
Protokoll fört å bystämma, lördagen den 13 okt 1900 
 
   § 1 
Sosom ordförande fungerade Herr Per Haglund och sekr. Herr Erik Almgren. Stämman 
öppnades märkvärdigt nog på bestämd tid, kl ½ 7. 
 
   § 2 
Det å förra stämman fattade beslutet om uttaxering för ber?ljningskrona å debetsedel till 
skolhusbyggnadsmedel,  förklarades nu ogiltigt, och i stället framlemnades  ett af 
byggnadskommiten utarbetadt förslag till taxering utan debetsedel efter olika förmåga från 10 
t.o.m. 40 kr. 
Efter en temligen liflig replik emellan Herrar Carl Andersson och Backlund m.fl. om klass, 
systemet som skulle blifva här i Hjortnäs, jemfördt med folkskolan i Näset, enades man dock 
om det af kommitens utarbetade nya förslaget i till pröfning. 
Herr Dan.Danielsson tyckte att Mageröheden var allt för högt taxerad jemfordt med 
Hjortnäsheden, kommiterade svarade, att man trodde sig finna mera offervillighet från de 
Mageröiters sida. 
Herr Linder dels ansåg att han var i taxering jemförd med de s.k. storbönderna hvadan han 
ansåg  att han ej borde hjelpa till med mera än 30 kr. 
Diskussionen som mer tycktes blifva ett litet motstycke till de lifliga uppträden i franska 
depecterad kasern snarare blef alltför liflig, och emedan fotogenen var för bränd och ny lampa 
måste anskaffas, pratade mången på det gynsamma tillfället, att säga sina hjertans 
hemligheter, ingen begärde ordet, många talade samtidigt, men det hela vittnade om att vi det 
20 seklets jordmaskar, sade samma hvilken politisk eller religiös färg vi än hafver dock ej äro 
några föraktare af ”mammare”. 
Herr Nyg. Per Andersson tyckte att de Söderbor jemte kommiterade, tänkte ställa som de 
funno för godt, men det skulle man vänga af dem. 
Ordningen återstäldes när af ordförande, hvardan man efter några meningsutbyten enades dem 
att antaga kommitens nya förslag. Herr Carl Andersson inlemnade en reservation, hvari han 
förklarade att han för sin del ej ville hjelpa till i enlighet med förslaget. 
 
   § 3 
Bemöts att alla utdebeteringar skulle vara inbetalade före den tid entreprenören skulle hafva 
skolhuset färdigt. 
 
   § 4 
Herr Backlund uppmanade de röstberättigade att söndagen den 14 dec infinna sig å 
kyrkostämman och bevaka sin rätt, då det var fråga om 2000 kr sosom förskott för 
skolhusbyggnaden. 
P.S tillhör § 2. Som Herrar Linder, Nyg. Per Andersson, P.B Eriksson, Näs And. Andersson 
yrkade på förhöjning i taxeringen för en del, anmälde sig Herrar Bcklund, Back Erik 
Andersson och Back Anders Andersson att frivilligt lemna ytterligare 10 kr per man. 
  
   § 5 
Herr Backlund  upplyste om att hemarbetena skulle börja som att de som hade kvar att vara 
med, kunde anmäla sig med det samma. 
 
   Dag som Ofvan 
   Erik Almgren 
   Sekreterare 
För detta protokoll valdes justeringsmän  
B.d Eriksson N.A Larsson 


