
Protokoll fört vid ordinarie sammanträde med delägarna i Hjortnäs och Sunnanängs 
gemensamma undantags förvaltning den 16 maj 1969 
 
   § 1 
Sammanträdet öppnades av förvaltningsens ordf Ivar Back som också valdes att leda dagens 
förhandlingar. Till sekreterare valdes undertecknad. 
 
   § 2 
Till justeringsmän valdes Erik Hol och Sven Nordström. 
 
   § 3 
Ivar Back redogjorde om en ägoutbyte som har skett i Hjortnäsheden. 
 
   § 4 
Styrelsen och revisorernas berättelser föredrogs och godkändes. Styrelsen och kassören 
beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. 
 
   § 5 
Arvoden skall bli oförändrat. 50 kr till kassören och 10 kr per revisorer. 
 
   § 6 
Val av sysslomän: avgående Ivar Back omvaldes. Till suppleant omvaldes Arne Back. 
 
   § 7 
Till revisorer omvaldes Axel Palmkvist och Erik Hol. Suppleanter blev Per Back och Bror 
Ahlvik. 
 
   § 8 
Angående besprutning av vägarna inom byn beslöts att hänskjuta frågan till styrelsen. 
Om buskröjningen vid Lärfarsvägen beslöts att styrelsen skall kontakta berg för att försöka få 
det till ett AMS jobb. I annat fall skall en lämplig person vidtalas för att utföra arbetet. 
 
   § 9 
Båthusplatsen: Erik Sjöstrand får bygga båthus söder om Klas Back båthus. Nils Dahlin ett 
båthus söder om ? Dahlins. Einar Brits och Sven Blomberg var sitt båthus söder om Holmats 
båthus och med 2 m. mellanrum. 
 
   § 10 
Frida Sjölin vill ta ner 5 björkar på sydsidan av Sjölins gattu. Stämman beslöt att de inte hade 
något att erinra mot fällningen. 
 
   § 11 
Hjortnäs kamratförening hade begärt att få ta timmer från undantaget. Beslöts att dansbanan 
skulle i första hand få ta de träd som skall fällas på båthusen samt att ta några förtorkade träd 
nedanför Näsbacken. 
 
   § 12 
Angående slamtömningen inom byn skall Axel Palmkvist omnämna 15 sept. som lämplig 
tidpunkt för slamtömning. I annat fall skall en brunn göras på soptippen för att slammet kan 
tippas där. 
 
    Dag som ovan 
    Erik Sjögren 
    Sekr. 


