H. Taxor och ordningsföreskrifter.

(4877]

,,'

B.T~xor
[4877]

och ordningsföreskrifter.

Utdrag ur Taxa

å hamnafgifter i Stockholm.

Nedan angifna taxa utgår' visserligen med år 1918, men kommer det oaktat att t. v.
tillämpas med iakttagande af att samtliga afgiCter aro förhöjda med 50%'
A) För fartyg (båtar, pråmar).
denna punk~ sälls, åtJ;juter samma nedsättnlnp
R
f 'ft
i'"
. h
.
å
både vtd
som det ordinarie fart~get.
1:0) amna gr
er agges
v~'Je g ng
e VI an- 4:0) Ansökan om nedsättning i bamnafgiften, efterk?mmande och afgäende :
...
h+ad nu är sagt; skall, åtIöljd af plan (turlista).
a) fo!, fartyg. aj' 10 tons nettodråtetiahet eller
ingifvas till hamnstyrelsen, som pröfvar hurudarutQfver.
vida enligt planen de för nedsättningens åtnjudå det ankom!"'er omedelbart från eller afgår
tande f"öreskl:ifnavillkoren äro för handen.
omedelbart tIU
.
..
Varder, efter det nedsättning i hamnafgiften
utrl;k~s ort t:?r ~varJe :on ••.•.••••..•.•. 100re,
medgifvits, rör nedsättningen gällande vtllkoiI;nn.kes ort fo~ oppet segelfartyg pr ton 3.
icke fullgjorda, skall utöfver erlagd afgift ytter,~,.,kes ort ror .annat ..fa,·tyg pr ton... .? ~
ligare betalas hvad i hamnafgifen brister enligt:
b) for fartyg af mindre an 10 tons netto d"akt,gofvanstående bestämmelser.

~ft

~et ankommer omedelbart från eller afgår
omedelbart tU!
utrikes ort rör stycket ••.•••..••.•...••.
60 öre
inrikes ort för stycket ...•.•.••••.••.••• 26.
Ai.m. Brutet tal af ton beräknas icke.
2:0) Den, som med egna eller förhyrda fartyg tillhandahåller allmänheten reguljära Iinjeförbrndelser mellan Stockholms hamn och viss annan
ort efter på förhand uppgjord och af hamnstyrelsen godkänd plan erlägger för å linjen insatta
'fartyg:"
'a) 60_pr~cent af den under 1:0) stadgade ."fgift:
vid fart på inrikes orter eller vid Ostersjön,
Kattegat och Skagerack belägna orter intill Skagen-Lindesnäs.
då något af fartygen å den angifna linjen minst två gånger i månaden ankom.
mer till och afgår från Stockholm,
vid fart pil. längre bort belägna orter intill Dover och Calats å ena sidan samt Skottlands nordligaste punkt och Stadt Odde på Norges västkust
å andra sidan, då något af fartygen il den angifna linjen minst en gång i månaden ankommer till och afgår från Stockholm, samt
vid fart på aftägsnare inom Europa, dock ej i
Grekland eller vid Aegeiska och Svarta hafven
eller vid sunden dem emellan belägna orter,
då sådan ankomst och afgång inträffar minst en
gång hvar sjätte vecka;
bl 10 öre pr ton enligt fartygets handlingar lossat
eller lastat gods (en ton räknas efter omständigheterna lika ]_
1000 eller 1 016 kg. eUer med
en kub.vmeter
e er 40 eng. kub..f., hvarjämte en
standard trävar r räknas lika med 2 1/2 ton) vid
fart på i Grekland eller vid Aegeiska och Svarta
hafTen eller vid sunden dem emellan eller utom
Europa belägna orter, då något af fartygen minst
en gång varannan månad ankommer till och afgår från Stockholm, dock att afgiften, på detta
sätt beräknad, hvarken vid ankomsten eller vid
afgången får öfverstiga 60 procent eller understiga 25 procent af den under 1:0) stadgade afgift.
Hvad i denna punkt är sagt gälle äfven, då
flera rörena si~ om uppehållande af viss ångbåtslinje.
. B:o) För fartyg, som under loppet af minst en månad
i regelbunden fart på viss linje hvarje söckendag minst en gång ankommer till och afgår från
hamnen, erlägges endast 40 procent af den under
1:0) stadgade afgift. ,
För fartyg, som under viss del af året kommer
i åtnjutande af här ofvan i denna punkt medgifven nedsättning i hamnafgifter och under annan
del af året i fart. å samma linje minst tre gånger
i veckan ankommer till och afgär frän hamnen,
erlägges under sistnämnda tid 60 procent af den
under 1:0) stadgade afgift.
Fartyg, som tillf"alligtvis insättes jämte eUer i
"stället för ordinarie fartyg å lih,ie, hvarom i
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6:0) Afgift enligt denn~ taxa erlägges jämväl ror passagerarefartyg, som göra resor mellan särskilda
ställen inom hamnområdet.
6:0).!"or fartyg, som .under loppet :>fett dygn .mera
an en gång beso~er hamnen, afvensom ror sA,.
dana fartyg, som "~om hamnen befor~:a passagerare, erlagges afglft. endast en gång for ankommande bch en gång ror afgående om dygnet.
1:0) För farty~,. som en~ast passerar hamnområdet
utan att darmom afIämna eller mottaga passagerare eUer /rods, erlägges i ett för allt hälften ar
den här ofvan ror :,nk?m~ande fart~g stadgade
afglft. .Sådan nedsattmng l hamnafgiften må åt·
njutas .aiven då for slussens passerande farty~e t
måst lattas genom Iossnmg af gods, under vIll
~or ~ock att det s~lunda lossade godset, ~ta~
a~drmg af desttnati onsorten, af fartyget S.laIft
vI~are befordras.
..
...
.
8:0) For fartyg,. som besöker forst Stockholm utan
a~t här mot!aga passag~rare eller_gods o.ch där·
e~ter plats l stadens narhet, belagen VId eller
hrtom Vaxhol'O"-:-Oscar-Fredrik8borg~Baggens.
staket åt SaltsJosIdan och Bockhol'O"
•.sund ellerSkansholmen åt MälaresIdan, samt darifrån, utan
a.tt å sådan plats mottaga passagerare eller gods
tIll Stockholm, ~medelb~rt återkommer tlU Stocs~olm, erlagges ICke afglft v~e SIg VId afgången /
till eller VIdåterkomsten från Ifrågavarande plats.
9:0) Från hamnafgift mr fartyg äro befriade:
a) båtar (farkoster) af tre tons nettodräktighet ellerdärunder;
b) fartyg, som tillhör kronan, eller som af kronan"
rörhyrls samt är bemannat med kronans folk och
förer örlogsflagg, sil.ock fartyg, som tillhör främmande nations örlogsflotta;
e) följande fartyg, då de icke begagnas till att mot
afgift föra passagerare eller varor, nämligen:
fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt privite~derat segelsällskap;
fartyg, som genom inredning eller utrustning
visas vara afsett till dykeri- och bärgningsf"öretag
äfvensom verkstadsfartyg och pontonkranar;
bogseringsfartyg, då det bogserar annat fartyg
samt dessutom vid f"ard' omedelbart före elleretter Infdrande till eller utförande från hamnen
af annat fartyg;
fartyg vid prof- och besiktningsresa ;
d) fartyg, som till följd af storm, sjöskada, för undergående af reparation eller mr trängande nöd"
anlöper hamnen eller efter utgående från hamnen
rör motvind eller på grund af annat dylikt hmder dit återvänder, innan den tillämnade resan
fullbordats, under förutsättning att fartyget icke
där lossar andra varor än dem, som i fartyget
åter intagas, och ej heller i öfrigt intager andra
v'!ror än skeppatönnödenheter f"ör fartygts behof, såsom proviant och ~ol, samt ej heller arlämnar eller mottager passagerare;
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A.-B .

