
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med delägarna i Hjortnäs och Sunnanängs 
gemensamma undantagsförvaltning den 29 maj 1967 
 
   § 1 
Sammanträdet öppnades av förvaltningsens ordf Ivar Back som också valdes att leda dagens 
förhandlingar. Till sekreterare valdes undertecknad. 
 
   § 2 
Till justeringsmän valdes Sven Nordström och Arne Back. 
 
   § 3 
Styrelsen och revisorernas berättelser föredrogs och godkändes. Styrelsen och kassören 
beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. 
 
   § 4 
Arvoden skall bli oförändrat. 50:- till kassören och 10:- per revisorer. 
 
   § 5 
Avgående Ivar Back omvaldes somm syssloman. Suppleant blev Arne Back. 
 
   § 6 
Till revisorer valdes Axel Palmkvist och Erik Hol. Suppleanter blev Per Back och Johan Brits. 
 
   § 7 
Sven Nordström ville att byn skulle hugga på undantaget vid långbacken, då det var röta i 
träden och då det har tagit slut på mallorna på denna plats. Beslöt att hänskjuta ärendet till 
förvaltningsstyrelsen. 
Axel Palmkvist gav ett anbud å 5:- för en vedhög vid undantaget, anbudet godkändes. 
 
   § 8 
Ivar Back redogjorde för ett begärt byte av mark mellan Eklund i Heden och undantaget. 
Beslöts att acceptera ett byte av de nämnda markbitarna. 
 
   § 9 
Angående Östs utan lov byggda båthamn vid Näsbacken blev det diskussion varvid Sven 
Nordtström, Daniel Bengts, Arne Back och Ivar Back yttrade sig. Beslöts att låta saken bero 
tillsvidare. 
 
   § 10 
Sellner och Tegmark hade begärt båthusplatser. Styrelsen hade föreslagit att dessa båthus 
skulle få byggas ovanför Östs båthamn där de även är delägare i. 
Stämman beslöt enligt styrelsens förslag. Vera Eriksson fick också tillstånd att uppföra ett 
båthus omedelbart norr om Backpellas båthus. 
 
   § 11 
Stämman beslöt att inget hinder skulle finnas för uppförande av ett vedhus för Kock intill 
gränsen till undantaget vid Näsbacken. 
 
    
 



§ 12 
Bror Dalvik fick stämmans medgivande att uppföra ett båthus söder om Melins båthus i 
Sunnanäng. 
En begäran av Sand om uppdragsplats och båthamn vid Elises gattu godkändes. Albin 
Andersbengts begärde att få bredda sitt båthus vid dansbanan. Stämman ansåg att 
Andersbengts skulle få göra den begärda breddningen. 
 
   § 13 
Ivar Back redogjorde för byvägarna och deras längd angående sommmar och vinterunderhåll 
med anledning av kommunens förslag från 67 om kommunens medverkan för bestridande av 
kostnaderna av underhållet. 
 
   § 14 
Angående kommunförslag om en väg runt vaerön över Hjortnäs hemskog redogjorde Ivar 
Back. Vägen är dock inte aktuell för närvarande utan finns på planeringsstadiet. 
 
   § 15 
Beril Andersbengts föreslog byn skulle stämpla skog vid sjön i och för bättre utsikt, detta 
särskilt vid Näsbacksudden. 
 
   § 16 
Arne Back föreslog en promenadstig från Elises gattu till bryggan. Detta vore en önskan av 
många bybor. 
 
    § 17 
Angående fisket vid sjön Yxen talade Bock från Siljansnäs Västra Fiskevårdsförening. 
Fiskevårdsföreningen ville arrendera fisket i sjön där Hjortnäs jordägare skulle få lösa 
fiskekort till billigt pris. Därtill skulle dessa dessa fiskekort inkludera fiske i alla föreningens 
vaten. 
Stämman beslöt att tillstyrka en överlåtelse av fisket i sjön Yxen till Siljansnäs Västra 
Fiskevårdsförening. 
 
    Dag som ovan 
    Erik Sjögren 


