Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1861-11-10
<sida 1>
Protocoll fördt i allmän Sockenstämma med Pajala Socknemän den 10
Nov. 1861.
Socknemännen hade [i] laglig tid kallade, infunnit sig i d[a]gens
Socknestämma för att öfverlägga och besluta i följande frågor.
§.1.
Socknemännen utsågo Ordföranden i Socknenämnden och Fattigvårds
Styrelsen Fredrik Henriksson Pajala att vara närvarande vid den Mantals
och Skattskrifning, som förrättas här[-]städes den 14 och 16
nästkommande December.
§.2.
Socknemännen uppdrogo åt Hemmans egaren Isak Niva att anskaffa
nödiga sittplatser i det rum der Gudstjensten för det närvarande hålles
och medgåfvo Socknemännen att bänkarne i Kyrkan skulle få härtill
användas och skulle betalningen ske i första hand af befintliga
Socknemedel.
§.3.
Socknemännen hördes angående Kungl. Skogs Styrelsens förslag, dat.
den 29 Maj 1861, om b[ildan]de af en [<Skogs> överstrykt ord] Krono
park af de emellan Kolare och Muodoslombolo utefter Muonio elf befintlige
skogstrakter.<sida 2> Sedan innehållet i ifrågavarande Kungl. Skogs
Styrelsens förslag blifvit utveckladt för Socknemännen och af detta förslag
åtföljande Krono fogden A. [bläckfläck] Vallins utlåtande [+i] förevarande
fråga blifvit uppl[+äst] för Socknemännen, förenade sig So[ck-]nemännen
efter en stunds öfverläggning enhälligt i Krono fogden A. J Vallins
ofvannämnde utlåtande, [+an]seende således förslaget nu den
ifrågavarande Kronoparkens bil[dan]de böra förfalla.
§.4.
Socknemännen hördes angående en [+af] Conductören A. L. Haverman[?]
efter uppdrag af Öfver Intendents Embetet uppgjord af särskildt memorial
m[ed] kostnads förslag åtföljda Förslags ritningar till Capellbyggnad och
Klo[+ck]stapel i Muonionalusta by af denn[a] församling. Socknemännen
hade ing[en]ting att anmärka emot de ifråga[va]rande ritningarne, men
ansågo kostnadsförslaget vara alldeles för lågt tilltaget i förhållan[de] till
nuva[ran]de i orten gångbara priser på [ma]terialier [<och> överstrykt
ord] dagsverken och bygg[mä]stare arfvoden.
Upläst och justeradt genast på stäl[et]
<sida 3>
På Socknestämmans vägnar
E. A. Stenborg Ordförande
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