Taxa' å haptnafgifter

m. m.

Humle •.••••••••.•••.• :., •.••..••••••••
dctW ö. ölJö •••••.••••••••••••..•••.•.•••
, ••••..•• ' » 5»' ,5 ».
Ister och flott, äfvep. konstgjordt .» 25. "-.
Jute ••.••••..•.....•.•.•••.•••.••.•••••••
" 7»
Järn, se Metaller.
Kaffe och ka(fesurro'gat •••.••••.. lO ilO»
kakao, malen eller rifven ••..•••.•
» 50»
» , 2'6»
Kakaoböner ..•.....................

fartyg,. som anlöper hamnen allenast för inta'gande af proviant, kol eller skeppsförnödenheter
·jor fartygets· behof; men utan att därstädes in'
taga annat gods eller lossa och ej heller aflämnar eller mottager passagerare;
fl stadens fartyg, som användes mr stadens räk·
ning.'
.

. e)

B) för varor, som lossas i hamnen' och Kakel, se Leroaror, .
kali kolsyrat (pottas a, kaföras örver hamninrättningen
tillhörig kaj Kulium:
liumkarbonat)
•••••••...•.•..••
eller brygga.
kaliumnitrat (salpeter) •..•••.•.
i
andra
föreningar,
ej spec. och
Kommande från Utrikes Inrik
ej hänrörltga till gödningsämnen
ort.

A.lun

... ;......••........•.•.........•.

det

Asfalt ...........•........••.•.........

Beck ......•... :.....•.•.. ;•......•..•.•
Benmjöl, se GÖdning.ämnen.
Blomsterlökaroch blomsterrötter
BlI(" se Metaller.
Btar~or, se Hampa.
Bomull ..•...........•.........•.•...
. »,

affall och trassel , .••••..••••

Brännvin, se Spritvaror.
Bårder, se Papper"arb~ten.
Bärsa,ft, se Vin.
Bönor, se Spannmål, omalen.
Cement •.•..•..•..•. ;......•.•.•......
.Cementplattor, se Sten.
.
Chiti.alpeter (natriumnttrat) ••.•••
Chokotad ..•....•••. ;•.•..•...•.....

.Dref och drefmat

•.•.•.•.••..••...•.

