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Församlingsindelning och samfällighet
Utdrag ur Kungl. Maj:ts resolution, given Stockholm slott den 17 juni 1938.
___
KUNGL. MAJT:S
resolution, given Stockholms slott den 17 juni 1938, angående lönereglering för prästerskapet i Borås
Caroli församlings pastorat samt Borås Gustav Adolfs och Brämhults församlingars pastorat av Skara stift
ävensom angående kyrklig samfällighet mellan nämnda församlingar.
Kungl. Maj:t förordnar,
att Borås församling skall från och med den 1 januari 1939 delas i två församlingar, den ena benämnd
Borås Caroli församling och omfattande västra delen av Borås nuvarande församling intill en linje, dragen
i norr från Gingri socken i gränsen mellan förutvarande hemmanen Räfsryd, Kulgrav, Jutagärde och
Skogsryd, å ena, samt Boda Stora, Smörhulan, Holmen och Hässleholmen, å andra sidan, samt följande
gamla gränsen mellan Borås stad och förutvarande Torpa socken till Borås-Herrljunga järnvägs huvudspår,
vidare detta spår till Österlånggatan, denna gata till Järnvägsgatan, denna gata till Allégatan, denna gata
till Fabriksgatan, denna gata till Österlånggatan, denna gata till Katrinedalsgatan, denna gata till Gånghestervägen, denna väg till nuvarande stadsplanegränsen, denna gräns till järnvägsspåret till Åhaga, detta spår
till gamla gränsen mellan Borås stad och förutvarande Torpa socken, denna gräns till Viskan och slutligen
Viskan till stadsgränsen i söder, varvid linjen skall sammanfalla med mittlinjerna av angivna järnvägsspår,
gator och väg, samt den andra, benämnd Borås Gustav Adolfs församling och omfattande den del av
nuvarande församlingen, som ligger öster om nämnda gränslinje,
att

från och med samma den 1 januari 1939 Borås Caroli församling skall utgöra ett pastorat samt Borås
Gustav Adolfs och Brämhults församlingar ett pastorat,

att

från och med sistnämnda dag i vartdera av de nybildade pastoraten skola vara anställda kyrkoherde,
två komministrar och en kyrkoadjunkt,

att

kyrkoherden i Borås och Brämhults församlingars pastorat Emanuel Beskow samt komministrarna
därstädes Per Johan Skoglund, Sten Johannes Blomqvist och Martin Alfred Elias Ödman skola, därest de vid utgången av år 1938 kvarstå vid sina tjänster, vara, Beskow kyrkoherde i Borås Caroli
församlings pastorat samt Skoglund och Blomqvist komministrar i samma pastorat ävensom Ödman
komminister i Borås Gustav Adolfs och Brämhults församlingars pastorat,

att

stadgandet i 41 § 4 mom lagen om tillsättning av prästerliga tjänster den 7 december 1934 skall
första gången tillämpas å kyrkoherdetjänsten i Borås Caroli pastorat vid tjänstens första tillsättande
efter Beskows avgång och kyrkoherdetjänsten i Borås Gustav Adolfs pastorat andra gången tjänsten
skall tillsättas, samt

att

de nybildade församlingarna och Brämhults församling skola från och med den 1 januari 1939 för
vården om de angelägenheter, som avses i 2 § a)-j) samt q) och r) lagen om församlingsstyrelse den
6 juni 1930, bilda en kyrklig samfällighet, varom i 1 § andra stycket nämnda lag förmäles; skolande
i avseende å denna samfällighet, benämnd Borås och Brämhults kyrkliga samfällighet, gälla följande
villkor och bestämmelser:

Kommunal författningssamling för Borås 1987.
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1.

All Borås odelade församling, Brämhults församling och Borås odelade pastorat tillhörig egendom
tillkommer Borås och Brämhults kyrkliga samfällighet mot att denna övertager ansvaret för de förras
skulder och förbindelser, dock att härifrån undantages egendom, som församling genom donation
erhållit och vari annan församling icke har del.

2.

De rättigheter och skyldigheter, som tillkommit Borås odelade församling, Brämhults församling
eller Borås odelade pastorat gent emot hos församlingen eller pastoratet anställda befattningshavare,
övertagas av samfälligheten.

3.

Uppstår tvist mellan, å ena sidan, församling eller pastorat och, å andra sidan, den kyrkliga samfälligheten rörande tolkningen av vad ovan under 1 och 2 föreskrivits beträffande de ekonomiska förhållandena, skall tvisten avgöras av skiljemän, utsedda enligt gällande lag om skiljemän.

Tillika fastställer Kungl. Maj:t jämlikt 6 § ovannämnda lag följande stadga för Borås och Brämhults
kyrkliga samfällighet.
(Här utesluten; återgives i det följande såsom särskild författning.)
Vidare fastställer Kungl. Maj:t följande löneregleringar, nämligen:

Det länder vederbörande till underdånig efterrättelse.
GUSTAF
(L.S.)

N. Quensel

