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A v bert' von Koch, om Ifl'pd"ag åt stadens statis. 

tislca konto.' att i sd"",åd med stadens IJostads 

kommitte och livsmedelsnämnd ve,'kställa en undeT

sökning om .. tlänningar, ,<om If"der krigstiden bo· 

satt siq i hnv",Zsfaden. , 

Till Stoekbolm s stadsfullmäktige, 

Under de senaste ären bar inom stadsfullmäktige upprepadc 
gänger, särskilt med hänsyn till rådande brist på bostäder ocb livs
medel, bragts pä tal frågan om det stora antal utlänningar, som 
under kriget bosatt sig i huvudstaden, ocb stadsfullmäktige ha iiven 
päkallat vissa kungL maj:t. åtgärder betriiffande utlänningarnas vis · 
telse i buvudstaden, Emellertid har man vid behandlingen av 
denna fråga i viss män befunnit sig på osäker grund, enär det 
saknats mera utförliga, officiella uppgifter om nämnda främliugsin 
vasion , dess karaktär, dess inverkan pä bostadstillgången o, s, ". 
Dä svårigheterna längt ifrån minskats pä ifrågavarande område , 
kommer säkerligen främlingsfrtl.~aG att långt framåt förbli aktuell 
ocb att måhända föranleda ytterligare åtgärder, Inför denna sanno
likhet torde man icke längre böra dröja Illed att föranstalta om en 
officiell undersökning angäende utliinningarna i hu \'udsladen, vilken 
kunde klal'lä~~a ätskilliga förhållanden, som i uiirvarande stund 
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äga betydelse, Denna und ersökning skuUe gi\'ct"is anförtros åt sta-
dens statistiska kontor, men detta borde därvid samarbeta med sta
dens bostadskolliwitte och livsmedelsniilllnden, vilka skulle äga alt 
påkalla uppmiirksamhet för vad som berör deras respektive "cl'k-



• 

• -
samhetsområden. På detta sätt tordc alla de fr . gor, som samman_ 
hänga med boslads- och li,-smedelsförhllll andcna , kunna vinna bl'
aktaode. 

Det mA tilläggas . att i K öpcnhamn oyli"en ,-erkstiillt en 
und ersöRoiu" ådan som bär (Oplysuingcr om Odh,' ndinge 
iudvandret tiI hovcdstaden uoder Krigeo og om sambo ode fn
milier). ndersökoio"cn iir vcrkstiilld uv Kobeoba"o tati t iske 
kontor på förslag av t.den Boligkommission 

)led stöd ' v vad som S lund, ,nförts f r undertecknad hem lullu, 

ntt studsfullmiiktige ,;11" besluta att uppdrn", åt 
tockbolms statistiska kootor att i (lm r d med tn-

den bosladskommitte ocb li,- rnedelsniimnden ,' erkstiilla 
eo uoder,ök oiog om utliiuoio"ar, om uoder krigstiden 
bosatt sig i hu \'udstaden. 

Stockholm den 17 december 19 17 . 

G. 11. 1'011 Koch . 

• 

• 

• 

Slo<' khohll , K. L . Ileekmani O.,Hr. , 1!117 . 
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