1j.~f:o~.
~~~~:.~:::
:::::::::::::::::::::
Fisk, saltad, inlagd, torr eUer rökt
sill och strömming •••••.•••••
aU annan .•• ; .•.•••••••••..•••

~~g~rs~

'j;t~~:"",'''''''''''''''''''
Flä.k, se Kött.
Foderkakor,
hela och 'krossade,
samt fodermjöl ' ..•.........•..
FruktsaJt, se Vin.
.Frii, hamp.,-lin-,-rof·
och raps- o.

l)
lo

målarfärger o. alla andra slag
rödfärg 1-•••••• ~•••••••.•• _••••••••••
se Tågvirke.
xarrl. Jute ••••..••••••••...••••••..••
r;. alla ~ndra sla~ ••••••••••••••.•.•
i.

f:örsp!~"ingsga,.n,
J"tPS

•••• ,•••••••••••••••••••••••••••••

Glas, buteljer, flaskor, oslipade
fönst-r-, .spegel.

o. andra

•••
slag

Glycerin ..•.....•...•....•..•.....•...
Gryn: af spannmål ..•••.•• : ..••••••.
risgryn .•• ; .•••...•••••.••••.•••.•
andra slag •••••.••••.•.•• .I.••••••.

Gurtapertea toch kautschuk:
.

oarb, o. affall ••.•.•••••••.••...
skodon ••.••••••..•.•••..••..•••.•
andr!' slag •.••••.••••••••••..••••.
Gödningsiin:uten:'
,
benmjöl, natriumnitrat,kalciu,\"
nitrat, .ammonrumaulfat,
superfosfat, tomasfosfat,raUd
kalci,
umfosfat,
kalisalter
ät'vensom
andra, ej speolfieerade •..••••.•
Ha,tm, oarbetad ....•••••• :.;••••.•.•••

Hampa ..........•...•.....•..•....•.
llarpojs, se Iiarts.
.

.Harts och Harpojs .••••....••••...
Hudar och steinn:
oberedda, rarska eller våtsaltade

5»
5.

~
-»

» 25»

-»

5.

)l

l»

»

5»
" 50"
» 15 D

» 25
» ~,

I>

5»
, 10»
» 25»
I>

••

Ii»
»

Iii»
5b

:»

5

»

» 10» '10 »
20 "
1•
l "
Ii J
» 20"
» 20. 20 »
» 25» 10 »
7 •
» 1»
» 20. 10.
» 20» 20 »

» 35»

» 10»
• 1(0»

-»
-»

50 ..•

-D

»

»

5.

:»
5.
» ili»

I>

20»

t~~~d~'::::::
::::::
::::::::':::::::»»
affall •.•••••••...••••.•••••••••••••

30»
50»

I>

5.

5»
ii .•

-,

-»
-)l

50

»

--

2»

.2''':

&Z.~

10 »
10 »

» 25 »

I

~»

-.

» 45 » .-:.\ »
" 25.»,

st. 50» -»
» 10» -»
det 5'
5»
») 1'» . '11»:

kalfvar, får och svin •••

»15·.
-"
Lera: eldfast och annan............
»
l»
l'J;
Leroaror : tegel: eldfast, äfvensom
mur, cement, kalksand-, fasado. taktegel m. m. (oglaserade)
samt trottoarsten m. m .••• 1,000 st. 50'» .50»
fasad- tak- ID; ID. glaserade •••
» 75,'» \ '7'5»
golf- och väggplattor enfärgade.
och oglaserade .•••••••••.•••••••
det 10» 10»
golf. och väggplattor flerfärgade
\
eller glaserade ••.•••.•••.•• ;.....
» 15» '15.
porslin, fajans och lervaror ej
spectfioerade ••••....•.••••••••••••
»)\ 20»
20»' .
kakel och krukmakaregods, •.•
Ii»
» 5~
, rör o. brunnar ..•••••••••••••••.
» 2»
2»
Lin, alla slag .•••.••••••••••••••.••••
» 15,» -»
Linoleum (korkmattor) .•••.••••• ~. » 25» 10 »

f{u;:p ::::::::::::::::::::::::::::::'.::
på andra kärl

-Ii

iD 40.

5»

MOJ's, se Spannmål.
Malt, se Sparu.m å! malen.
Maltdryeker .på fat ••••.•••••.•.•.

hl

•••••••••••••••.•.

-:--'»

15 D

» '15»

Hl,»
;15'»

M and el ••••.•.•••••••••.••..••.•.••••
.dct45»
-.
Margarin, se Smör.
Marmor" se Sten,
•
Maetein- och oagn.smör;al •... ;. • %5,»"';10.
Maskiner, redskap och verktyg
samt

f"lIrdiga delar

af sådana

•

Mela •• : fast eller flytande, ej hänförlig till sirap samt'melassfoder
Metatter : järn och stål:
I
tack-, batlast-, skrot-, ...•..•.•.•••
mangan-, krom- och wolfram •.•
göten och smältstycken •••••••••
valsadt och hammarräckt, smidt
J eller valsadt för VIdare bearbetning, rör, pl;1.t,spik, söm, balkar och järnvägRskenor ••••••••.•.
hästskor; bult, muttrar o. nagel
gjutgods, .••.••
••••.•••••••..
plåtkärl...........................
tråd, valsad eller dragen ••.•••
alla öfriga arbetade järnvaror
andra slag, oädla:
/'
oarbetade samt ·skrot,.:"",,;.;

FRANKERINGSMASKINEN
-------------'-'

5»

~»

»

Kreatursfoder, ej specificeradt...
Krita, omalen, malen eller slammad
Krutematearearbeten, se Lervaror.
Kött OCh,hläsk .•..•.••..•••.•••••••

10 »

-»
.~"
5.

» 10»

»

Konstull (shoddy) ...•............•.
Koppar, se Metaller.
Korinter
~...............
Korkbark •.•..•..•.••.•...•••.•.•••.
Korkmattor se Linoleum .
Kreatur: hästar och stor boskap.,

-lO

.,
10»
-"

1»~11>

Jl100:D

"

får ••.••..•••.••..•••••••• : ••••.••.•
andra slag ej spec .......•... '
.

-»

5»

» 15»

Knalluattar- (tändhattar)
••••••.•.
Kok.,.e
Kol.
'
Kol: Sten-, koks och briketter......
Konserver; kött af nötboskap eller

-,

l.

I

»

Kli, se Spannrnåt; omalen.

D

5»
~"l>

» 10»1 . 5 i.

Kalk: osläckt eller släckt •••••••••
Kauteehule, se Guttaperka.
Kemikalier; råvaror ej spec ..•..•.

-»

» 30»

andra slag, ej häniorliga till
spannmål ••••••.•••••••..••.•••.•

I

Färf/er och färlJ.ninQsämnen:
[nd,go, koche"'/J, anilin •.•......

s e.,

ort.
-ö.

» JQ»
» 20 »

Se annons

.
sid. '76.

10'" '10»
I

a , Ii»

» l"
» 10»
. » l»

}) 2»
\» 10»
)l 10»,
»10 D
» 10.
"10»

.

Ii)l
---":'

..

,

:--

'

- JI
'5 ]t
o'»
'10)l

~».

'10)l'
I'

,,» 5'»

"F R A N C Oi,
..

/

-.

;--')t

H.
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Natrium:'

Taxor och ordningsföreskrifter.
Tobak: oarbetad,

a,betade: plåt, rör, stänger, spik,
tråd, butt och duk •••..•....•••.•
Mjöl, se Spannmål, malen.

det 10 ö" 10 ö'l

,

....•....•...••••.
st. W~., ~
kg 5 J) 1,5.,
arbetad: cigarrer och cigarretter
andra slag •••••••...•.• , •••••...••
~' ],.
'T"an~ se Talg.
,

Trikåsoror.ee
Väfnade'·.
I)atroIi kolsyradt (soda, natriumJ)
karbonat) •..••••.•.•..•..•.•.•...
Trävaror:
» fi»
ved ••
kbm,;)I
2:.
klornatrium(koksalt) oraffineradt
hll,5 » -D
snickeriarbeten och tunnbindareklornatrium (koksalt), raffineradt det 1,5 » -»
arbeten ••.•...••••••••.••••.•••.••
det '25» - »
Natriumnitrat se Chilesalpeter.
andra' slag, oarbetade, sågade,
Natrium." i 3(ldra. förenirigar, ej
,
tillhuggna .eller hyllade •. ; •••••. :kbm 5,» ~ .;'
,
spec, och ej\hlinförliga till göd.
dct25"-,,
» 10 J) 5.
Teåt, ........•••...•.•.••••....•....•.
ningsämnen
.•.•••..•...•....•...
Tåg'oirke och förspinningsgarn
Olem och andra ej särskildt nämnda
" 26" -"
» 25» 10»
Tändstiekor och tdndstieksaskar
oljesyror .•..••••••••.••.• ; ••••••••.
» 15» -"
Ull ..............................•.....
Oljeteateor, se Foäerteate.,r,
" 30" -"
Oljor: af djur eller växtlimnen ••.
25" - l1,
» 25» 10:1
fossila eller mineral- och genom
Vaselin ..••............••............
torrdestillation
framställda,
ej
25 " 1~ "
Verktyg, se Maskiner.
4"
4»
Ost ~:..~.•::::::::::::::::::::::::::::::
~ 2~ ~ ~ ~ Vieker och pelasker •.•............
Vin och saft •••••••••••••••••.••••••
n 60" 40,~
Papp: i ark och rullar •.•.•.•.•.•.
.• 10.,
5.
Papper: omslags-, tapet- o. tidnings
• 20.
5"
Vltri~Cth .:: .• :::::::::: ..::::::: •••
li~~t
skrif- och andra slag............
D
20 D 10»
,
Pappersaroeten : påsar och kuvert D 10/0" 10 D Väfnarler oeh. etrumpetolspods:
af siden, hel- och half- •••••••••
"150,, 100"
af tullbelop.
%
ylle,
bomull-,
linne,
hampoch
papperstapeter och bårder •.•.•.
»1 »
20»
ramie .•.•••......••.....
: •....•....
af tullbelop.
,,100 " 25 ".
kokos och jute, oblekta, ofärgade
Paraffin
det 25 Ö. 10»
" 25" 15 ".
kokos och jute, blekta, fårgade
Plommon, torkade..................
»45 .• - D
" 50" 26 .,
alla andra slag •..••.•.•.•.•••.••
Porslin, se Lervaror.
,,100 " 25 H
2;,ink, se Metaller.
Potatismjöl, se Stårleelee.
Agg .............................•......
"20,,
Pottaska. se Kalium.
Punseh., se Spritoaror.
" •••••.•••••••.•••••••••••••••••••
1000 st. 10"
Arte,' se Spannmål.
Redskap, se Maskiner,
Rismjöl, se Grpn. af ris,
2:0) För tullpliktiga varor, ej häni6rliga till de hä".
Rueein. •..•..•••.•.•••••••••...
..•..•
»)5»
-])
ofvan specificerade, erlä~ges i hamnafgift en proSalpeter, se Kalium.
cent af tullbeloppet,
Salt, oraftineradt ••••••••.••..••••.••
hll,5»
-»
3:0) Vid afgiftsberäkningen
uppkommande brutet,
raffineradt .•••.•...•••.••••••••••.
det 1,5» -.
tal af öre uteslutes.
Shoddy, se Konstull.
4:0) Varor, som från inrikes ort tnföras i så ringa.,
Sirup, alla slag •.•••.•.••••.••.•••••
»15»
15.
mängd, att afgifterna 1 en räkning ej uppgå till
Sleinn, se' Hudar.
15 öre, äro fria från hamnafgift. S\dan afgiftsSmör: naturligt och konstgjordt
frihet åtnjutes dock icke, om flera småpartier 'If
(mar~arin) •.•.••••.•.•••.•.•.••.•.
.• 25» -»
varor utaf samma slag med en och\samma lägenSnickeriarbeten, se Trdoaror.
het hitkomma för en och samma mottagares räk·
Soeker: oraffineradt.................
»25»
25»
ning och de sammanlagda afgifternas summa
raffineradt •.••.••.•.••.•••••••.••.
» 35» 35»
öfverstiger 15 öre.
.
S~1a, ..se Natrium.
I
5:0) För varor, som lossas i hamn utan att därvid
SQJabono" ...........••••••••.••..•..
» '" J)
4,»
föras öfver hamninrättningen tillhörig kaj eller
J)
Spannmål: omalen, alla slag,ochkli
brygga, erlägges half afgift, därest ej varorna, '
J)
7J)
v
malen och malt
•••••••..•.•..•
enligt hvad nedan stadgas, äro fria från hamnSpritearor: brännvin och sprit, alla
afgift.
slag samt punsch •••••.•••••••••
hl 50» 40 .•
'6:0) Varor, som i Stockholm angifvas till nederlag
päek, se Talg.
och för hvilka vid uppläggningen hamnafgift ertaeartn ..............•....•..........
det 25» 10»
lägges, äro vid förtullning eller öfverflyttlJing på
» lO]) -»
Sten: oarbetad: marmor i block
annat nederlag eller reexport från ny sådan af·
J) 10 J) -J)
arbetad: slip. och kvarnstenar
giftsfria.
trapp- och plansten samt cement7:0) Varor, som enligt tullstadgan aniifvastill omeoch marmorplattor •••••• pr 100 st. 50»
-»
delbar transitoförsändelse,
transitoupplag eller
marmorskifvorj
ej bearbetade
»10»
- J)
frllager, äro vid uppläggningen äfvensom vid
Strumpstols{lods, se Vtifnader,
reexport eller förflyttning till annat transitouppse Metaller,
lag eller frilager befriade från hamnafgift, men
S(ärkelse och potatismJöl.........
»10 J)
7 J)
däremot underkastade sådan afgift vid rörtullSuperfosfat, se GÖdntngsämnen.
ning
eller öfverflyttning på nederlag.
Svafoel och soafoelbtomma ..•...
»
5» -:I
» 45 J) -J) 8:0) Från hamnafgift för varor äro befriade
Sviskon ...........•..•..•......•••...
» 25 J) -J) a) försvarsverket tillhöriga varor äfvensom de öf·
riga kronans varor, 80m icke ä:ro afsedda att an.• 25 J) -»
vändas vid bedrifvande af industriell eller därSäetear: nya, af oblekt och ofår·
med jämförlig verksamhet;
15 J)
J) 25.
. gad juteväf
••••••••••.••.••.•••.
b)
postförsändelser;
J)
50» 25 D
af blekt eller färgad juteväf •••
D 100> D
af annan värnad, ..•
25 D e) passagerares reseffekter;
d) varor, som lossas från sådant fartyg, varom.förJ) 25 .• 10 J)
Talg, spdek: och tran ..•••.......
mäles under A. 9:0 dl härofvan och ater utfö:
Tapeter, pappers-, se Pappersarras med samma fartyg;
beten.
/
Te, •.•..........••
..•................•
» 50» - J) e) varor, som komma från Inrikes. ort och lossas
inom hamnområdet samt enligt skriftligt,lnty~
Tegel, se Lervaror.
af Tederbörande fartygsbeflil här omlastats till
Tt!r,ln, se Metaller.
annat fartyg inom sex dygn efter det fartygs an'Teryentinolja och terpentinsprit
.• 25 D 10""
komst, som hitfört varan för att omedellart
Tj,åra .............••.. :..••••..•..• , .• Ii»

ee..........................

lJana:s~~.6~j"d~.~~·M~gki;;;;;,:i;j;"
..

~~?

tig ',', ~ ';

suu;

