Bro elektriska distributionsförening 1916-19
Materialet erhållet av Gert Stertman Bålsta. Han har även skrivit ett avsnitt för Boken om Bro
Renskrivet av Gudrun Sandén år 2000.
Protokoll hållet vid sammanträde i Gästgivargården i Bålsta d. 10 nov. 1916 för
konstituerande av Bro elektriska distributionsförening. U.p.a.
1. Utsågs Greve J. Sparre i Bro-Gård att leda dagens förhandlingar och föra protokollet.
2. De närvarande beslöto bilda en förening under benämning Bro elektriska
distributionsförening utan personlig ansvarighet med ändamål att från Älvkarleby kraftverk
inköpa och distribuera energi till ljus och kraft m.m. såväl till föreningens medlemmar som till
eventuella abonnenter.
3. Föredrogs och godkändes Vattenfallsstyrelsens förslagsstadgar, som bifogas.
4. Uppdrogs åt föreningens blivande styrelse att verkställa de mindre ändringar i stadgarna, som
för desammas registrering kunde erfordras.
5. Företogs val av styrelse, därvid till ledamöter utsågs:
Greve J. Sparre å Bro-Gård
Förvaltare A. A-son Hullberg å Säbyholm
Artisten N. Tamm å Kvistaberg
Kyrkoherde G. Elg å Bro
Slaktare J. Gustavsson å Bro
Vid enligt 13 i föreningens stadgar företagen lottning blevo herrar Tamm, Elg och Gustavsson
utlottade att avgå efter ett år; och voro således herrar Sparre och Hullberg valda för två år samt
herrar Tamm, Elg och Gustavsson för ett år.
Till suppleanter i styrelsen för ett år utsågos:
Rektor C. Sehlin å Säbyholm
Ingeniör C. A. Tamm å Ådö
Kapten C. Tauvon å Önsta i nu nämnd ordning.
6. Till revisorer utsågos:
Inspektor O. Friberg å Lindormsnäs
Organisten E. Hedin å Bro
Till revisorsuppleant utsågs:
Stationsmästare J .Johansson Bro
7. Beslöts att för närvarande icke något arvode skulle utgå vare sig till styrelsen eller
revisorerna.
8. Uppdrogs åt föreningens styrelse att underteckna kontrakt med Kungl. Vattenfallsstyrelsen
rörande leverans av elektrisk energi och därmed sammanhängande frågor.
9. Utsågos herrar C. Selin och G. Elg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
In fidem Johan Sparre ordf.
Justerat: Gösta Elg, C. Sehlin.
Lika med originalet intygar Johan Sparre, Föreningsstämmans ordf.
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Protokoll hållet vid Bro elektriska distributionsförenings sammanträde i Bro
kommunalrum den 16/1 1917.
1. Närvarande: Kyrkoherde G. Elg, Ingeniör C. Tamm, Förvaltare A. Hullberg, Lantbrukare J.
Gustavsson, samt undertecknad ordförande.
2. Följande anmälningar enligt bifogad lista hade inkommit till styrelsen och antecknades
sålunda 1369 andelar för jordbruksfastighet och 250 andelar för belysning.
3. Beslöts att till Vattenfallsstyrelsen insända den ena av anmälningarna, utfärdad i två
exemplar.
4. Beslöts att anskaffa ett kartblad över trakten, för att å detsamma utpricka de respektive
gårdarna.
5. Beslöts att anskaffa Svensk Författningssamling Nr 55 år 1911.
6. Beslöts att hos Vattenfallsstyrelsen göra framställning om uppgift på det antal stolpar, som
erfordras för elektrifieringen.
7. Beslöts att föreningens firma skulle tecknas av ordföranden.
8. Beslöts att ingå till Konungens Befallningshavande för fastställande av föreningens stadgar.

