
 
Staden övertar ansvaret för lastbryggan vid Djupö hamn från SJ. 
 
Två pontonbryggor anskaffas till kallbadhuset. 
 
Arbetschefsbefattningen utreds och förfrågan går till samtliga nämnder och 
styrelser om i vilken omfattning man har eller kommer att ta arbetschefens 
tjänster i anspråk. 
 
Drätselkammarens ordförande Georg Clarin avlider. 
 
Beslutades att anställa en stadsingenjör. 
 
Fortsatta utredningar pågår gällande markbyte mellan SJ och Sollefteå stad. 
 
Bryggeriägare Bergman köpte in ett ganska stort markområde inom kv 
Bryggaren. 
 
Området inom Trefaldighetsdalen blir uppmärkt och fridlyst. 



 
Den kommunala mellanskolan kommer att förstatligas den 1/1 1928 och staden 
åtar sig de villkor som riksdagen föreskriver för dess övertagande. 
 
Stadens spruthus och brandstation byggs om på det sätt som brandstyrelsen 
föreslagit. 
 
 
1928 
Rensningshuggning utförs på brukets skogsmark samt efter Bruksån mot 
Graningeverkens rågräns. Arbetslöshetsprojekt. Alla arbetslösa inom staden 
skulle anmäla sig till stadsingenjören. Drätselkammaren fungerar fortfarande 
som arbetslöshetskommitté. 
 
”Stadshusbyggnadskommittén” önskar uppgift om hur stor lokalyta som 
drätselkammaren behöver i framtiden. 
 
Dr Erik Modin hemställer om att staden avgiftsfritt lämnar en tomt till 
Hembygdsföreningen för uppförande av ett hembygdsmuseum på 
Bellevueplatån. Drätselkammaren föreslår fullmäktige bifalla anhållan. Området 
byttes sedan mot nuvarande och avtal skrevs i november 1928. 
 
En kommitté utsågs som skulle omarbeta drätselkammarens reglemente. 
 
Varmbadhuset repareras. 
 
Uppsägning av kontrakt med vissa fastighetsägare efter Storgatan vad gäller 
renhållningen. 
 
Personer vid bruket som har hyresskuld till staden vräkes. 
 
Staden tecknar ett tioårigt hyreskontrakt med Svenska Handelsbanken och den 
gamla kommunallokalen utvidgas. 
 
Tvist mellan drätselkammaren och stadsstyrelsen ang. indragning av 
värmesystem i mellanskolans lokaler. Drätselkammaren beskylls för att 
medvetet försena projektet. Arbetet igångsattes i oktober 1928. 
 
Drätselkammaren föreslår stadsfullmäktige besluta att Vita Bandets barnhem får 
600:- i bidrag enligt önskemål i en motion. 
 
Sollefteå utskänkningsbolag gör framställan om att få förhandla med staden om 
markköp hörnet Storgatan – Djupövägen och priset blev 10.000:- 



 
Breddning och permanent beläggning utfördes av Storgatan från Hågestavägen 
till Östra Kyrkvägen. 
 
Stadsingenjören beviljades 40 öre/km i ersättning för skjutsar i egen bil. 
 
Staden övertog den s.k lågvattenbryggan vid Djupöhamnen från 
Graningeverken. 
 
 
1929 
Beslutades om skogsgallring på Sollefteå Bruks ägor för de arbetslösa. 
 
Ny ansökan till Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen inlämnades om bidrag för att 
bygga Önstabacken. Ansökan om bidrag beviljades till slut och arbetet kunde 
äntligen påbörjas. 
 
En förfrågan från båda regementena om att få använda bastu och varmbadhuset i 
ett antal timmar i veckan. Bifölls. 
 
Sollefteå gymnastik och idrottsförening hade under ett antal år uppvaktat i 
frågan om att få bygga en idrottsplats. Drätselkammaren föreslog fullmäktige 
besluta att ställa mark till förfogande samt att ge ett första bidrag på 5000:, på 
vissa villkor. En kostnadsberäkning för iordningställande av idrottsplats å 
Bellevueplatån var 15.500:- enligt stadsingenjörens beräkningar. 
 
En privatperson får hyra plats vid grusgropen Djupö hamn, för uppförande av 
plåtgarage för upplag av eldfarliga oljor. 
 
Ett antal vräkningar verkställs av familjer på bruket samt exekutiva auktioner för 
personer som ej betalt räntor och amorteringar på nybyggnadslån. 
 