~~~~:::::::::::: :::::::::: :::::::::::
e •••••

e ••••
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A.-B.

Taxor, for stadsbud

del

vidare berordras till- annan hamn, 'vare sig
f"or ändamålet föras öfver stadens kaj eller brygga
eller omedelbart omlastas.
Sådant intyg skall f)
f"or att gälla, senast näst ~ltmJjande söckendag

[4878]

Taxa för stadsbud,

och, sotning -.

[4877-48.791:

efter nämnda tidrymds utgång vara aflämnadt ~1
vederbörande hamnfogde;
"
.
tomkärl, i hvil ka varor .fönlt utförts frå'n hamn ~
området.

g-ällande från och med den l juni 1900,

..

A) Vid betalning titt stadsbud efter kurs anse ••Stockbolm indcladt i 8 stadsdelar: 1) Stadeny
inom broarue med tillhörande holmar 2) Inre Södermalm (gräns: Mälaren-Ringvägen-Järnvägen.
Timmermansgatan-Åsögatan-Renstjern~sgatan-SaltSjön),
3) yttre Södermalm, 4) Nedre Norrmalm (söder
om Tegnårsgatan] jämte Skepps- och.Kastellholmarne, 5) Öfre Norrmalm (norr om Tegnersgatan), 6) Kungsholmen, 7) Östermalm, 8) Djurgården, till Sirishof och Bellmansro. - Taxa I gäller mr uppdrag mellan.
td ställen i samma eller angränsande (med bro förenad) stadsdel, ta.Ta II för uppdrag frän en stadsdej.
"genom en annan till en tredje, taxa III f?r ötriga uppdrag.
Taxa l
II
III
För uppdrag utan börda eller Kr. Kr. Kr.
med börda af högst 4 kg. vikt
utgör taxan 25 öre om den vägsträcka, som skall tällryggaläggas, ej öfverstiger 500 mtr,
men eljest
0,50 0,75 1,00
bl För bör:d!!-!som väger öfver 4
?Den.~J olver 25 k!'f..•.. : .•••••• 1,00 1,25 1,50
c) For bbrd.a, som vager öfver 25
men ej ofTer 75 kg .•••.••••••••
1,50 22,50
Innefattar uppdrag jämväl äterkurs (till utgåfigspunkten eller annat ställe) betalas för återkursen Iralf. taxa för motavarande enkel kurs, dock
~.st
50·öre. (K.ursen och återkursen kunna alltså
beräknas efter oltka taxor.)
Genom bud, telefon eller på annat sätt kalladt
stadsbuds inställelse ersättes med 25 öre.
Uppehålles stadsbud af den, .som honom tingat,
eller eljes för dennes räkning mer än. en kvart.
timme utöfver den för uppdragets uträttande skäligen
erforderliga tid, betalas särskildt för noarie efter
/ nämnda kcarte timme börjad fjärdedels tim. 40ö.
Afser uppdrag endast att forsla passagerares
a)

[4879J
a)

ångbåt eller järnoägsstation tilt
eller omvändt, eller inom stationens ,
område, t. ex. mellan två tåg, erlägges 25 öre för;
börda om högst :;0 kg. och 50 öre för tyngre. Skall.
tidsuppehåll göras mellan hämining på ett tåg och,
afläll'lnande på ett annat, erläggas ytterligare ersättning med 25 öre.
B) Betalning efter tid.
För haiJ timme eller därunder 75 öre.
För påbörjad andra halftimme 75 öre.
För hvarje efter första ~men
börjad lialf':
timme 60 öre.
..

reseffekter från

personåkdon,

Gemensamma bestdmmeiser.

e)

1) Då stadsbud ej uttryckligen tingas efter tid ;
utgår betaInmgen efter kure.
.
2) Att för forslande af börda användes bår,
dragkärra eller annat fordon, inverkar ej på:
betalningen, som beräknas efter bördans tyngd.
3) Om uppdrag, som icke är tingadt efter tid ••
innefattar flera särskilda kurser, iifvensom i andra fall, då denna taxa icke är tillämplig, må öfverenskommelse om betainingsgrunden göras med stads.
bud eller ·stadsbudsföreståndare.
.

Taxa för sotning.

