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Hostnadsförslag  till  flottleds-
byggnader   efter  Bogårdsån  från
och  med  Hundgårdssjön   till   0r-
sjön   (Ljusne   elf}    inom  Arbr'å
sooken   af  Gefleborgs   län.
L.ängd   9150   meter.
Vid  Hundgårdssjöns   öfre  ända,
der'  timret   samlas   i   riingbommar,
som  varpas   f ram  öfver  Hundh

går'dssjön,   2  m  pålar.
Efter  Hundgårdssjön   1200  m  lång
2  m  mar'ingar          för   ringbommars
förhalning
Hundgår]dsn.äset   eller'   sundet  mellan
Hundgårdssjön  och  Mörtsjön,   der
timret  vid  lågt  vatten  måste  gå
i   lö.sa  block   eller'   dragas  med  hakläns,
är   i  behof   av  ökad  bredd  på  nor.r'a
sidan   (Östansjö   by)

Jordlösen  efter   stranden
lLL  m   å   1:oo

Rensning   700  kbm   å   0:30
Påiar  L  st.
Södra   sidan   (Mörtsjö   by)
Jordlösen   efter   stranden  s  m  å  1:oo
Rensning   LL00   kbm   å   0:30

Pålar  3   st.
Efter'  Mör'tsjön   5600  m  lång
s   st  mar'ingar   å  15:oo
gundebrosundet  mellan  Mörtsjön  gg±
Bogårdsi3jern   2  m   större   och   5  mindre
stenar  skall   söndersprängas  och
bortföras  till   djupare  vatten  ofvan
eller  nedom   sundet   60  kbm  å   6:oo
Genom   sundet   och  öfver   Bogår'dstjern
l.ägges   ledare
enkei   tv  /till  venster/500  m  å  15:oo
dubbel   th  med   sänkstöd   500   m  å  LO:oo
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Roddled  lemnas   öppen   ef ter  hög-
r'a   stranden  mellå.n  Mör'tsjön   och
Eogårdstjern.
I  vattendriagets  högra  hälf t   som
anv.ändes   till   flottled,   22  m
ofvan   landsvägsbron,   bortspränges
2   st   stör're   och  åtskilliga
mindre   stenar.
Flottningen   ledes  genom  norra
broöppningen  mellan  l.änsar   som
fortsätta  enkla  tv  och  dubbla
th  fr]am  till  båthuset  70  m
ofvan  br'on.
Enkla  länsar  tv  och  th  f rån  båt-
huset   till   Bogårds   sågdamm   350  m
för  hvarje   sida   700  m  med   stöd   å  20-
Udde   th   ofvan  bron  på   O.Mårtenssons
ega  bortrensas   O.8L  ar
Sten  midt   i   ån  vid  sågstugan
i)am  för   Bogår'dssåg  L2,23  m  lång
med   sågsluss,   2  m   striäckslussar
och   2  m  gru.ndslussar'.   Er.sättming
till   da`mmens   egar'e   för   r'.ättig-
het  a.tt   anv.ända   dammen   till   all-
män  flottning  för  en  gång
och  med   skyldighet  för  de  flott-
ande   till  h.älf ten  deltaga  i   dam-.
mens  under.håll.
I  grundslussen  ins.ättes   en   flott-
ningsr'änna  26  m   lång   å  7-
Från  r'.ännan   525  m  till   Bogårds-
qvarn;   enkla  1.änsar   th  o   tv
1250  m   å   25   öre

Ofvan   dammen   stensprängning
Ers.ättning   till   dammens   egare,
f`ör  rättighet   att  använda  dammar
till  allmän  f lottning  för  en  gång
och  med   skyldighet  för  de  flottande
att  till  en  tredjedel  deltaga  i
dammens   underihåll.
i   qvar'nen  f innes   två  par  stenar'
och  grynver'k  med  vattenkraft   35  m:
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Qvarnens   ögare  fordrade   för  hinder
och  intrång  en  dagersättning   af
15  kr  på   våren   och   25   på  hösten.
Sökanden   eribjöd   10  kr   om  dagen,
r~-'-|ket  bdopp   synem.ännen   anse
sk.äligt.   Bogårdsqvarndam  af   sten
l,L   m  hög   och   3LL,35  m   lång   med

grundslussar'  invid  högr.a   stranden
och   r'ännsluss  Lj05  m  bred,   der-
vid  den  nya  r.ännan  insättes   och
återuppbygges   i   den  nu  bor'trifna
ränna.ns   förra  läge.
Egare   af   lste   No   1   E.Erssc>n  med-

gaf   r.ännans   uppför'ande  på   sagda
plats  och  upplåter`  mark   till
densarrma  utan   ersättning.
R.änna   framdrages   öfver  Smedje-
dammen   med   denna   såsom   stöd

170  m  lång   å   9:oo
Bro  öfver  r..ännan  förf allen  åter-
ställes
Fö.r.slaget  att  draga  flottleden
förbi   Bogårdsdammen  medför  höga
kostnader   och  berör   odlade  mark-
er,
Istesjön     2000  m.  lång,   flottning
i   ringbommar
2  m  pålar  i   sjöns     öfre  .ända  till
ringbommarnas  fästande   å  loi

5   st  maringar`   i   sjön   å   15H
2  m  pålar  på  150  m  af stånd
från  sjöns  utlopp   å  10-
L-änsar'   th  o   tv  f ram  till     ?
300  m  med   stöd   å   15-
Länsar   th  o   tv  100  m  till  och
genom  lste  .bro/högr'a  öppningen/
200  m   å   10   ör.e

L.änsar  th  o   tv  160  m  till   lste
tröskver'k   520  m   å   10
Iste   qvarn   och       ?                 qvar'n-
dam  af   dålig  beskaff enhet  20
m  lång  med   str'.äcksluss,   2  m
grundslussar   och   r'ännsluss
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repareras
Ränna   6,5  m   repareras
Länsar  th  o   tv  310  m  till  Blom-
qvists   dar`-620   m   å   10
repareras   och  utl.äggas  med   stöd

på   stör're   af stånd  från  hvarandra
å10

100-
25-

62-

Stenrensningari
Blomqvists   dam  mycket   sålig,   till-
1ika  vägbr'o   h'är   ombyggas   och  höjas
1.ängd   21,75  m  med   gr'undslussar,
r.ännsluss,   skäcksluss
Ränna   2L  m
L.änsar  th  o   tv  100  m  till  lste
sågdam   200  m   å.10

Iste   sågdam  LO,3`  m  lång   med   såg,
ålfiske  och   sk.äck   tv   samt  r.änna
tillhöriga  enl.   uppgif t  lste
hemansegare
Skäck  th  tillhörig  Hedjarsson
och  Olof   Jonsson.
Fisket  kronoskatte.
E"sättning  f ör  en  gång  t,ill
egaren  för'  r.ättighet  att  använda
dammen  till   allmän  flottning
och  med  skyldighet  för  de   flott-
ande  att  deltaga.  till   en  tr.edje-
del   i   dammens  under'håll.
Ränna   till   Orsjön  lLLl,3  m  å   6-

?          å  ämse   sidor   vid  r.änn-
•ändan   1  m  höga   28   å   2~

Rensningar  utförda  mellan
istesjön   och   or'sjön   650  m  å  L0
Timmermagasin   i   Orsjön   rymmande
10000   timmer',    600  m   stenar   med
stöd   och  beslag   å  1-`
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För  oför'utsedda  fall,   tillsyn  föri
undersökning,   afsyning  tilläggas
c.15   %   som  utföres   med 257:20         5
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