
Boöårddp  Vallsta  dem  9  juli  1951.

Till  Styrelsen  för  Ljusnang  FlottningBföreningi

c/o  Horr  Flottningsinsp®ktor  Åndor'  Eriksgoni

V  a  1  1  s  t  a+

nå  d®t  undor  senaro år  allt  mer blivit  aktuellti  att  em upp-

görels®  måste  koma  till  8tånd,  m®1lan  Flottningsfb.reningen  och  un-

dert®cknad  för  d®n  Bkada  gom  åsamkas  mig under  den  del  av  året  di

flottning  pågår  i  DalBjö`8ystemet  ser  jag mig  ro.ranlåtGD  att  1  all

vänliBhet  tillskriva  Styrelsen  m®d  en  hemställan  om  ekonomiskt  vedeiE`

1ag  för  d®  tider  jag  nödga81ägga nod  min  drift.  Till  följd  av  gjäw

sy§temets  regloring  för  flottningsändamål  har  jag under  senare år

varit  förhindrad  driva  min  rö.reig®  omki.ing  en` rizi.  varje år.

Ja,g  vill  inte m®d min  inlaga på  något  sätt  äventyra  föreningeng

fi`ariida mäjlighet  till  flottning  1  8j.dsystemet*  ®j  heller  är  min  av-

sikt  att  klandra någon  av  föremingez)s  tjänstemån,  Böjligeh  dårför,  aLtt

do  tiii  synes  int®  meddelat  styrelgen  det  ±ntrång  som  flottnihgen  med-

fört  för  min  rörel8®t  då  jag har  all  anledning  antagai,  att  skulle  så

varit  fallet  hade  gyn komit  till  stånd.

Som jag tidigare  framfiiiit  har  jag under  en  följd  av år  var.it

förhindrad  att  driva miH  r.örel8®.  Det  är  dårned  uppenbårti  att  jag  8.

a.B.  förlorat  på  flottningen.  Till  fäljd  häraT  och  efter moget  Wer-

vägande  har  jag beglutat  mig  att  kräva  färeningen  på  ersättning å

5ooi-  kronor  för  den  skada jag  hittill8  1idit.  Jag  förbehåller' nig



rått  att  i  franrtiden  kräva  erättning  fb.r  ytterlig.re  skada  som  kan\  kom

m  &tt  uppstå  i  samband  med  flottningen  eller  förändringar  i  flottleden

som  km zri.='¥:rT_  inkräkta  på  min  r.örelse  ellei.  äganderätt  och  får  så-

1edes  inte  den  här  ovan  angi"a  ersättningssunman  för  framtiden bliva

normgivmde.

I  samamd  härmed  skulle  jag  vilja  föreslåi   att  styr.elsen  upp-

drfiger  åt  den  vid  flottningen  tjängtgörande  förmannen®   att  i  framtiden

kontrollera hurii  många  dagar  min  rörelse  på  grund  av  flottning®för-

eningens  reglering  n.6dgas  ligga nere.  I  fö.rvigmingen  om,  a;tt  inte

Styreisen  skall  finna mim  ELngpråk  ogina  får  fraJnhållai   a;tt  jag bei

räknat  ersättningen  efter  d®  mäst  blygsamma  anspråk.  För  d®  sist  för-

flutna två  år.en beräknar  jag  mina "stådagar"  till  gamqnlagt  50  dagar.

Ersättningen  gkull®  alltså  motsvara  10i-  kronor  per  dag  för  donm  tid.

Hina  ersättningsanspråk  gtödjer  jag på min  ägander'ätt  till  K®x-

holmB  Hanuf ackturverk,  av  ffimgl.  E.ergskolegii  givet  dm  13  mars  1856,

delB  min äganderätt  till  Ist® Elfs  Ålskattefiske*  givst  i  Rik6ts  Kan+

markolegii  d®n  4  november  1851*  del8  o¢kö  på  vad  fJ.ottningsf.öreningen

åligger,  ®nligt  bilagt  protokoll  till  Kungl.  BefallningghavandenB  reL

gulution  av  d®n  17  maj  1901  8ari  flottl®dgsynoprotokoll  aT  dem  24  mqj

1898,  vilka  s.a.g.  utg.o.r  grund®n  till  flottningBföreningen8  ®xiBtenB.

Hed  fb.r.hoppning  om  att  Styrelsen  har  gammna  förståelBe  för  mib

pergon,  Bom  jag  har  fö,r  flottningsf.o.reningens  värv -får  jag  henställa

om  a;tt  Styrelsffl  snarast  upptager rim  gkrivel8e  till behamdling.

Skulle  Bå  vara  att  Styr6nsem  ej  gazmanträder  inom  rimlig  tid -  önskar

jag  ett  förhandsbesked -  förslagsvis  inom  14  dagar  -  om  StyrelsenB

ställningstagande till mina ingivna anspråki  då  jag m*  om resultatst

blir negativt,  beslutat  mig för  att  fullftlja min  avsikt  -  och  att  ett

dr'e.jBmål  i  så  fall  är  fullståndigt  obef®gat*  teclmar
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