För sotning, som skall äga rum å bestämda
tider, ha stadsfullmäktige beslutat och öfverstät-

hållareämbetet
3!7 1918 fastställt ny taxa med följande grundpriser:
A. mr rokgängar till eldstad, där kokning sker och
för imrör: i vindsvåningen
20 öre pr'" ökgäng
,och l) öre jnera ror hvarje våning längre ned;
f"6r hvarje centralskorsten med rökgångar och
sotkammare . 50 öre i hus med 3 våTlingar och
vind samt 20 öre mera ror hvarje ytterligare
våning; oph för hvarje i centralskorstenen instucket imrör med tillhörande imkupa 15 öre.
B. lör rökgångar till badkamin eller ugn för uppvärmning: i vindsvåningen 10 öre pr rökgång och
:> öre mera för hvarje våning längre ned; för hvarje
.1 centralskorsten i hus med 3 våningar och vind
40 öre samt 20 öre mera f"6rhvarje ytterligare
våning.
C~ f"ör sotning och annan rensning af: vanlig järnspis på föreskrifveu tid 15 öre, eljes 40 öre; kamin
eller ugn d:o 25 öre och 75 öre; pannmur 50 öre;
st~rre spisar, värmeledningar, maBkins~orstena.r,

ångpannor o. d. efter öfverenskommelse etterefter öfverståthållareämbef.ets pröfning.
Obs För tiden 1/7 1918-30'6 1919 betalas sotning
med 30 010 högre belopp än ofvan angifna. Och om:
utan sotarens förskyllande sotning at' rökgång eller
centralskorsten behöfver verkställas under tiden lit t
-1/4, hbj ea taxan med 50°/0'
A,nm. 1. I afseende å skorsten, som stärutmed
grannes
brandmur
och i följd dilraf äruppdragen till större höjd. än den. eljes enligt ·glil.
lande bestämmelser skulle Innehafva, beräknas betalningen för sotningen, med tillämpning af nu stadgade grunder, efter antalet vänmgar i det hus, hVllrtill nämnda brandmur hörer.
Arom. 2. För rengöring af rökbuf erlägges ej
heller särskild betalning.
Anm. 3. För sotning af plåtrör med 4-6 m.s
längd betalas 30 öre, för kortare Ingentingyför Iängre
efter öfverenskommelse.
.
Anm. ,/, Biträde af murare eller annan handtverkare vid sotning betalas särskildt.
,
Anm. /j. Taxan gäller ej för eldstäder, som
anordnats för gas eller elektricitet.

MYNTRAKNAREN
Se annons

,"MILLIARD"
sid. 77.

Taxametertaxor

(4880J
A.

FÖl' ränumobll (B-bjultg
icke

heltäckt

-~----TAXA

I.

TAXA

u\l)

Dagtaxa.!

inom tuitarne

inom tultarne

utom tuilarne

för 3-4

För

III.S - TAXA

TAXA

1(2

Dagtaxat

pers.

B.

eller

pers

för 8-4

I.

TAXA

Väglängdii Prl . ,VägIängdi l'rls
intill
8
intill

800 m. O: 50
1,20Q 'j) O: 60
1,600 »: O: 70
2,000'
O: 80
2,400'
O: 90
2,800'
1: 00
8,200'
1: 10
3,600 •
1:' 20
4,000'
1:' 80
4,400»
1: 40
4,800'
1: 50
5,200'
1: 60
5,600'
1: 70
6,000'
1: 80
6,400'
1: 90
6,800»
2: 00
7.200'
2: 10
7,600 '.
2: 20
8,000»
2: 80
8,400»
2. 40
8,800»
2: 50
o.s.v.med. 10öro
mera; för hvarje
påbörjad väglängd af 400 m.

600 m'j O: 50
400 m. O: 50
900»
O: 60
600.
O: 60
1,200»
O: 70
800.
O: 70
1,500
O: 80 1,000'
O: 80
1,800.
O: 9U 1,200.
O: 90
2,100·»
1: .00 \1,400'
1: 00
2,400.
1: 10 l,GOO •
1:10
2,700.
1: 20 1,800'
1: 20
3,000 •
1: 80 2,000'
1: 30
3,800'
1: 40 2,21\0.
1: 40
8,600»
1: 50 2,400.
1: 50
3,900»
1: 60 2,600 D 1: 60
4,20G'
1: 70 2,800.
1: 70
4,500»
1: 80 3,000'
1: 80
4,800'
1: 90 3,200»
1: 90
5,100.
2: 00 8,400»
2: 00
5,400 » . 2: 10 3,flOO •
2: 10
5,700 » 2: 20 8,800 »' 2: 20
6,000»
2: 80 4,000 »1 2: 80
6,800 » 2: 40' 4,200 »1 2: 40
6,600 » 2: 50 4,4UO » 2: 50
o .•. v. med lOb,'re o.s.v.medIOöre
mera ,för hvarje mera för hvarje
påbörjad väg·
påbörjad väg.
längd af 300 m. längd af 200 m.

I

'1

I

inom tullarne

inom tutlarne

pers.

för 3- 4 pers.

v~gl~ngdl Pris
inttll I

IVä~längdl Pris
. intill

I

600 m.
900»
o. a.

II

O: 50 I 400 m.
O: 60 600 D
Y.
o. 8.

TAXA

I'

III."

Natt.tuxat

väglä.ngd! Pris
intill

(Beräkning

11.4

D'a~taxa t

(trr bruk tillsvldare.)

C. För åkning med släde.

eller

åkdon

Dagtaxat
för 1-2

pers.

för droskväsendet.

automobil

4']ljulig
heltäckt

droska.

Dagtaxat
för 1-2

och bestämmelser

utom tultarne
för 3-4

TAXA

väglängdl Prla
intill I

Akning
intill

V.

TAXA

Dngtaxa!
för 1-2

300 m.
450»
600»
750»

Taxa
eller

l

Lik"

A. II
10 öres

med

nr-

Taxa A,
eller

10 öres

förhöjning

förhöjning

för

för

h varje
...

väglängd

300 m.

af

våglängd

af

200 m.

I

-I Som natt räknas tiden från kl. 12 på natten tlll kl. 7 f. m.
2 Gäller äfven som..dagtaxa utom tullarue för 1-2 pers.
s Gäller älven som "attaxa inom eller utom tullarna samt för färd
med de droskor, som beordratLtill järnvägsstationen.
4 Gäller älven som dagtaxa ~utom tullarne för 1-4 pers. och som
nottosca , inom tullarne för 1-4 pers. eller utom tullarne för'1-2 pers.,
äfvensom för fard med de droskor, som beordrats till järnvägsstationen
(såvida- ej Taxa III bör tillltmpas).
e Gäller älven som taxa för fler än 4 pers. dag eller natt inom eller
utom' tullarne.
6 Gäller för icke heltäckt släde.
7 Gäller äfven inom tullarue för 1~ ..l)ers. i heltäckt släde' samt för
3-4 personer.
8 Gäller äfven för 1-4 pers. inom eller utom tullarna om natten
"a111tför färd med de slädar, som beordrats till järnvägsstationen.

