
KONTRAKT 

Undertecknade förbinda sig härmed verkställa allt flottningsarbete innevarande år efter 
Bogårdsåns flottled enligt följande: Allt flottgods efter nämnda flottled inbommas å 
utkörsplatserna, varje märke och sort för sig. 

Detta sker i år genom inlösen av vad virkesägarna själva utgjort å nämnda arbete, som av 
oss likvideras till fullt belopp enligt bifogad lista och som vi sedan härför dom för eget 
arbete. 

Allt flottgods nedflottas till sjön Or, där det tappas i ringbommar, som av virkesägarna på 
platsen tillhandahåller samt fyllda avhämtas. 

Varje virkesägare skall i god tid meddela när hämtning av fylld ringbom i Orsjön kan ske, 
och skola vi noggrant vakta dessa till tills avhämtning skett. 


Flottningen verkställes så att någon sammanblandning av olika märken eller gods ej 
förekommer, utan avlämnas varje märke och sort för sig, (eller annorlunda endast efter 
order) i bommar i Orsjön. Skulle ej så ske, bekosta vi som ackordstagare själva den 
skiljningen som av oss eller annan måste göras. 

Vi försäkrar ock att allt virke under gång vinter till flottled neddrivet av oss skall i god 
ordning för avhämtning levereras i bom i Orsjön eller enligt order å annan plats efter leden 
och garantera virkesägarna en ersättning av en krona och femtio öre (1,50 kr) för timmer 
enkelt samt femtio öre (0,50 kr) för slana (enkel) som i flottleden kvarligger, ej utflottad till 
den 1:a juli detta år, då all flottning skall vara avslutad.

 

För vad till bottenvirke kan räknas böta vi intet, men äga vi efter slutat flottning på 
lämpliga platser för torkning längs stränderna uppdraga allt sjunkit gods i leden. 
Naturhinder  som omöjliggör flottningsarbetet frikallas från ersättning.

All flottningsredskap Bogårdens flottningsförening  äger får av oss kostnads fritt 
användas, men skall återställas till fullt antal och i samma skick dom till oss lämnats 
(nötningsmån oberäknad).


Vad som härvid saknas eller befinnes förstört gälda vi med fullt belopp.

Alla ankare skola sålunda av oss återlämnas rätade. 

För byggnader längs flottleden svarar lag ackordstagarna. Efter avslutad flottning 
tillkommer oss att även att till tork upplägga ledare och länsar mellan dammarna och 
möjligen i förekommande andra ställen enligt order av flottningschefen , vilkens 
föreskrifter i övrigt oss tillkommer  att hörsamma och utföra.


För ovannämnt arbete betalar Bogårdens flottningsförening i ett och allt tre (3) öre för 
timmer och ett (1) öre för slana papp eller kolved.

Av likviden innestår en tredjedel (1/3) tii syn skett av avslutad flottning. Av innestående 
medel får skuld till ackordsgivare tagas och som säkerhet för överenskommelsen ovan, i 
övrigt överlämnas härmed borgensförbindelse av oss somliga undertecknade.
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