Protokoll hållet vid Bro elektriska distributionsförenings sammanträde i Bro
kommunalrum den 21 febr. 1918.
1. Sammanträdet förklarades i laga ordning tillkommet.
2. Till ordförande att leda förhandlingarna valdes Greve J. Sparre Bro Gård.
3. Protokollet från föreningens sammanträde den 16 januari 1917 upplästes och godkändes.
4. Då jämlikt stadgarna 13 föreskrives att styrelsen skall bestå av 5 personer och att av dessa
första gången val sker, tre skola utgå efter lottning, och på sammanträdet den 10 nov. 1916
Herrar N. Tamm, G. Elg och Johan Gustavsson blivit utlottade att avgå 1918, verkställdes nu
nytt val efter dessa, vilka alla blevo återvalda. Suppleanter skola vidare efter stadgarna väljas
årligen och beslöts att återvälja Herrar Carl Sehlin och C. A. Tamm. I stället för den tredje
suppleanten Herr Carl Hjelmstedt utsågs agronom H Wingård.
5. Ordföranden redogjorde för de åtgärder som jämlikt föreningens beslut av den 16 januari
1917 blivit vidtagna och framhöll att anledningen till att styrelsen icke sett sig kunna göra
framställning om elektrifieringen var den, att Vattenfallsstyrelsen avrått byggandet på grund av
brist på koppar.
Nu hade emellertid Rektor C. Sehlin och Förvaltare A. Hullberg såsom representanter för
Sunnerdahlska Stiftelsens Hemskolor och Säbyholms Gård hemställt att föreningen
sammankallas, för att dryfta frågan, huruvida densamma, om Vattenfallsstyrelsen funne skäl att
ifrån Stäket, dit ledning nu vore under byggnad, till den föreslagna transformatorstationen vid
Vallby inom Bro, framdraga ledningen, byggd av järntråd i stället för koppartråd, ville intressera
sig för att söka åstadkomma elektrifiering byggd på samma sätt, som så väl staten som enskilda
föreningar numera på grund av kristiden funnit anledning att göra.
Sedan Herrar C. Sehlin och A. Hullberg motiverat sin framställning i enlighet med hosföljande
bilaga, beslöts att ingå till Vattenfallsstyrelsen med hemställan, huruvida och på vilka villkor
Vattenfallstyrelsen under instundande vår och sommar kan åtaga sig att draga fram
kraftledningen från Älvkarleby över Stäket till transformatorstationen vid Vallby.
Sedan föreningen erhållit svar på här omtalade framställning och dess styrelse således fått
kännedom om den ungefärliga kostnaden per andel skulle föreningen ånyo sammankallas för att
2

EliBro.doc

2007-02-17

2001-01-01 Senast utskrivet 2007-02-17 11:29:00

besluta i frågan.
6. Till att justera dagens protokoll utsågos Herrar Carl Sehlin och A. Hullberg.
Justerat: Carl Sehlin, Axel A-son Hullberg.
enl. uppdrag Johan Sparre ordf.