B.
(~.

10
då

TAXA

pers.

för 1-2

-I ~~~ I Å!<n~ng
llltlll'

O: 50 min. sek.
O: 60
5 20
O; 7()
8
O: 80 10 40

I

O: UO
O: 60
O: 70

min.
4
6
8

~~

pers.
II

P.I·ls

III." ,

Dagtaxal

utom tullarne
för 8-4

I Å,kning
mtlll

I

pers.
II

Prfs

i
I

II O: 50 min,2 sek·1
40 l o, UO
li: 60
4
. O: 60
O: 70

5

20

O: 70

g; ~g ~ 40 g~~g

1,200 D
1: 10 18 40 1: 00
14
1: 00
9 20 l, 00
1,850»
1: 20 21 20 1: 10
16
1: 10 10 40 1: 10
1,500»
1: lIO 24
1: 20
18
1: 20 12
1: 20
1,650»
1: 40 26 40 1: 30
20
J.: 30 13 20 1: 30
1,800»
1: 5" 29 20 1: 40
22
1: 40 14 4v 1: 40
1,950»
1: 60 82
1: 50
24
1: 50 16
1: 50
2,100»
1: 70 84 40 1: 60
26
1: 60 17 20 1: 60
2,250»
1: 80 37 20 1: 70
28
1: 70 18 40 1: 70
2.400 » 1: 90 40
1: 80
30
1: 80 20
1: 80
2,550 »\ 2: 00 42 40
90
32
1: 90 21 20 1: 90
2,700 » 2: 10 45 20 2: 00
34
2: 00 22 40 2: 00
2,~50»
2: 20 48
2: 10
86
2: 10 24
2: 10
3,000 » 2: 30 50 40 2: 20
38
2: 20 25 20 ~: 20
3,100 »1 2: 40 58 20 I 2: 30
40
2: 30 26 40 2: ro
8,800»
2: 50 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10
o. s.v, med 10 ört: ö-re mera ror
öre mera för
öre mera för
mera för hvarje hvarje därefter 14Varje därefter hvarje därefter
påbörjad vägbörjad tid af
börjad tid af
börjad tid. af
längd af 150 m. 2 min. 40' sek.
2 min.
1 min. 20 sek.

I
A.

11.

Il:

hvarje

påbörjad

påbörjad

tid).

7

Dagtaxa!

l,~~g ~ ~: ~~ ~~ 20 g: ~gI

Llka rrned

efter

inom tuilarne utom tultarne

pers.

O: 50
O: 60

1.

6

I

Väntpens:ar.
Vid användning afjänomobileller icke heltäckt droska betalas för·väntan
före färden intill 8 mtnuter-ö«
öre och sedan (ärven under färden) 10
öre för hvar påbörjad 4·minutersperiod.
Vid användning af 4·/lj"Ug automobit eller heltäckt åkdon bet. las för
väntan före färden intill 4 minuter .5" öre och sedan (ätven under
färden) 10 öre för hvarje påbörjad 2~minutersperiod.
,"id användning .af sliide betalas for väntan föro färden intill (> min.
20 sek. su öre och sedan (äfven under färden) 10 öre för hvar pil'
börjad period af 2 min. 40 sek,
'l'lllägg under dyrtiden.
Då taxametern visar 1 kr. eller därunder, erlägges en tilläggsafgift meu
öre;' då taxametern visar 1: 10-2 kr., erlägges tilläggsafgift med 16 öre;
taxametern visar öfver 2 kl'. erlägges on tilläggssfgift med 25 öre•.

H.

: L4882]

Taxor och ordningsföreskrifter.

