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Ang. dnr 937^»
Med anledning av eder slorlTelBe den I3 ncrrember 1942 rörande by-

reaersättniag för de lok 00b ragnar, so» disponeras för ay intendentur- ,
departementet organiserade tTättäg neddelas härmed följande. Departe
mentet anhåller att järnvägsstyrelsea måtte verkställa en översyn av
debiteringsgrunderna för angivna förhyrda materiel, nämligen pr dygn
20 kr för lok 00b 3 kr för vagn.

Tad gäller loken, så är beloppet 80 kr pr dygn avsett att dels ;
täti» »ét lolwns värde svaranåflt ränt* (Mfn, eppptflring, dels utgöra ?o4|^
lag för avvsta^ns jämv~i^gmp .eiia»,«Btr|ts'!||fl^||^f?p«BBunderbåll. Av it
lok,/sen använts för tvätt&gen, J gi^gen 555. 596 wk 74? 1
unAm^':i^9k^ ungefil j.m, 4.7®$
00b 6.94o kr resp. Desan ko^wder kavn nedlagts på pannorna, seden
leken efter senaste användnlngsperiod vtd tvittågen blivit avställdg;
för att loken vid eventuellt behov skola kunna omedelbart tagas i an
språk för militära behov. Då angivna reparationsarbeten ej skulle ut
förts, om loken ej skulle hållas i beredskap för äesae behov, är det
uppenbart, att statens järnvägar måste ha vederlag för de erlagda kost
naderna* ■ ■ ■» , .

'^d' bäi^r^plill^Ä- 4 loksn äro wstMite*;. ■"
är styrelsen villig att tills vtå#o/n»å(i%ig ned att uppbära betalaiiqi
för 2 av Ipkeu, läapligen loken 59# ook kommer räkning att utfår"
^9 m å980A töT vm» ̂ 0t^4^
194a, ^ 'V/'/-, V

Tad aäUer vasnaeaa så Hder 8«B stor vagnbrlst oob bar st»-
tens järnvägar sålunda sott sig förunlåt^'»ti bögst väsontllgt böja -t*o».
dagSbyran för öiossade vagnar, vilken för »iupvarsnde utgör för slutna
vagnar för det första dygnat 8 krw  " andra " 24 "

Pst skulle därför vef4 väl böja dagsbyran - 3 kr pr
vagn - för de av Kder dlspönarado godW^BIi^a. Styrelsen anser sig
emsiisrtld icke kunna ifrågasätta b8|öiAg. enär don avgift, som nu
utgår, grundar sig på bostäfflBelesrö» I «å|å#m*ans i 11, p. 23. B&S»»

v?



aftnlmlng av denna avgift kan därför för närvarande ej koimna 1 fråga.
Stockholm den 22 december 1942»

G. Dahibéék;'
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