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,I{oma }dj§uäs 6:}

Kristlaasiaö l-än:

Vånga socken

Bi"ad 2 s1ut.

1/L6 mtl ii-orra ldjönäs' 6;7',

Åreal, Åk"r
§).åtteräng
Betesäng
Skogsmark

lsoo ha
0r 5o ha
0pl0 ha

2Qroo ha

§6peskil1ing år 1905 * 5.r0O:- kr
lax värde &.r L931 6.]00;t kr

_,t_ år 1$

§umal* ]lroo ha.

Jbr värde 1.800 :-rskogsv&d.e Z. IOO;-

§yggnarlerna brand.föreäkrade för 2.1AA:- .
Arrend.a'tor: Lars Jönsson. Avgift 1!O:- lr;r/&r.

llumera rLwa

B.åqeto*pei Så kallas torpet länget ös*erut på skogsskiftet
Koniraktet *är rlarg skrivet på }Iils Mattsson från §oIje. Tid 49 &r fr 14
oktober 1905 ( möjligen 1905)" Avgift: l;a året 10Or- krr d.ärpå 1O:- kr per
år jämte 5 st fullgoda mansd.agsverken på bond.ens kosto Omfattniag: Bang-
torpetr sotrimå?bete för en ko på marken öster on torpets rätt att i sarrln&
nark taga "plockbränsletr av toppar och Sreneli llräd få ej fäIlaso
Bang byp,'gd.e huset å.r ? . §åide rlet ti}1 Bengta Svenssonl BoBt bodde
äär till är''l . Bengta Svenssou f3.yttade till Immelar varpå huse't stoal
öd.e i nånga år tilI dess hon såIde huset ti1I §ils Mattsson, på viLican ovarl\-
nännia kontrakt skrevs. lTils Mattpson såld.e huset ti}I Sven Årrdergson för
?-i}z* \r. ilp (fglg) to på torpetr Fru Ånd.ersson ( §ven Å. ä.r död.) Fru A är
6J 3,r (rglg). -3Åntorr Aederssoal sjuklig, Ida Anderssoni + sonen irnstl sjuk-
lJ-g*

====.=====:+========:;=a=== ============å=====*============ ====§.=q==========

1950r Åkernarken och ängsmarken arrend.eras ev A1fred §ilssonp$.Hjönäsy
ftaffatorp. - Jakten arrend.erås åv poliskonstapel Eenr;r !{artinssotn
Kri stianstad"

Skogsekåftet bör succesive kalawerkas och p3.anteras, på det att sklftet
kasl "viI&'t i många år, Endast sporadisk tillayn,
OmråC.et lrid stranden lämoar slg utomordentligt väl för somnarstugebebyggelse
Ya,:kel:t, bra f:.ske i sjön" 0bs? If.Abborra,än ägee helt av Sydkraft,

Å


