
Protokoll förts å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän Söndagen den 11 
november 1946 kl.3 em. 
 
   § 1 
Till ordförande valdes Daniel Bengts och att föra protokollet valdes undertecknad. 
  
   § 2 
Tre motioner hade inlämnats för stämmans behandling nämligen förslag om anskffande av 
gatubelysning inom byar, ändring av posttider samt förslag att byn skulle förvärva genom 
inköp av den s.k näsbacken tillhörande Back A Anderssons sterbhus. 
 
   § 3 
Angående första motionen uppstod en livlig debatt där alla var eniga om att gatubelysningen 
skulle åtstadkommas, igen röst höjdes emot. 
En plan hade uppgjorts angående där lamporna skulle placeras, vid planen genomgående blev 
det några smärre ändringar. Angående finansieringen av förslaget beslöts att varje hushåll 
eller gård skulle teckna 50 kronor varvid beräknades att erhålla 2 000 kr. Byggmästare And 
Sjölin utlovade att erlägga minst 500 kronor kanske 1 000 kr enligt hans eget yttrande.  
Skulle kostanderna bliva högre skulle anslag begäras ur någon bykassa. Beslöts att försöka 
realisera förslaget så att det vore färdigt att tas i bruk till nästa höst. Att verkställa beslutet 
valdes en kommite nämligen Daniel Bengts, Erik Back och Per Backlund. 
 
   § 4 
Angående frågan om ändring av posttiderna såtillsvida att postens hämtning från postkontoret 
i Leksand tillbaka flyttas tills efter Stockholms tågets ankomst kl. 1.25 så Stockholms 
tidningarnas A upplagor skulle hinna med och prenumeranterna erhålla den utgivningsdagen 
vilket inte är möjligt under nuvarande posttider. Förslaget förkastades med efter begärd 
votering av P. Backlund. 25 röster mot förslaget och 5 röster för detsamma. 
Att efterhöra hos postmästaren i Leksand om inte möjligheter fanns att sända 
eftermiddagsposten med buss till Hjortnäs exempelvis kl 4 em så att den kunde hämtas å 
posten under deras öppethållande kl 4 –6 em, valdes undertecknad. 
 
   § 5 
Angående förslaget att byn skulle genom inköp förvärva den s.k Näsbacken tillhörig Back A 
Anderssons dödsbo där skifte håller på och verkställes och meningen vore att på så vis bevaka 
nämnda plats åt byn. Under den härpå följande diskutionen uppgjordes att ett eventuellt anbud 
från byn vore önskvärt före den 17 denna månad då ett fortsatt arfskifte skulle hållas i 
Stockholm emellan arvingarna i ovannämnda dödsbo. Beslöts att erbjuda ett pris av en krona 
per kvadratmeter för hela området, omkring 4.500 kronor. 
 
   § 6 
Att justera dagens protokoll valdes Per Back och Erik Back. 
 
    Dag som ovan 
    Axel Back 