Protokoll fört vid sammanträde med Bro elektriska distributionsförening i Bro
kommunalrum den 27 februari 1918.
1. Sammanträdet förklarades i laga ordning tillkommet.
2. Följande medlemmar i föreningen anmälde sig:
J. A. Andersson Ålbrunna
30 andelar
C. Gustavsson Sanda
12 "
A. Stern Lövåker
4 "
J. H. Abrahamsson Svartviken
11 "
W. Andersson Prästtorp
40 "
A. Brunn Wallby
27 "
3. Ordföranden vid sammanträdet den 21 februari, vilken även nu ledde förhandlingarna,
upplyste att skrivelse inkommit från Älvkarlebys kraftverks distriktsförvaltning att
Vattenfallsstyrelsen åtager sig elektrisk energi till Bro elektriska dristributionsförening, genom
att utföra erforderlig kraftledning, jämte transformatorstation inom Bro (vid Vallby) i enlighet
med förut lämnat meddelande, dock ställdes nu det villkor för en dylik energileverans, att
föreningen, förutom de vanliga energiavgifterna, uppgående till sammanlagt minst 4000:kronor, erlägger en engångsavgift, utgörande konjunkturtillägg för täckande av merkostnad för
kraftledning och tranformatorstation. Denna engångsavgift kommer att uppgå till c:a 20.000 kr,
om endast Broföreningen nu anslutes, men till c:a 15.000 kr om även Kungsängens
distributionsförening anslutes, under samma konjunkturer som nu råda.
4. Rektor C. Sehlin, såsom representant för Sunnerdahlska Stiftelsens Hemskolor upplyste att
Vattenfallsstyrelsen meddelat att för den händelse nu icke beslut fattades att antaga den här
omtalade energileveransen, ifrågavarande elektrifiering kunde bliva uppskjuten till en okänd
framtid, av skäl att cirka 100 föreningar redan äro anmälda för att erhålla elektrisk energi, men
att Vattenfallsstyrelsen ansåg sig på grund av förut givet löfte om sådan leverans och på
omständigheternas krav, nu böra tillmötesgå Broföreningens framställning.
Med anledning härav bad Rektor C. Sehlin att få tillstyrka anläggningen ifråga. Häri instämde
Inspektor C. Hjelmstedt för Thoresta gårds räkning. Sedan diskussionen förklarats avslutad,
framställdes proposition på, huruvida föreningen ville antaga det av Vattenfallsstyrelsen gjorda
erbjudandet enligt hosföljande bilaga.
Föreningen beslöt enhälligt att antaga detsamma, på villkor att företaget fortast möjligt
igångsattes, så att föreningen kunde räkna på att till instundande höst leverans av elektrisk
energi kunde påbörjas. Föreningen uppdrog åt styrelsen att omedelbart meddela
Vattenfallstyrelsen detta beslut, samt att åstadkomma och underskriva vederbörligt kontrakt i
saken.
5. Beslöts att föregående - till Bro elektriska distributionsförening - avlämnade förbindelser
skulle gälla, men att tilläggsförbindelse för eventuella merkostnader skulle medlemmarna i
föreningen avfordras av styrelsen.
6. Beslöts, att samtliga medlemmar i föreningen skulle underskriva detta beslut.
7. Det upplystes att Övergrans distributionsförening skulle sammanträda måndagen den 4 mars
vid Bålsta, för att besluta om elektrifiering inom det området och då man torde ha anledning
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förmoda att genom samarbete mellan föreningarna, inköp av material, skulle kunna erhållas till
billigare pris, beslöts att sätta sig i förbindelse med samma förening, för att underhandla i frågan
och utsågs därtill Förvaltare A. Hullberg med Rektor C. Sehlin som suppleant.
8. Till att justera detta protokoll utsågos: Kyrkoherde G. Elg och Rektor C. Sehlin.
enl. uppdrag Johan Sparre ordf.
Justerat: Carl Sehlin, Gösta Elg
Förestående protokoll godkännes.
Johan Gustavsson, För Thoresta Gård Henning Wingårdh, För Lejondals gård Ax. Rob. Bildt
enl. fullmakt, För Lilla Tingsviken G. Johansson, Sunnerdahls Hemskola Carl Sehlin, Gösta Elg,
C.E.Boije, För Lindormsnäs och St. Ekeby gårdar Oskar Friberg Viktor (saknas fortsättning).

Protokoll hållet vid sammanträde med medlemmar i Bro elektriska distributionsförening
Onsdagen den 10 April 1918 i Bro kommunalrum.
1. Upplästes och godkändes protokollet för sammanträdet 24/ 2.
2. På uppmaning av herr ordföraren redogjorde Förvaltare Killander från Skokloster för
verksamheten och kostnaden inom en elektrisk distributionsförening.
3. Godkände föreningen det af Kungl. Vattenfallsstyrelsen gjorda erbjudandet att emot en viss
tilläggsavgift framdraga elektrisk ström till en transformatorstation vid Vallby, under hösten
1918.
4. Beslöts att minsta antal andelar, som hvar och en finge teckna skulle vara fem (5).
5. Beslöts att styrelsen under byggnadsåret skulle kunna moderera antalet andelar om så skulle
erfordras.
6. Beslöts att installationen hos medlemmarna skulle ske genom föreningens försorg; de
deltagare som själva önska ombesörja installeringen skola före den 18 April till styrelsen göra
anmälan härom, hvarefter styrelsen äger pröva sådan anmälan.
7. Beslöts att för installationer skulle erläggas en avgift af kr. 20 den 15/5 kr. 20 den 15/6 och
kr. 20 den 15/7 per andel.
8. Uppdrogs år herrar Hullberg och Pettersson att jämte ordf. utgöra ett arbetsutskott, som fick i
uppdrag att ombestyra alla arbeten inom föreningen.
9. Beslöts att ansvarighetesbe ….( här har kopieringen misslyckats).
Justerat Henning Wingårdh, Henning Pettersson