ens e:Ep,rimentaljiue o. ~ter Rosfugsvägen
d) ·PromonadåkJllng.
idrbi \ Kräftriket, antingsn in genom Raid- ,rl~j
, jJ:or foJjande 15 till 'sln rllttning bestämda promelagstull eller Drottning Kristinas vijg'tiil· j«
·.ader, hvilkas nr kunna an~U.n:da8ITid beställnmgen,
Östra station •••••••••••••••••••••••••.•••
, •• 12l'
• gälla bär angifna kurspris, dock med 1
höjning,
" dll härntrring sker å Söder fOr promenad utom norra 16) .dlctur 'tiU Drottningholm. förbi bl. a. Stocll;-'
holms
sjukhem,
Stockbolms
Hospital
'
tultarna eller å Norr för promenad utom södra:
(Konradsberg) och Kristineberg (Frimu-,
,
.I} LUla promenaden' å IJjurgården: förbi Norrarebarnbu,set),
och åter ••...•.•••••.••.•.
18:'diska Museet, Bellmansro och Rosendal
samt Djurgårdens norra strandväg ätCl1,
e) Kurskörning utom tullarna.
,
eller tvärtom ••.•••.••.•.••••••
· .•...•• ••·••••
6:- .•.•.
.2) Storo pro,."en(Jde.n €i D1urg&!drn: Norra
Normaltaxa
till eller från nedannämnda ställen
strandvägen
utefter Dj1ll'gärdsbrunnsvimed I6rhöjning af en krona för hvarje kurs dels
ken,
förbi
Rosendal , . D,tb.rgArdsbrn:hD.,
från Söder tiU plats utom norra tullarnw
dels
Manilla, Bsflrnanaro, Hasselbacken o. s. v.
från norra stadsdelarna
till plats utom södra
eller tvärtom •••• ; •••••••••••.••••••••••••.
7:
tullarnaU).
I
Kr.
'
Kr.
') StlJrsta -p-ro'lfienaden
11 Djurgl1rdrn: Lika
Bellmansro ••••••••• 4: -, Kräftriket
•••... .•• c&;med nor %: men med utsträokning från
Bergianska Trädgår·
Kungsholms
villaDjurgårdsbrunn,
längs Djurgårdsbrunnsden •••.•.•••••••••
6: 60
stad ••••••••.••••••
8: ~
kanalen, förbi Par kudden', omkring BlockB~rgsbamra.........
Lidingöbrovärdbus,
,
husudden, förbt Täcka Udden och Maöfver Gärdet ....••
il:nilla ••••••••••••.•••••.••••••••.••••••••••••••
8:- BIskopsudden •••••• 5.50
Bl~lCkbusudden
•.
,
Lidingöbro
värds4) Prom)enadli.fver Djurg&rdtn,
l}j~rg&rdBhrunn.,
Brannkyrka
kyrka 8. bus
öfver DjurI Lidi1tg6bro värdshus, Ladugårdsgärdet till
Djurgårdsbrunn, öfI(ården •••••.•.••.•
7:Värtahamnen, förbi Nya. Gasverket, Sover Gärdet ••• ::. 5: 50 Lidingö kyrka ••, •.. 11:Ijavligen till ValhaUaväl(en o. B. T. .• •••• 10:
DJurgårdsbrunn,
ofLidingö
Villastad
9:l) Promenad ö/ve,. IJj'Urgärdeu) Ladugårdsgår.ver DJurgård~.n...
6: - Liljeholmen .•.•••.••
4:det, Värtabamnen,
förbi Nya. Gasverket,
DJursbolm,
vards.
Långpannan
••••.•
10:Fiskartorpet, Stora Skuggan, Landtbrukshuset
••••.•.••..
11. - Löfholmen
"akademiens experimentalflUt och BergiDj'ur-ahö.lrn, slottet
.•••••••••
vanska trädgården r.ll Uldks""l och hem
eller norr därom 12: _ Man.'lla •.• -.......
6: 50>
NorrtuUsvägen genom Hagaparken. förb~
Drottningholm •..••• 12: _ Marteberg . .•..••.•
,: 51l
Stallmlistaregården
och Eugeniahemmet 18: Dufnis
•••••••••••• 12:- Nacka nya kyrka
8:6) Promenad genom Stca.;sruu jlJrbi Enekede,
Eljelund
,"
••••••••••
6:
Nackanäs.
•....
6: 5&
Örby, BrännJ>yrka, Vlisiberga, LiJjebol6: - Nacka gamla kyrka 8:men och HornstuU •••••••••••••••••.•••.••
14: - Enskede •.•.••••••••
Experimentalfältet
6:Nya
kyrkogården.'..
6:7) Promenad till ~~lhlraKyrkogårtip..n och åter 7: 50
7: - Parkudden •••....•.
6: 5&
I) Promenad hll Norra Kyrlcog&rdm och åt~r 7: 50 Finnbo~a
Fr~skatl •••.•••.•.••
6: - Ropsten •••••••••••• 5: 50
t) Promenad i Hayapark~n,
förbi Raga lustStora...
6: 50 Rosendal
4· .~
slott •••••••••••••••.•.•••••.••••.•• : ••.•••••••• 7: 50 Frosunda,
Frösunda, Lilla. .. , 7: _
10) Promenad 16rbi Karlb-.g
(Krigsskolan),
Frösundavik
••.••• 7: _ Sandsborg ..•••••••
6:Tomteboda (Blindinstitutet),
Solna kyrka
Gasverket Tid VärSkugl(an, på Norra
och Norra begra.fningsplatf;en~ gt>.wllu Hatan •.•••..••...••.
6: 50
DJurl(ärden....
. . 6: gapa rken, förbi Stallmästaregärden,
eller 9: _ Gröndal............
6: _ Skurubro ...•••••••.• 13:51)
tTärtom
•••...
Haga, slottet eller
Solna kyrka ••••••.•• 6:H.) Promenad ge1wm Bagapflrklln :rorbi HagaKoppartälten
••• 6: _ Stallmästareg:ärde,:,
3: 5c)
,
lund o. s. v. till (T/r;lcsdal, med fortsätt"- Hagalund, villastaStockRund, Järnva·
ning genom Ulriksdals aU., förbt Stockden •••..••••••••••
8: _
gens. hållplats ••• 8:sund, Roalagavägen förb'i Ålki~tan, Ber
Hammarby .•••••••• 4: 50 Stor" Slkla •••..••.•
6: 50
gianska trädgården,
Landtbruksakademh
Hasselbacken ••.••• 3: 50 Storangen
"·:0'·:'· 10;ens Experimentalf"ålt, Kräftriket, Albano,
•••.••••• 6: - ~~~d~{.berl(a ~l~p~~ 129:eller tvärtom .•.••••.•••••..••.•••••.•.•••
12: - Hemgärden
Henr-iksborg
•••••• 5: _
~ e orne VI 3;S
.12) Promenad i harrskog, i6rbi Ö'stra station,
Henriksdal ••••••••• 4: 50 gödra BegrafnlDgsRiksmarskalksvägen,
Mellanvägen, /6rbi
Hornsberg
5: _
platsen.
••••••••• 6:Ugglevik8källan,
Harvägen och Sofiavägen,
:::::::::
8: - Tomteboda .•••••••• 5: 5&
eller tvärtom .••••..••..••••.•••...••.••••••••
5:- Hurvud~ta
Hägersten
•••.•
7: 51) Tranebergsbro. •...•
6:18)' Promenad i U!lgl('tJik8~kogpn:
Sturevägen,
Järf'va, Neder •••••. 7: 50 Täcka Udden
••• 6: 5c)
i6rbi
Idrottsparken,
Tennispa •.iljongen
Järfva, öfver •••••• 8: 00 Ulfsunda ••••.. ..•••• 8: 50
och Lifgardets till häst kasern, StorängsJärla .••.•••••
8: - Ulriksdal,
genom
lägen, FiskarturpsvägP'1I,
Ugglevägen'oMelKakuäs, skjutbanan
5: 50
Norrtull •.......•
,,9:lan vägen o. Riksmarskalksvägen till Östra
Karlbergs
slott......
4:
50
Ulriksdal,
genom
station .•.•••.••.••..••••••••••.•••••.•••.•..•
7:- KavallerietablisseRoslagstull ...•••• 9: 5&
14:) Promenad. 6/ver Norra Ojurglirdell, Sturementet •.•.••••••••
,: 00 Valdemarsudde
••, 4: 00
vägen och GaRverksvägen, förbt ElektriKonradsberg
••....
4: 50 yinterviken.........
6: 50.
eitetsverket och Nya Gasverket, Fiskar·
Krematoriet ......•..
7: - Värtahamnen ..•...
fi: 50
torpsvägen,
förbi
Fiskartorpet,
Stora
Kristineberg,
utom
Ålkistan ••••.•••.•••
7:Skuggan, kidlöpningsbacken
ocb MålKungsholmstull
4: 50 Årstadal .......••...
6:skjutningsbanan
till
LandlpruksiJkademi-

/0',

u,

ft

-

7: -

7:-

l

..............,lIP

0.0

••••••••••••••••••

o...

OJ ltranserna

rör stad.delar Inom tullArna äro:
Å Sorr : Vllrtajäruväl(eus spär fråll Norra stambauan till Albano.
Karlavägen frän Karlaplan österut till Göta Lifgardes kasern och
Skogsinstitutet, samt Strandvägen.' Inom tullarna au ses ligga: Albano järnvägsstation. gpidemil;Jjllkhuset,
Stockholms Östra järnvä.gsstation, Sofiahemmet, Idrottsparken, Lifgardets till häst kasern, General~taben8
l stall,
Första Svea artilleriregementes
kasern och Guwtaf Adolfs kyrka.
Å Rli,lp.Tm(d'1/: Danviksbron, den 8. k. Vallgrafven vid slutet af Götgatan. Liljeholmsbron, Re,.mersholmsbron
och Låul(holmsbron.
Å Kung"holnun: Martabergsgatan meUan Fleminggatan och Drottningholmsvägen.
u) Sön- och helgdagar 2 kr. 'mera. Öfvertid 2 kr. pr halftimme.
För kransngn
och barnlikvagn
(i kr mera än .för v~l?-lig

A 6ster'11wlm: Valhallavägen,

o

ya~.

.

-

'FINSPOYVGS
ME-rAL'LVERKS
•....•.
~~_
...••.
~_ ..BERIDAREBANSGATAN
17 -----------
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\

\
•

J,jlm.H:yilik'\Ylktllixa.Wfst~nd:1

[4882'f::;8984]