Sollefteå utskänkningsbolag köper tomten 3 i kvarteret linsänket för 
bebyggande. 
 
Gatuarbeten på Järnvägsgatan, Torggatan och Kungsgatan genomförs. 
 
En fontän byggs i badhusparken. 
 
Samrealskolans lärosalar renoveras invändigt. En kommitté utses som skall 
planera för en ombyggnad och reparation av hela samrealskolan. 
 



Drätselkammaren föreslår fullmäktige att ge ett bidrag 1000:-/år till 
teaterlokalen för teaterföreställningar. 
 
Nöjesavdelningen vid höstens marknad förlades till Bellvueområdet eftersom 
gatuarbeten och materialupplag upptog hela torgplatsen. 
 
Nya möbler köptes till den renoverade kommunallokalen. 
 
Krav inkom från Svenska kommunalarbetareförbundet om att staden måtte träffa 
avtal för de personer som anlitas för stadens arbeten. Drätselkammaren avslog 
framställningen. 
 
Stadsingenjören inreder magasinet vid Bruksdammen till förråd. 
 
Hembygdsföreningen söker bidrag med 500:- till sin verksamhet. 
 
3000:- i budget för 1930, ställs till drätselkammarens förfogande för 
arbetslöshetens avhjälpande. (skogsgallringsarbeten) 
 
 
1930 
Föreningen Sollefteå koloniträdgårdar önskar arrendera den s.k 
Herrgårdsträdgården. Avslås. 
 
Köttbesiktningstvång införs i staden. 
 
Arbetet med ett nytt reglemente för drätselkammaren avbröts i avvaktan på att 
den nya kommunallagen skulle träda i kraft. 
 
Vatten och avloppsledning samt tvättstuga ordnas till ålderdomshemmet, en ny 
vattenkastare och pumpanläggning till ålderdomshemmet vid Bruket. 
 
Trottoarerna belades med permanent material. Staden stod för arbetet och 
respektive fastighetsägare för materialet. 
 
Staden förvärvade ett antal fastigheter som tidigare sålts på exekutiv auktion. 
 
Svenska kommunalarbetareförbundet försöker på nytt få staden att träffa 
kollektivavtal för dess arbetare. Begäran avslås och förbundet förklarar 
arbetarna i blockad från och med den 16 juni. 
 
Ny gymnastikbyggnad för samrealskolan planeras. 
 



Drätselkammaren uppmanar de arbetare som är i blockad att återgå till arbetet 
senast den 25 juni och om så inte sker upphävs de arbetsavtal som är träffat 
mellan arbetarna och staden. 
 
Vid flera tillfällen de senaste åren tog staden växellån för att täcka löpande 
utgifter och summor från 10.000:- och upp till 100.000:- förekom. 
 
Ett stort antal kvarter tomtindelades under åren. Se vidare i byggnadsnämndens 
arkiv.  
 
100:-/år tog staden i hyra av den som uppfört serveringspaviljongen i 
badhusparken. 
 
Eftersom torget numera var upptaget av bilar och bussar hänvisades 
nöjesetablissementen till den s.k Hullstaön som köpmannaföreningen 
arrenderade av änkefru Fahlen. 
 
Kontrakt upprättades mellan staden och Sollefteå GIF rörande upplåtelse av 
mark på Bellevueområdet. Staden gick också i borgen för föreningen (10.000) 
 
Ett bostadshus på Bruket inreds och renoveras för tillfällig förvaring av 
nervsjuka. 
 
Elverksstyrelsen önskar teckna kontrakt med Graningeverken om leverans av 
energi. Drätselkammaren föreslås fullmäktige att tillstyrka framställningen och 
avtalstiden var 15 år. 
 
 
1931 
Drätselkammaren beslutar att uppta förhandlingar med Sv 
kommunalarbetareförbundet i syfte att få pågående konflikt löst. En särskild 
kommitté utses att sköta förhandlingarna. 
 
Två arrendatorer av fiske i älven vägrar betala arrende åren 1927-1931 eftersom 
dom anser att staden försämrat fisket genom olika åtgärder i älven. 
 
Två stora lån tas upp. Ett av Sollefteå Stads Kraftaktiebolag på 175.000:- och ett 
annat för om och nybyggnaden av samrealskolan på 250.000:-. Stadsstyrelsen 
anhåller hos Kungl.Majt om att få uppta lånen. 
 
