<sida 1>
Protocoll, fördt vid Kommunal Stämma med Pajala församlings
Socknemän i Pajala prestgård den 6 April 1863.
Sedan socknemännen enligt kallelse infunnit sig i stämman förekommo
ärenderna under öfverläggning i följande ordning.
§.1.
Upplästes en af åtskillige Soknemän till Landshöfdinge Embetet i
Norrbottens Län ingifven Besvärsskrift, daterad den 11 Februari 1863,
hvari Kommunalstämmobeslutet af den 25 sistledne Januari öfverklagas
under förmenande att besluta[nde]na dels öfverskrida det beslutandes
befogenhet, dels kränka enskildas Rätt, och hvila på orätters grund samt
dels ock tillkommit i icke laga ordning.
Att å öfrige Communalskattskylldiges vägnar förklara sig med anledning af
ifrågawarande Beswärs skrift utsågs enhälligt Ordföranden i Communal
Nämnden Fredrik Henriksson Pajala, förklarande sig Soknemännen nöjde
med hvad ombudet lagligen gör och låter, och skulle Protocolls Utdrag
häraf meddelas i stället för fullmakt.
<sida 2>
§.2. Med anledning af v. Härads Höfding C. R. Norströms skrifvelse,
daterad den 18 sistledne Mars, innehållande kallelse till Pajala Soknemän
att den 17 instundande April klockan 10 f.m. infinna sig inför Öfver Torneå
Härads Rätt för att [<höras> överstrykt ord] i fråga om reglering af så väl
wägunderhållet af nya vägen emellan Öfver Torneå och Pajala Kyrkor som
ock skjutningens bestridande höras angående de vilkor, hwarunder till
Gästgifverier föreslagne hemman borde uppehålla gästgifverihållningen
samt för huru lång tid ägarena vore villiga att denna tunga sig åtaga, dels
de hemman, som vid hvarje gästgifveri borde anslås säkra håll och
reservskjutskyldige, dels ock den färjetaxa, som borde äga rum för
öfverfarten af Pirtiniemi träsk, utsågs Bonden Fredrik Hendriksson Pajala
att i egenskap af Fullmägtig å Församlingens wägnar infinna sig vid
ifrågavarande sammanträde; ock skulle Protocolls Utdrag häraf meddelas i
stället för Fullmakt.
§.3. På begäran af [Föreståndarena> överstrykt ord] Hemmansägarne
Isak Isaksson Niva och Isak Mikko såsom uppsyningsmän för
Prestebordets iordningssättande beviljades 50 öres förhöjning åt hvardera
föreståndarena utöfver hvad som förut blifvit beviljadt för hvarje dag, som
föreståndarena anwända i och för uppsigt vid arbete för Prestebordets
iordningssättande. För öfrigt lemnades rättighet åt föreståndarena att
sjelfve bestämma dagspenningen åt arbetare vid ifrågavarande arbete.
Uppläst och justeradt genast på stället
På Communalstämmans wägnar
E. A. Stenborg Ordförande
Henrik Tornberg
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