
Protokoll fört å extra bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän söndagen den 10 nov 
1957. 
 
   § 1 
Till ordförande för dagens stämma valdes byföreståndaren Per Backlund. 
 
   § 2 
Till sekreterare valdes undertecknad samt till justeringsmän Erik Back och Ivar E. Back. 
 
   § 3 
Byföreståndare P. Backlund redogjorde för orsaken till extra stämmans inkallelse och 
densamma var en liten tidningsnotis om att poststationen i byn skulle indragas i byn och 
ersättas med en s.k lantbrevbärarlinje med bil sammankopplad med byarna Lima, Vargnäs, 
Åjer, Hjortnäs och Sunnanäng enl. förslag av postmästeriet i Leksand. Noret, enligt tidnings 
notiser har förslaget delgivits kommunnämnden i Leksand vilket ej havt någon erinran mot 
densamma. 
Förslaget hade redan överlämnats till respektive postmyndigheter utan att med ett ord delge 
oss, bybor, om detsamma. Då ovannämnda förslagställare postmästare Oskarsson Leksand 
hade infunnit sig överlämnade ordet til honom för att redogöra för sin åtgärd och deras 
orsaker. 
Redogörelsen övergick i huvudsak ut på hur bra vi skulle få det i berörda byar om en 
lantbrevbärarlinje blev verksam mot nuvarande system poststation. Dessutom är nuvarande 
poststation för kostsam i underhåll likaså meddelade han att omsättningen minskar inom 
distriktet. 
Därefter förklarades ordet fritt. Flera talare begärde ordet och framlade sina meningar och 
framstälde frågor nämligen Axel Back, Olof Sjödin, Ivat Back, Erik Backoch P. Backlund 
m.fl. 
 En av talarne, den förste tyckte att det väsentliga inte, var att få veta som postpostmästaren 
anförde var linjen skulle gå och var postboxarna inom byn skulle placeras och vad 
lantbrevbäraren skulle uträtta utan vi ville veta orsaken varför poststationen i byn som ingen 
vill mista skall indragas är omsättningen dålig vi begär bevis härför. 
Det redogjordes också hur vi havt det med postgången i tider som gått först hade vi adr. 
Hjortnäs Leksand. Sedan efter järnvägens tillkomst blev det Hjortnäs Leksboda, sedan blev 
den åter Hjortnäs Leksand för att från den med 1939 få nuvarande poststation och därmed 
endast Hjortnäs, nu skall det bli annan adress igen. 
Äran av att vi fick station här i byn 1939 tillkom på förslag av dåvarande postmästaren i 
Leksandsnoret. 
Nu kommer förslag från efterträdarens nuvarande postmästare Oskarsson att stationen skall 
dragas in. 
Vet frågander vad har hänt, vi kan inte tro att omsättningen har blivit så sämre. 
Nog har den bofasta befolkningens siffran sjunkit något men i motvikt har sommargäster och 
semesterfirare ökat kolossalt. Sedan poststationen tillkommit har posten hand om nästan 
allting i fråga om inbetalningar och utbetalningar såsom skatten, pensionen, barnbidrag, 
mjölk?, och mycket annat som ej handhades före 1939. 
En av tal ville veta varifrån förslaget om stationens indragande kommit, är det från 
poststyrelsen eller postmästaren. Efter en stunds tvekan kom svaret från postmästaren i 
Leksand. En annan tal ville inte utbyta det nuvarande stationssystemet mot det föreslagna vi 
vill och kan inte stå hemma vid postlådan eller sitta inne och vänta på brevbäraren, vi har vårt 
arbete ute och då särskilt sommartid, vi vill ha som förut vår post för att efter arbetets slut 



hämta eventuella saker å postkontoret i byn. Många andra argument framlades och alla ? av 
samma, andra, vi vill inte byta system poststationen får inte indragas. 
 
   § 4 
Då stämmans tid var begränsad, måste den avslutas med att ordföranden framställde 
proposition: Vill vi utbyta poststationen mot en föreslagen lantbrevbärarsystem, svaret blev 
ett enhälligt rungande Nej, Vill vi ha poststationen kvar som förut, svaret blev ännu värre 
rungande enhälligt Ja.  
 
   § 5 
Att till postmyndighetena ange en ordentlig protestskrivelse i saken valdes undertecknad, Erik 
Hol och Per Backlund. 
 
    Hjortnäs den 10 nov 1957 
    Axel Back 