Ångermanlands skidförbund anhåller om ett anslag på 5000:- för bestridande av 
vissa kostnader för den skidbacke som Statens arbetslöshetskommission under 
vissa förutsättningar beslutat anlägga i Hallstaberget. Drätselkammaren föreslår 



fullmäktige att bifalla ansökan. Arbetsingenjören fungerar som kontrollant av 
arbetet. 
 
Farleden i Ångermanälven upprensas vid Djupö hamn, arbetet är ett 
arbetslöshetsprojekt. 
 
Drätselkammaren yttrar sig över ändring i gällande trafikreglemente. 
 
Arbetslösheten är fortsatt stor och till de vägprojekt som pågår söker man s.k 
automobilskattemedel. 
 
I konflikten mellan Staden och Sv. Kommunalarbetareförbundet sker ett antal 
förhandlingar och försök till överenskommelser. Slutlig överenskommelse 
träffades i augusti 1931. 
 
Staden uppvaktar regeringen med anledning av den höga arbetslösheten. 
 
Förslag inkommer från Sollefteå stads elverk om att få bilda ett aktiebolag för 
samkörning mellan staden, socknens och Sollefteå Kraftaktiebolags 
kraftstationer. ”Aktiebolaget Sollefteå kraftförvaltning” 
Drätselkammaren föreslår fullmäktige att tillstyrka förslaget. 
 
Stadsingenjören föreslår att musikpaviljongen vid badhusparken ska repareras. 
Drätselkammaren beslutar att endast en provisorisk reparation ska utföras. 
 
Lasarettets lagfartshandlingar spåras och det framkommer att ett jordområde 
uppläts till lasarettstomt av kyrkoherdebostället redan år 1872. Något skriftligt 
dokument upprättades aldrig utan man hade endast gett ett muntligt löfte. 
Dåvarande kyrkoherden var även ledamot i lasarettsdirektionen. 
 
I juli invigs Hallstabacken såsom motortävlingsbacke. 
 
Staden har ett stentag i Tjärnmyran där man utför stenkrossning. 
 
En motion inkommer om bildande av en arbetslöshetskommitté för staden, 
motionen avslås och drätselkammaren fortsätter att fungera som 
arbetslöshetskommitté. I så gott som alla omkringliggande socknar finns 
arbetslöshetskommittéer.  
 
En utredning och kostnadsberäkning presenteras över ordnandet av vatten och 
avloppsledning på Bruksmon samt för Bellevueområdet. Staden ansöker om AK 
medel för projekten. 
 



Många vägarbeten, stensättning av murar etc. pågår. 
 
En jordkabel för elektrisk energi dras fram till Övergård. 
 
Drätselkammarens ordförande A Bouvin avgår i oktober. Till ny ordförande 
väljs V Percival. 
 
Stadsingenjören förhandlar med socknen om samarbete rörande vatten och 
avloppsnätet. 
 
Inkommer brev från föreningen för arbetslösa med anhållan om kontant 
understöd, avslås. 
 
 
1932 
Avtal träffas mellan Sollefteå stad och Sollefteå socken ang. anslutning till 
vatten och avloppsledningar. 
 
Tre äldre byggnader på Sollefteå bruk överlämnas till Hembygdsföreningen som 
gåva. 
 
Arbetslösheten är fortfarande stor. Staden avsätter 4000:- för inköp av ved på rot 
för beredande av sysselsättning med vedhuggning för arbetslösa. 
 
Det planerade AK projektet med grävning för VA-ledning på Bellevue och 
Bruksmon avslogs med motiveringen att det var för stora och omfattande i 
förhållande till antalet arbetslösa. 
 
Statens arbetslöshetskommission anhöll om att ett arbetsförmedlingsombud för 
staden skulle utses, arbetsingenjören valdes. 
 
Ombyggnad och reparation av stadens ålderdomshem genomförs. 
 
En allmän plats ställdes i ordning vid Djupögatan – Storgatan. 
 
Stadsingenjören upprättade en flerårsplan för nyanläggning och 
förbättringsarbeten av stadens in och utfartsgator. Planen förelades Kungl. Väg 
och vattenbyggnadsstyrelsen som bedömde om projekten borde få bidrag från 
ordinarie automobilskattemedel. 
 
Staden avsatte 700:- för uppmuddring av farleden i Ångermanälven. 
 