Protokoll hållet vid Bro elektriska distributionsförenings styrelsesammanträde i Bro Gård
den 31 maj 1918
Närvarande: Kyrkoherde G. Elg, Rektor C. Sehlin, Förvaltare A. Hullberg, Agronom H
Wingårdh, Hemmansägare John Gustavsson och undertecknad ordf.
1. Ordföranden redogjorde för sammanträdets tillkomst och meddelade att medlemmarna
fullgjort sin första inbetalning för installationen förutom arrendator J. Andersson Ålbrunna som
begärt utträde ur föreningen. Samma beviljades.
2. Beträffande antagandet af de andelar 10 st. som landtmännens Mjölkförsälningsförening
tecknat för Bro Mejeri beslöt styrelsen infordra utredning
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Protokoll hållet vid Bro elektriska distributionsförenings styrelsesammanträde i
kommunalrummet den 15 Juli 1918.
Närvarande: kyrkoherde G. Elg, herrar H. Wingårdh, A. Hullberg, J. Gustavsson och
undertecknad ordf.
1. Ordföraren uppläste protokoll från föregående sammanträde hvilket godkändes.
2. Ordföraren redogjorde för inkomna skrivelser från Sveriges Allmänna Landtbrukssällskap,
ävenså från herrar Jaerde (?), Ekwall m.fl. angående sammanslutningar inom elektriska
distributionsföreningar. Sammanslutningarna skulle avse att förbilliga lån, uppgöra
kostnadsförslag och på allt sätt främja föreningens verksamhet. Styrelsen beslöt att för
närvarande ej ingå i någon sammanslutning.
3. Ordföranden framlade de till dato förda räkenskaperna hvilka granskades och redogjorde för
de löneförmåner, som utgå till montörer och linjearbetare m. fl. inom föreningens område,
hvilka förmåner styrelsen ansåg vara överensstämmande med dyrtidens kraf.
in fidem Johan Sparre.

Protokoll hållet vid Bro elektriska distributionsförenings styrelsesammanträde i Bro Gård
den 21 Aug. 1918.
Närvarande: Herrar Hullberg, Wingårdh, Pettersson, J. Gustavsson och undertecknad ordf.
1. Ordföranden uppläste protokoll från föregående styrelsesammanträde, hvilket godkändes.
2. Ordföranden redogjorde för förda förhandlingar med Ingeniör Jansson angående
löneförhöjning, för såväl montörer som linjearbetare och meddelade att han gjort hvad som
göras kan för att någon förhöjning ej skulle komma till stånd. Ingeniör Jansson lofade att ställa
sig samma till efterrättelse så långt som möjligt.
3. Uppdrogs åt herrar A. Hullberg och H. Pettersson att meddela föreningen löneförhöjningen
för den händelse någon medlem eventuellt vill låta inmonteringen anstå tills bättre tider stunda.
4. Förvaltare H. Pettersson redogjorde för den ekonomiska ställningen och meddelade att mera
pengar behövde uttaxeras, men upplyste att föreningen kunde skaffa medel genom att realisera
för mycket inkommen kuloledning och möjligen en del isolatorer.
Styrelsen uppdrog åt herrar Hullberg och Pettersson att försälja dessa varor för så vitt att
gällande priser kunde uppnås.
5. Beslöts att hos firman Siemens Schuckert inköpa mätare enligt av Ingeniör Jansson uppgjort
förslag tillsammans 78 stycken.
6. Ordföranden redogjorde för inkommen merkostnadsberäkning från Ingeniör Jansson
angående Bro Mejeri och översände samma till Mjölkcentralen för yttrande.
7. Ordföranden ansåg att elektriskt ljus borde införas i kommunalrummet och meddelade att om
kommunalstämman skulle vara av annan mening själv bekosta samma.
in fidem Johan Sparre ordf.
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Protokoll fört vid Bro Elektriska distributionsförenings styrelse sammanträde å Bro Gård
d. 2/9 1918.
Närvarande: Kyrkoherde G. Elg, Rektor C. Selhlin, Förvaltare A. Hullberg, Agronom
H.Wingårdh, Förvaltare H. Pettersson och undertecknad ordf.
1. Ordförande uppläste protokoll från föregående styrelsesammanträde, samma godkändes.
2. Ordförande meddelade att förslagskontrakt inkommit från Kungl. Vattenfallstyrelsen och
ville underställa styrelsen detta.
Sedan styrelsemedlemmarna tagit del därav, beslöts att tiden för kontraktet skall vara 20 år och
utgå år 1938.
3. Ordföranden redogjorde för förda förhandlingar med Mjölkcentralen, angående Ingeniör
Janssons beräkning å merkostnad för Bro Mejeri.
Då Mjölkcentralen anhållit att få kvarstå som medlem, men framställt förslag att det skulle anstå
med inmonteringen, beslöts att om så önskas återbetala kronor 600:-, vilka inbetalts i förskott.
Styrelsen vill dock för sin del framhålla att, om i frågavarande kr 600 skulle återbäras, den ansåg
föreningen vara frikänd från skyldigheten att framdeles genom dess försorg låta framdraga lys
eller kraft till Bro Mejeri.
ut supra Johan Sparre, ordf.
Justeras Gösta Elg, Axel Hullberg.

