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                                                                                                                                                                                                      Protokoll vid sammanträde med 

                       Mögsjöhöjdens skolhusbyggnadsskyl- 

                                                                                                                                              dige i Mögsjöhöjden den 3 oktober 1881. 

 

        Sammanträdet, som blifvit lagligen pålyst, hölls för att öfverlägga och fatta beslut angående det påbegynte skolhusets 

färdigbyggande och inredning._

Per Elofsson och Anders Jonsson i Mögsjöhöjden utsågos att leda och öfvervaka det återstående arbetet med yttertakets 

fullbordande samt  husets inredning genom snickring och murning och hafva de att anskaffa snickare och murare för att  

på  villkor som af dem gemensamt bestämmes, utföra ifrågavarande arbete. Vid handtlangning och öfrigt, som af  

byggnadsskyldige sjelfve kunna göras, skola de genom dagsverken efter hvars och ens skatterätt bestridas.  Hvad i  

materialier  komma att utgå lemna skolrotens medlemmar hvad de hafva, det öfriga inköpes af kommiterade på rotens  

bekostnad. Materialier för murningen anskaffas och framforslas så tidigt, att murningsarbetet strax på våren nästa år kan  

begynnas. Fönster och dörrar   förfärdigas under vintern och mera, som lämpligen kan göras på förhand. Arbetet bör vara  

färdigt vid skolans begynnelse nästa år eller till den 1ste juli 1882.   

      På det hinder icke må ställas i vägen för komiterade vid arbetets utförande till bestämd tid, fattade man det beslut, att 

komiterade ega rätt att laga på deras bekostnad, som icke i materialier och dagsverken utgöra hvad på hvar och en   

ankommer och sättes dagsverkspriset  till 3 (Tre) kronor för häst och karl och för ensamt karl 2 (två) kronor  och ega de att  

exetentivt utsöka möjligen blifvande rester. Särskilt påpekades nödvändigheten af att tillsatte komiterade noga öfvervaka  

arbetet och att åtminstone den ene af dem  dagligen är närvarande under den tid  arbetet försiggår med murningen och  

snickringen. Arbetets fördelning m.m. tillkommer ock de komiterade. 

                                                                                                                        Ut supra, in fidem 

                                Per Mattsson i Gruftorp                                                    W. Kihlgren 

                                Olof Eriksson i Håkanstorp                                                    Ordf. 

 

                 Likheten med orginalet intygar 

                                                          W. Kihlgren 

                                                                 v.p. 

 

                 Uppläst från predikstolen den 9 Okt. 1881 af W. Kihlgren   

 

 

  

 