De två arrendatorer som haft fiskerätt i älven och som ej betalt arrende ställs 
inför rätta. I domen åläggs staden att ersätta deras rättegångskostnader och 
arrendatorerna befrias från att erlägga arrenden för åren 1929 – 1930. 
 
En vattenledning anlades till nya idrottsplatsen som s.k. AK-arbete. 
Äganderättsförhållandena utreds för Lasarettstomten och Landstinget erbjuds att 
köpa in området. 
 
Ytterligare ett område på Bellevueplatån överlämnas till 
koloniträdgårdsföreningen. 
 
De arbetslösas förening fortsätter att uppvakta drätselkammaren som fungerar 
som arbetslöshetskommitté och nu gäller frågan i första hand ersättning till de 
som är utan arbete. Skriftsväxling sker mellan drätselkammaren och 
fattigvårdsstyrelsen. 
 
En utvidgning och förbättring av telefonnätet genomförs och det är Televerket 
som själva utför grävning och nedläggning av kabelsystemet. 
 
En utredning presenteras rörande stadens och socknens gemensamma 
brandväsende där staden anser att socknen själv skall ordna med sitt brandskydd.  
 
Styrelsen för Sollefteå tingslags väghållningsdistrikt anhåller hos Länsstyrelsen 
om åtgärder för utredning och förslag till anläggning av genomfartsväg genom 
byarna. Vägen skulle ta sin början i Skärfsta, gå genom byarna och ansluta till 
allmänna vägen vid Övergård. 
Drätselkammaren ansåg att det inte fanns några olägenheter med den nuvarande 
genomfartstrafiken och om vägen ändå skulle komma att byggas så var man ej 
villig att ta på sig några kostnader för underhåll eller liknande. 
 
För de många arbetslösa så var vedhuggning eller grävning av vatten och 
avloppsledning de arbeten som fanns att tillgå. 
 
1933 
En förlustgaranti på 10.000:- ges till organisationen för F. I. S tävlingarna 1934 
Dessutom ges ett lån på 8.000:- till sekretariatet att användas som ett 
rörelsekapital under skidspelen. 
 
Avtal tecknas mellan AB Sollefteå Kraftförvaltning och Sollefteå stad gällande 
utarrendering av Stadens kraftstationer vid Bruket, Nylandsån, Källsjön och 
Tunsjöström till nämnda bolag. 
 
Nytt avtal tecknas med Sv Kommunalarbetareförbundet. 



 
Uppmuddringen av farleden i älven fortsätter också detta år. 
 
Drätselkammaren tillstyrker utredningen och förslaget om att modernisera och 
förbättra kraftstationen vid Bruket. En elektroingenjör anställdes. 
 
Det gamla arrendeavtalet mellan Sollefteå stad och AB Sollefteå 
kraftförvaltning sades upp och nytt avtal tecknades i slutet av året. 
 
Länsstyrelsen låter göra en undersökning och arbetsplan för uppförande av väg 
mellan Skärfsta och Övergård. Drätselkammaren lämnar ett bidrag till 
utredningen på 250:- 
 
Vägomläggning utförs mellan Bruket och Kvarndammen. 
 
Schaktning och planering utförs vid Önsta järnvägsövergång. Förbättringar 
såsom dikning och hårdgörning av vägbanor utförs på hela Önstaområdet som 
AK arbeten. 
 
Epidemisjukhuset på Skärfsta säljs. 
 
Vägbron över järnvägen vid Hallsta förstärks eftersom trafiken över bron blivit 
allt livligare. 
 
Föreningen för de arbetslösa i Sollefteå Stad skriver åter till drätselkammaren 
med begäran om att arbetslöshetsunderstöd skall utgå samt att Staden skall utse 
en arbetslöshetskommitté. Begäran avslås. 
 
Motion inkommer om anbringande av skyltar på fastigheterna med gatunamn 
och husnummer. Motionen tillstyrkes och stadsingenjören får uppdraget att 
verkställa arbetet. 
 
Nya möbler och korkmattor köps till ålderdomshemmet. 
 
Ägarna av taxibilar önskar hyra plats för uppställning av bilar nedanför 
järnvägsstationen. 
 
Kooperativa föreningen köper mark på Gamla platsen i syfte att uppföra en 
fastighet. 
 
   
Från 1934 och framåt finns register över drätselkammarens ärenden och beslut. 
                                                                                                            Carina Alm 



  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


