
  

 

     1 maj 1954 

Kunngörelse (okänd författare) 

 

Nu när ett av de gamla fornminnesbyggningarna på näsbacken nerrivits, vilket 

på grund av äldsvåda skadats och vilket i tiden utjorts som upplagringsmagasin 

för Vettergrens allehanda handelsvaror och senare som hönshus vid vilket 

tillfälle en elakartad eldsvåda tänkte ta kål på det hela får vi nu medela att 

nämda hus kommer att uppbyggas o där inrättas ett modernt slakteri för höns. 

Enligt den nya metoden nerplockas hönsen när det blir skymt i fähusen med en 

enkom jord s.k. flögopåsa vilken föres långsmt längs vaglan där hönsen sitter, de 

ramlar ner bekvämt i påsen, och sedan när de anläder till oss, blir huvudet 

smärtfritt avhugget, kråpparna packas i säckar, o vi sköter sedan om 

försäljningen enligt maximipris. Obs, gamla hönor mottas i första hand. Enligt 

uppdrag – Tuppen. 

 

 

 

 

Då det länge har varit en from önskan på näset att få en egen stuga, kommer 

kvinnokomitén innom en snar framtid att göra slag i saken. Senaste väcka hade 

kommitten givit kasören i uppdrag att pasa pånär hamnisbrytaren fort skulle 

säljas, och göra rop på båten. Fast också hela nässkassan sku stryk med den 

skulle så att säga bli en flytande samlingplatts. Men tyvärr godkändes icke 

anbudet och kasören fick återvända med oförrättat uppdrag. Då det har blivit 

bekant att även Eos är till salu så har ett nytt möte kungjorts och nu är starka 

krafter i rörelse för att avsyna Eos, enligt ryktet skulle den passa bra som 

samlingslokal. Ivar vid Alfredas har fått order om att riv ner o flytta bort Vives 

båthuset o där skulle bli en lungn o bra hamn. Skärefärdena skulle också vara 

säkertälld fast man också skulle måst vara natten över. Under 

sommarmånaderna skulle den gå på Sverige i stället för den andra stora båten 

som det stod om i tidningen 1 april. 


