
§ 4. 

Följde sa i ordningen beredningsntskottets i ntlätnndet n:r ,g 
~ ... n "" ,' nt:

I
·
I
, :!J' orda hemställ an : 

Iy"tnr 1\.1 111. ,-

\,I.t,, ·, . alt stadsfu llmäktige ej kulle ingå i pröfning af Steen & (,: is 

• 

ansökning om riLtt att å allm,inna platser uppsätta automatiska ser
yeringslyktor, utan förklara det tilll,öra drätselnämndens första " f
delning att efter sig företeende omständ.igheter besinta i limIlo!. 

U udor den öfvorläggntng, h"urtiU donna hemställan gaf an
ledning, yttrade sig i nedanstående ordning henar H erlitz, ,-ieo ord
föranden, R erlitz, Carl "on Friescn, Norblad, Carl yon Friesen, 
Höglund och H erlitz. 

y rkunden gjordes : 
elels fl bifall till utskottet bemställan; 
elels af herr H erlitz, att stadsfullmäktige skullo lemna drlit

selnämnden första afdelning nppdrag att fatta beslut angående 
Steen & C:is ifrägamrande ansökning om rätt att fL allmänna plat
ser uppSätta automatiska sen-oring.lyktor. 

Efter öfverläganingens slut gjordes och besvarades med dels 
ja, dels nej särskilda &amstiillningar Ii de bäda yrkandena. Sedan 
hen- ordföranden förklarat, att enligt hans uppfattning utskottets 
hemstiillan därvid haft Hertalet för sig, iiskade och an tälldes i 
stadgad ordning omrö tning öf"er denna förut upplästa och god
kiinda yoteringsproposition: 

Den, som bif.ller hmd beredningsutskottet hemställt i tore
varaude utlåtande, rö tar ja; 

DeD, det ej ~iU, rö tar Dej; 



• 
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Vinner nej , haf"I\ stad"fullmäktige godkänt det förs l a~ ti ll 
beslut, som under öf,'erläggningen framsHiII!. nf herr Herl itz~ 

I omröstningen biträdde::; , S<l!':om af antl'l'kningsli storua n:r 1 
yitsordas, japropositionen af herrar "ieo ordföraudeD, Å I IIlgren , 

Andersson, Aulin , Backman , Bcnc.kel't, Bougt!'ion, O. G. Bergman , 
Beskow, Blanck, Dahlgren, Daneli us, de Champs, Elliot, F e)'chting, 
Carl \'on F riesen, :b-'rom , Friillckcl, Funch, Hall ström, Hedenblad, 
Jlernlund , J allson, K lint, Lamm, Liljewalch, Lilliehöök, Lindeberg, 
l,iudqY ist, Lo,'en, Muller, Piehl, Ramstedt, Redtz, Romare, grefvo 
,on Rosen , Rystedt, Sallberg, Sebardt, Sidenbludh, Si!f,'ersparre, 
Sjöstl'und, Sonden, Sundin, Siillström, T amDl, grcf,-o Taube, '\~all cu 

berg, 'Vretlind, G, F, Östberg, J ohan Östberg och Östlihn, ell er 
5 2, och llojpropositiolloJl nf hOlTar Enoll, FÖl'sclius, Hummarlund, 
HCl'lih , H olmquist, Höglund, Kiunwall , af l\:1illtborg, Larsou, 
Linder , Löwenhiclm, No rblad, .Nordenfelt, Norström, Oh lsson, 
Gustaf P etterson, Victor P etterson, Santessoll, Svensson, i V"hl in 
oeh Öhllell, eller 21 , hyndan utskottets förestäende hem !lill an 
godkänts. 
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