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~tdr aQ af orotoKoll , hallet vid hilsovårdsn~mnd~ 

i Liliehol~ens Municipalsamhälle sammanträde den 11 • 

.'ars 1S07. 

S. D. Nirvarande voro : Herrar ordföranaen C: r CrouQQe,ledamötGrna Lantz och Oen

tele , samt suppleanten Friströr:'. 

Sedan nälsovardsn~ nden oå sam.,antr "de den 7 dennes beslutat att , i anled

ninQ af KonunQens BefallninQzhafvandes i linet resolution af ~en 26. Bebruari 

1907 rörar.de bristfä.llir-1heter ~ bostaashuset vid li enhe.te. ~. stasko~ 9 elier 

Sofielund , ä saQde olats undersdka förhäll~ndet innan beslut i saken fatta(~ 

sa företo~s nu syn och undersöA:nir ~ af huset och olatse"G ifrä~a och fann h::i.J.

sovårdsnämncien ; att berörde hus , som e~es af Ba~aren C. J . Lind~ren från Se~cl

toros vi l 1 cJs.tad i Huddinqc socken, var bel5~et i an starkt sluttande backe, 

hvari utQrifninQ skett i och för olats beredande för husets upof6ranae, sä att 

nedre vanin~en ir en s. k. jordvanin~ och n~stan på tre sidor o~slut~n af jord; 

att i denna våninP, inrymmes, förutan: det rum , som bebotts af i relI'isshand

linQarna omnr,, nde SKrädderiarbe;taren Oskar Jonssc~- 17c-ttetL :. i och o~ifta An

na kar-i a t1il sson , ett Qammalt numera oanv§.ndt ba2,cri ~i:t'~){~-~.1: gen inrvmu er 3 

läQenheter om 1 rum och k5k och 2 enkelru~;att jorden i r :rutnimnde sluttnic, 

nedschaktats och fyllts upp mot husets ena lån~väQQ, så ett Qolfven i rum~en 

at denna sida af huset li~Qa minst en fot under markens yta, hvari~eno~ stor 

fuKti~net uppkommer i ru1mnen; att tred.ie vånin!<en inrymmer flere l;i,6enheter 

på ett ru~ och kdk samt enkelrum; att f,jårde vånir,~en inrymmer lä.~enheter o 

s . K. 1 rum och kök, samt 2 eni{clrum; att huset , som synes till stor del vara 

uppfört at ~a.!.:.la bräder, är till , på.- och vidby~~t , sä att in~a ordnade traoouoo-, 

gån~ar finnas , utan åro tr8oporna att likna vid ~amla förfallna ste~ar; att 
I 

rcicken och ledstår.!,1er vid afsattsE:rna i de s. i{ , traooui)o~ånrarn8 sakn ~ s; ,, .. t 

alla ru:man i huset åro i hö~ ~rad dra~iga och i de tva nedersta våningarna 

mycket fukti ija och l~mna icke tillråckli~t skydd mot vinterköld; att å ru~mens 

vä,gar och tak finnes hånpande delar- avar af Ramla smutsiRa taoeter; att ta

ken i rummen på flere stillen vore så s5ndri~a, att fy1lninJen rann ner i rum

men och s· rtt-s ris,. för·efinnas, att taken kunna instörta; att äe allra flesta 

rummer. !"e.a.,~~!"t · der än ~arr.la sma iiminer pa. fötter , frän hvilka kaminer 

r6Ken . ~ ut gena .. ol-trör och sai{r.ade flere rurr: helt och h_.llet eldstider; 
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att ~enom denna oremitiva anordninQ af eldstäderna stor fara synes vara för 

handen , att eldsolycka lätt kan uoostå;att , enligt hvad i huset boende perso

ner berättade, vid inträ.~fande re6nväder, vatten rinner in i rummen Qenom ta

ket; samt at., i huset bor rHt månQa människor tre och fyra i hvar.ie af de 
I 

små rumma~ ~om voro bemänOda med smuts och orenli~het af alla sla~. 
I 

Det uoolystes, att förben~lde C. J . ~ind~ren endast eQer huset ifråQa och 

att marken hvarpå huset är uopf5rt , tillh5r Stockholms stad , med hvilken lind

~ren icke lirer hafva uoo9.iort nå~ot kontrakt om arrende eller hvra af mar

ken ifråga. 

Då hälsov~rdsnämnden fann,att lä~enheterna i ofvanberörde hus till följ6 

af by~~nadens beskaffenhet och den där rädande orenligheten vara olimpliga 

till människobostäder och i hö~ ~rad förenadt med v§de f6r innPboendes häl

sa,beslöt nämnden förbjuda , att rummen i saQde hus finQe vidare uthyras och 

att eQaren af huset ofvanbemälde C. J . Lind~ren hade att , vid vite af 100 kro

nor, intill den 15. instundande Juni , utrymma huset,så att inga menniskor efter 

denna dag vore där boende. 

Vid .justerin~en af protokollet den 4/ 4- 07 unplyste or·dför-anden D: r Croi 

ge , att sedan förra sammanträdet en olycka inträffat i huset ifrå~e, i det att 

en minderårig flicka ramlat ned ~la utan ledstänQ~r försedde s. k. treooor

na och att denna olycka tydli~en vore en följd af den oremitiva by~gnaden. 

Justeradt äen 4/3- 07 

Adolf DrouQ~e 

ordförande Eric 3entele 

Som ofvan 

C. J . Borg 

Protokoll sförare 

G. V. Lantz 
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