Protokoll fört vid Bro Elektriska Distributionsförenings styrelsesammanträde i
kommunalrummet, måndagen den 27 okt 1918.
1. Från montörerna inom föreningen hade inkommit framställning om betydligt förhöjda
ackordspriser enligt uppgjord prislista att träda i kraft den 15 Okt. detta år.
2. Föreningen beslöt att godkänna deras prislista under förutsättning att öfvervägande antalet
föreningar som anlita montörer från Svenska Elektriska Arbetarförbundet afdelning 1, godkänna
densamma.
Det uppdrogs åt styrelsen att vidare besluta i ärendet.
ut supra Johan Sparre ordf.
Justeras: Gösta Elg, Axel Hullberg, John Gustavsson.

Protokoll hållet vid sammanträde med Bro Elektriska Distributionsförening u.p.a. i Bro
Kommunalrum Måndagen den 20 Mars 1919 kl. 2 e.m.
1. Förklarades sammanträdet i laga ordning tillkommet.
2. Utsågs Bankdirektör H. S. Tamm, Lindormsnäs att leda dagens förhandlingar.
3. Efter en längre diskussion beslöts enhälligt och i enlighet med styrelsens förslag att uppta ett
tillfälligt lån å kronor Etthundrafemtiotusen (150.000) och uppdrogs åt styrelsen att gå i
författning härom och ansågs detta beslut genast justerat.
4. Såsom säkerhet för detta lån skulle delägarna i föreningen teckna borgen i förhållandet till
tecknade andelar.
5. Närvarande vid detta beslut voro:
Bankdirektör H. S. Tamm, Lindormsnäs, Greve J. Sparre, Bro Gård, Ingeniör C. A. Tamm,
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Björknäs, Postmästare J.F. Berggren, Bro, Inspektor O. Johansson, Lejondal, Lantbrukaren J.
Gustavsson, Kockbacka, Förvaltaren H.Pettersson, Ådö, Rektor C. Sehlin, Säbyholm, Fröken
H.Malm, Lindhagaberg, Folkskollärare E. Hedin, Bro, Artisten N. Tamm, Kvistaberg, Kapten C.
Tauvon, Önsta, Handlanden V. Jonsson, Bro, Lantbrukaren K. Gustavsson, Ullevi, Agronom H.
Wingårdh, Thoresta, Mejeristen E. V. Fredriksson, Bro, Lantbrukaren M. Hedberg, Snyggboda,
Grundläggare G. Jonsson, Bro, Lantbrukare O. Lindhé, Fiskartorp, Skomakare A Hedström,
Bro, Kyrkoherde G. Elg, Bro, Lantbrukare A. Karlsson, Skällsta, A. Brunn, Vallby, G.
Fredriksson, Råby, W. Andersson, Prästtorpet, A. M. Hedberg, Snyggboda, Gustav Jansson,
Ådö Gård gm Hjalmar Jansson, H. Malm genom G. Ekerman enl. fullmakt, A.V. Olovsson, Per
Tapper, J.A. Andersson, H. Lindberg, J. G. Olsson, för Bro Mejeri, Lantmännens
Mjölkförsäljningsförening Ed. V.V. Fredriksson, Oscar Lindhé, För Säbyholms Gård Axel Ason Hullberg.
Lika med originalet intygar Johan Sparre, Föreningsstämmans ordf.
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