
Protokoll fört den 29 maj 1949 på ordinarie sammanträde med delägare i Hjortnäs och Sunnanängs 
byars gemensamma undantags förvaltning. 
 
   § 1 
Stämman öppnades av styrelsens ordf, Axel Linder, som också valdes att leda stämmans förhandling. 
  
   § 2 
Att föra protokoll över densamma valdes undertecknad. 
 
   § 3 
Föredrogs föregående stämmas protokoll samt revisionsberättelse vilka båda godkändes, tilllika 
beviljades full och tacksam ansvarsfrihet åt styrelsen (sysslomännen) och kassör för 1948 års 
förvaltning. 
 
   § 4 
Att justera dagens protokoll valdes Gustav Trygg och Anders Pers. 
 

§ 5 
Arvode för räkenskapsföraren föreslogs att bli som förut, övriga styrelsemedlemmars arvode 
bestämdes att de skulle få inlämna räkning. 
 
   § 6 
Till styrelseledamot för 2 år valdes Axel Linder och till ersättare Anders Eriksson Back.Till revisorer 
valdes Sven Nordström och Erik Back (omval) och som ersättare Pros And. Andersson och Gunnar 
Dahström. 
 
   § 7 
Beslöts att nästa stämma även skulle hållas på samma ställe nämligen Wasasalen. 
 
   § 8 
Övriga frågor som rör nämnda byar var förslag om upphuggning av Gräsgårdsgatan och i ett förslag 
av herr Olof Widén om gallring utanför Näsbacken, besvarades med ja. Johan Brits framlade ett 
förslag om ett Båthus till den nya kyrkbåten, varvid bystämman beslöt att upplåta plats för 
densamma, men att båthuset skulle tillhöra byförvaltningen. Virke för detsamma beslöts att få tas vid 
sjön utanför Erkersbacken. Ett förslag av Erik Brits om lagning av byvägar, avslogs enhälligt. Att 
söka statsanslag eller kommunalt anslag för nämnda vägar yrkades av Per Backlund. 
 
   § 9 
Till byuppsyningsman omvaldes herr Axel Linder. 
 
   § 10 
För Hjortnäs brygga har varit kassaförvaltare Daniel Bengts, vilken beviljades ansvarsfrihet för det 
gångan årets räkenskaper. Revisorer hava varit Gösta Pers o Arne Lind. Att förvalta densamma för 
det kommande året valdes Daniel Bengts, tills ordnande för att Hjortnäs Dansbana o 
Ungdomsförening skule vara villig övertag densamma. 
 
   § 11 
Bystämman beslöt i ett förslag av Per Backlund o Daniel Bengts att låta trycka stadgar för 
Sunnanäng – Hjortnäs samfäldighet. Herr Axel Linder fick i uppdrag att höra sig för med desamma. 
 
   § 12 
Stämman avslutades av styrelsens ordförande Axel Linder. 
 
    Dag som ovan 
    Einar Erkers 
    Sekr. 


