Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1856-07-06

<sida 1>
Socknestämmo Protocoll hållet vid Allmän Socknestämma den 6 Julii 1856
uti Sockne stugan i Pajala.
S:D: Enligt Socknestämmo Beslut af den 22 Junii skulle Brobyggnaden
öfver Kyrkobäcken genom auction denne dag Utbjudas till den som för
minsta kostnaden ville åtaga sig att den samma fullborda, under
öfverläggningen ansågs Nödigt, att Stenkistorna borde vara 1½ famn
breda 1. famn långa; Nästa vår bör bron vara färdig. Om Br[on] blir färdig
till Kengis marknads tiden fås belatningen [=betalningen] vid detta
Sockne Uppbörd / vid anstäld auction åtog sig Isak Isaksson Niva att
bygga bron färdig för 47 Rsr Rgs.
§.2.
Uti ordentligen Utlyst Socknestämma som blef hållen den 6te Juni 1856,
beslöt Församlingen att anföra besvär öfver Kammar Collegii Utslag af den
18 Mars 1856 angående Vuopio Hemmans bildande till Prestbord; och
beslöt församlingen att gifva Commission Landtmätaren och Kr.fogden I.
W. Hackzell Fullmagt, att å Socknens vägnar utföra detta Mål, åtnöjande
sig Församlingen hvad Församlingen i detta mål lagligen gör och låter.
Underteknad betalar hälften af omkostnaderna; och Församlingen den
andra hälften.§.3.
Med anledning af Kronof. K A Ekströms skrifvelse af den 25 Juni rör[an]de
val af en fullmägtig, hvilken är anbefald, uti 2.§. 3 mom. af Kongl
Kungörelsen den 11te Maj 1855, bör sammanträda med ofrige Socknars
fullmägtige för Markegång pris[några otydliga bokstäver] bestämmande,
hade Socknemannen [=socknemännen] efter skedd kung[-]görelse fr.
Pr.stol. sammanträdt [uti] Sock[n]e Stugan, för att öfverlägga och besluta
i detta ämne. Vid arendets [=ärendets] föredragning [<valde> överstrykt
ord] fattade Församlingen
<sida 2>
det beslut, att denna Församling åtnöjer sig med öfriga Socknens
Fullmägtiga [ett oläsligt ord] Häradet uti sak besluta. Sålunda vara
beslutat, intyga, och på stället justeradt, På Socknestämmans vägnar. L.
L. Laestadius ordförande. -Fredrik Vanhainen / Bonde Erkheiki (bomärke)
/ Henrik Pellika
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