Lokalarkivet Arresten - Paikallisarkisto Aresti

Hinders hemman / Elin & Viktor Siggbergs sterbhus
Hinders hemman i Kila by. Totalarealen (år 1963) ca 50 hektar, varav åker ca 17 ha och tomter ca 20 ha.
Elin och Viktor Siggberg inlöste hemmanet av Elins föräldrar, Isak och Clara Sandberg. I familjen fanns
åtta barn som nådde vuxen ålder: Sigfrid, Hjalmar, Ragnar, Valter, Bror, Ruth, Ebba och Harry.
Stationssamhället växte upp på Hinders ägor, vilka sträckte sig på området från Dalgatan västerut till sportplan.
Speciellt för Karis är att det var vanligt att arrendera sina tomter, vilket var sällsynt i andra delar av landet.
(källor: Siggbergs släktutredning (se arkivet), muntliga uppg. av Hans Siggberg)

Informationsinnehåll:
I samlingen ingår handlingar som belyser stationssamhällets/köpingens framväxt, boendeförhållandena
samt befolkningen
Principer för ordnandet:
stommen = ursprungliga mappindelningen, huvudserier enligt arkivschemat
Gränsår: 1897 - 1988 (2003)
Omfång: 0,28 hm
Relaterat material:
Ebba Siggberg (dotter till Elin & Viktor S.)

(separerat från denna samling)

På annat håll förvarat material:
Nyare handlingar för sterbhuset i privat ägo (Hans Siggberg, Karis)

Översikt av innehållet:
Handlingar angående jordägoförhållanden
Handlingar angående hyreslägenheter
Korrespondens, tidningsurklipp
Räkenskapshandlingar, övrigt
Kartor -> förvaras separat, arkivcell 6
Mappnr

mapp 1-3
mapp 3
mapp 3
mapp 4 (+ inb. bok)

Serier

Tid

Anmärkningar

HANDLINGAR ANGÅENDE MARKÄGO
Ägorättshandlingar
1.

Arrendekontrakt
grupperade kvartersvis

1897 - 1988

2.

Förteckningar över arrendetomter,
tomtarrenden & -arrendatorer

1954 - 1961
1948 - 1959

Rättsprotokoll / -utslag
Lagfartsprotokoll
Förmynderskapsprotokoll
Vägköpebrev & skiftebrev
ang. tomtbildning
ang. beskattningsfrågor
ang. besvär/tvistemål
Köpebrev

alfabetisk förteckning över arrendatorer uppgjord

serierna huvudsakl. enligt ursprunglig ordning
1910,1933,39
1916- -1946
1939 - 1948
1948
1961 - 1965
1898- -1970
1955 - 1969

(fullmakter 1950-1963 ingår)
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Övriga ägorättshandlingar
Kvitton
Instrument över skogslikvid, storskiftet
Hyreskontrakt (Arvid Sandström)
Volmar Svaetichins ritningar

1894, 1918
1900
1900
1920-27 +odat. skisser med beräkningar över tomtstorlekar

Ärenden gällande markägo (myndigheter, köpingen/staden etc.)
Handlingar ang. järnvägens expropriation 1897 - 1902 inneh. protokoll(sutdrag), värderingsinstrument
3.

Handlingar ang. IVO-kraftledning

1962 - 1980

Handlingar ang. väg 53

1979 - 1985

(södra omfartsvägen över Hinders;
tidningsurklipp, skrivelser, protokoll etc.)

Övriga meddelanden från köpingen/staden m.fl

1945 - 1982

ang. trädfällningar, telefonjordkabel etc.

Övrigt (ang. markägo)
Avtal, försäkringar

1959 - 1974

Handlingar ang. Sähköhiili Oy

1961 - 1962

(korrespondens kring tomtköp)

Handlingar ang. inlösning av legotomter

1963- -1968

anmälningsblanketter, koncept, kvitton m.m.

HANDLINGAR ANGÅENDE HYRESLÄGENHETER
enstaka tidningsurklipp (om hyror, 1975-84) separerade

Handl. ang. hyreslägenheter:
- förteckningar, hyresintäkter
- svar på hyresannonser
- brevkorrespondens

1968 - 1988
1977 - 1988
1975 - 1988

Handl. ang. renovering av Kronan

1972- -1986

(rättsprotokoll ang. besvär ingår)

KORRESPONDENS
Mottagna brev + brevkoncept

1933 - 1973 korrespondens kan även ingå i andra serier

RÄKENSKAPSHANDLINGAR
inb.
4.

Uppbördsbok för tomtarrenden

1930 - 1945

Verifikat för tomtmätning
(Drätselkontoret i Karis köping)

1942,1950-52

Övriga verifikat

1944,1962-68

Skattedeklarationer

1963 - 1967

se även: förteckningar över tomtägare (mapp 2)

Diverse koncept
värdering av tomter, inlösning
1937
tabell, levnadskostnadsindex
1910 - 1950
förteckning över tomternas värde
1960
koefficient, tomtvärden, förmögenhetsskatt
odat.
etc.
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Mappnr

Serier

Tid

Anmärkningar

TIDNINGSURKLIPP
Tidningsurklipp

1945- -1984

tematiskt uppklistrade (tomter, hyror, gator& kloaker)
förvaring: -> se mapp 3

Förvaring i arkivcell 6; "Kartor" (om ej annat anges)

KARTOR
Stadsplan, Karis köping
Stadsplaneändring, söder om järnvägen
Stadsplaneändring, kvarter 440

1955 2 ex., inneh. anteckningar
1942 (Hilding Ekelund)
1945 Hilding Ekelund, A4; ingår i Övriga meddelanden, mapp 3

Plan, Karis köping

1939

krigstidens farozoner & bombmål

Tomtskiss, Kihla by (kv. 401-449)
Tomtskiss, centrum
Tomtskiss, kvarteren 39, 40, 42
Tomternas beskattningsvärde

odat.
odat.
1934
1962

tomtägarna antecknade
tomtägarna antecknade
anteckn. om tomtägarna + fördeln. mellan sterbhusägare

skiss över dragning av elledning
skiss, dragn. av telefonjordkabel

odat.
1959

rysk terrängkarta över trakten

odat.

Tomtskisser: se även Övriga ägorättshandl. (mapp 2)
ingår i Övriga meddelanden.. (mapp 3)

ÖVRIGA HANDLINGAR
Handlingar ang. inbördeskriget
Resetillstånd (Aare Broström, Lojo)
Lönelista, vita gardets medl.
Räkningar

1918
april
maj
maj-juni

Värderingsinstrument för krigsskador

1941

Handlingar ang. jordbruk
Lantbruksstyrelsens statistikblankett över
jordbruk/boskap, delvis ifylld
Kvitto över mjölkleverans, Elin Siggberg

1908
1937

Tryckalster
Avskrift: Förvaltningsnämndens i Karis
stationssamhälle skrivelse
Indextabeller (tidningsurklipp)
Tomtlegoavtal, tom blankett
Delningsinstrument, Nousis socken
Släktutredning "Släkten Siggberg"

(proviantering till livsmedelsnämndens folkkök/butik)

maj månad, Jordbrukarnas Mjölkcentral

1922 - 1923 ang. Köpmansgatans förvärvande åt samhället
1943-45,1951
odat.
odat.(1800-t.) OBS! endast ett fragment!
2003

(21 s., förf. Åke Siggberg, personporträtt-kopior ingår)

förteckn. 06-2012 / SH
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