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AB Örebro Renhållningsverk (KB:034)

Verksamhetstid 1901 - .Handlingarna omfattar åren 1901 - 1902
 
Organisationsnummer: xxx
 
Konstituerande möte
Ett konstituerande möte för Aktiebolaget Örebro Renhållningsverk hölls på Örebro hotell den 30 
november 1901.
Vid bildandet av aktiebolaget stod Örebro stad för tecknandet av 700 stamaktier. Preferensaktier 
tecknades av enskilda företrädare för fastighetsägareföreningar m.fl. Dock blev inte tillströmningen av 
aktietecknare som man förväntat sig, och företaget riskerade att läggas ned innan verksamheten kommit 
igång.
 
Ett renhållningsverk
Bolaget hade som uppgift att ombesörja bortforsling af orenlighetsämnen i staden. Ett renhållningsverk 
skulle anläggas i Gräve socken, intill Gräveby järnvägsstation. Statens Järnvägar kontaktades rörande 
transporterna från Örebro till Gräve.
I maj 1902 lades ett förslag fram om att renhållningsverket skulle förläggas till Latorp i stället för till 
Gräve. Ägaren till Latorps Bruk erbjöd sig att sälja mark till verket mot betalning i form av bolagets 
preferensaktier. Dessutom skulle bolaget få nyttjanderätt till en torvtäkt i närheten av verket. Den 11 juni 
1902 beslutade Stadsfullmäktige att man skulle godkänna ändringen av renhållningsverkets lokalisering.
 
Även från Hasselfors Bruks Aktiebolag fick renhållningsverket ett förmånligt erbjudande. Bruket erbjöd 
sig att leverera torvströ och torvmull till verket mot betalning i preferensaktier.
 
Föregångare och efterföljare
Örebro Renhållningsaktiebolag (?-1901?) har vi inga handlingar ifrån. Stadsfullmäktige (ÖS:125 ) 
startade en "Renhållningskommitté" år 1902 som skulle försöka lösa stadens problem. 1906 bildades 
Örebro stad.Renhållningsstyrelsen (GF:150).
 
Arkivet
Handlingarna har urskiljts ur Örebro stads Renhållningsverks arkiv.
 
Arkivet ordnades och förtecknades 1999-12-01 av Karin Jirénius, arkivarie
Historik kompletterad av Marie Esplund-Lynn 2018-09-20
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AB Örebro Renhållningsverk (KB:034)

F Ämnesordnade handlingar
F1 Bolagshandlingar 1901--1902

F2 Övriga ämnesordnade handlingar 1902



AB Örebro Renhållningsverk (KB:034)Arkiv

Serierubrik

Bolagshandlingar

Seriesignum

F1

Serieanmärkning

Serien i arkivkartong.

Volymnummer Tid Anmärkning

1 1901-1902 Storformat.
- Inbjudan till teckning av aktier i Aktiebolaget Örebro 
Renhållningsverk 1901
- Stiftelseurkund 1901
- Utdrag ut protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i juni 1902
 
Häri även
- serie F2 Ämnesordnade handlingar
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Serierubrik

Övriga ämnesordnade handlingar

Seriesignum

F2

Serieanmärkning

Volymnummer Tid Anmärkning

- 1902 - Handlingar rörande transporter
 
Ingår i volym F1:1
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