l:J

f,) Körui,n·g"Rr."'U,\·\
<.:'
Kr. [
Begagnas .W.dlJ<Ur.skörnil,lg'i/ltQm
tullarna samma
F?r. hv,arj.e'hel,'."mil, räk.n,,:d:.,ofritn'Stl'>rtorget•.•. 12:~, äkd..on.., :ti,l\~l'h!. betqlas. ~Täntning~pel;l."ing,,:~,e.fter
For ih.V:arJeharefte';' pwbbrJad ·kvartmil •.•••.. 3: ~ .samma ..berakn.mg. och dessutom .halfJega for'Ii.~.er
En~timmes väntning fritt..
I>
.,fli,r.den. ,
. ."'
''-'1'.
'0'"
'.
,-;~~
'
' VäntnipgspenI/ingardärutöfTer,per
timme •.• 3: -Beställes
..äkdon utanatt sedall.l)egagn'J.s, betal ••.•
För återresa med samma skjuts hälften af det
för franikörtiiJil;en efter taxan och däTut5ivei vintbortresan beräknade beloppet..
~
ningspenningar t:'ör.tid ~fve~ en :halftim~~'.'
'. :
Hemkörntng utan åkande .•....••.•.. ,..... •••..••
2: Se dock om.b,grafni1lg~kö.rni"y,a.r.ofyati·lj.n.<;ler,~)!
g) Åkturer till julottan
. 3) nrhöJnlnq "I e";ra,, s!l;e. II,Ied 50 O/o/qr kor·
i Solna 8: --;-"retur a timmar 12:~-; .Bromma, Dande- mng ID:eHa~ kl.. 12 e. ID: ?cli ~_ f. _~ .. I!?-eJt m~.d
röd,. Lidingö, 'Nacka,' BrännlljTka eller Huddinge 1 k.r. vid hamtnmgefter tldlg":,,e b?rtk<;>rmng.•-;- ;F'?r •
15':'''''' .retur' 4 t:r 20: '-'LoId 20: '- retur' t:r 25: _. broll~!?svagnar" extra ~lega.nta åkdön, äfvensom .Yld
.,'. ,.~'
.'
r....
.•.
kapplöpningar
och större festllgh~ter sättas priser.,L
hl Begrafnlngskornlnl!"ar.
efteröfTereriskommelse.
.
,\~
För Ii kv ag n ~rter ackord, lägst 12,kr. ä aö en4) Af för hYrkuskverket ol>iind person och på.
· ·"ag och 18 kr. ä söndag.
.
.
skälig anledning fordras Iegans erläggande pä Id1'.
Va.qn till Norra Beqra.lningsplatsen:-)
hand.
' ,
•
Frän ~?rr, ,.för tid '~f !;lögst 21/1. timmar •••••• 12: 5) Grind- 'lIer bropenningar gäldas a,tden åkande.
tv
"
Soder », q "
'.'
3.
"
..•••.• 14: 6) Utan särsldldt medgifvande må, utom' dome- ,
·
.Vagn '!ll ~(jdra !i.~graJn'tng~plat8en:-)
stik på kuskbocken, ej flere personer. än det antal,
Frän Söder, för tid af. hogst 21/2 tlmmar ..••.• 12: - föl' hvilket åkdonet är afsedt <se nedan), 'inrymma •.
,,~?rr.
""
"
,,3
"
14: - däri. - Skola 'reseffekter medföras, bör därom till ..
Fram.k~rlllng·L .....•. : •••...•••... : ••.•.••. : ..•..
8: - sägas vid 'beställningen.
I
I
Vagn. till kyrkq.!?ärd.' staden, bli ~alarTarf.
7) l åkdon Iii icke m,deagas hundar, ej heller
v.et, eller Jarllvagsstatl~nJ for tId, af 21/s
smittosamt
sjuke: sker det senare, är den vållande
~m\m.~ 0'0:." •.••• - ••••• :-- ••••••. : •.:.•••••••••
12: - skyldig att ersätta rengöring, desinf~ktion' aamt even .
. och for påbörjad h,alftlmme darofver ••• 2. - tuell karantänskostnad
Il i kr. pr dag och reparation.
Vagn till begrarntug l Brännkyrka eller Nacka H a U
8) Varm vagn betalas extra med 20 öre för hvarje .
.kr:, .i .Lidingö 18 II 20 kr., i Djursholm 20 å 23 kr. körning
.
._
samt f, Ö. 20 kr. pr mil för högst 4 t:r; 2: - pr
.
halftimme för öfvertid.
~".~' -) Se n6t·~) å före/g. sida.
Att märka vid beställning af hyrkuskäkdon:
.i' RustvagDSkörnlng.
Drosk o och Vikforia,
för två. personer, äro öppna
åkdon med sufflett.
• t
FråIl'tiden, då vagnen enligt beställning :.tr fram· La-nda, för fyra persbner, är- öppet Akdon) Bom vid
• körd iutfll dess att den, efter omedelbar hemkörnmg,
behof kan täckas ihop.
l
r \
återkommer
till hyrkusk verket inom staden, 4 kr Okar a hallc, för 'å 8 personer, är en öppen, gw. ,/
, första"timmen
och därefter 2 kr. för byar påbörjad
nibusliknande
vagn u tan tak.
'
, halftimme; utåt landet 24 kr. per mil för högst 7 tor. Täct"tHj1l är täckt åkdon för fyra personer.
8estiimmelst'r
vid taxans ti.lIä,mpnin~.
Kupe är täckt åkdon för' två personer.
l). Vid (Idkö""ing beräkuas betalulugen frän åk. Hyat slädf' är öppen. för 2 personer förutom kusken,
donets inställelse,
där körningen skall börja, till
som vauligen står bakpå.
\
dess återkomat till hyrkuskverket efter omedelbar Rark är öppen släde för fyra personer.
hemkörning.
'l'ä('k8Iäd~ är för fyra personer.
p
,2) Vä71tningsp nningar.
Yid kurs körning utom Slädkupe
är täekt. för två personer.
tullarna och vid de promenader, som äro med nummer LtkvuY'f,ar tttlhandahåtlas
i olika utstyrsel och storbetecknade, medgirves vid framkomsten till målet -n
lekar.
halt titomes väntniug fritt. För hvarje därutöf'ver Barsiukeaon är täckt landå, med plats för barn.
påbörjad halftimrne beräknas i väntningApenuingar
liket framtill, utanpå vagnen,
~
en krona och .0 öre, liksom ock för uppehäll af Husfvuyn
är a.rbet~åkdoll" arsedt för transpori af
hammanlagdt mer än en haiftimme under promenadmöbler
och
andra
skrymmande
effekter.
åkning' utom tullarna.
Ti'lakvarn är arbetsåkdon
utan si,dostöd.J
Y'1'~

.•~· ;.'

for

l

l

~~(

1\

J
[~883]

Afståndet

från Stortorget

till;

Meter.

3,628
\~~~~~l!'~~"':::::::::::::::
:....
:::::::::
::::::3,159

~:Bellmans byst .....•........................
,·B~rl!'s,uud, .............• ,................•.....
'BlSkopsudden ...•.......................
' ..
Blockhllstull ......................••.•.•..
Charlottendal (utom Hornstull) ..•••.
Danviks hospital .........•........•••......
--Darrvikstutl

:"

.

Meter.

(nya vägen)

Enskede
3,\144 Experimentalfältet
utoIJ;! Roslagstull
4,210 F'iskartorpot
..........•....................
4,7\15 Framnäs .......•..•.•••..
~...•..•••..............

Frö.unda, Stora
D:o
Lilla
3,ORO F:i.l!~I.ången

"

. 6,339

4,3~9

2,900/Griillhrink

~'Dj,lirgärdshrunn (öfver Djurgården) . 6,062
1:>:0 (genom Frpdrik~hof8tull)
. 4,l\>lfi
vDio(geuom Öcltermalmstull)
.
Drasonatallen
(g. ~rpdrikshofstu,ll) ..•
",D~ottnil}!\.h\JrgPt.(g. Fredrikshofatull)
8,676
D:o (genom Östermalmstull)
. 3,901

-_.

Drottningholm

................•......•..•...

Grönoal (på Djurgården)
I Gröndal ,utom Hornstul!)

. 11,790
. 4,82~

r

4,860
5,178
3.043
. 5,813
. lI,2fi9
.' 4,810

4,175
. 6,686
. 4,489

,

t ~~gj ~.Ha~a
~~~a,
nG~~'l'~)'
'g~~~~
'.'1:~.H ~g~·.iiri~~
lustslott genom forsta grind .

,

D.o d o",genorn

andra

grind

:

.

4,677\
6\377
6,2fi5
6,7;30

.fflI-Yf:.NFT'R/Ä:K· IV.A?'R' S,N, "~IV/!1f'/.L:1::.!.:J A.IR"$J~"
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