
Protkoll fördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs by i Hjortnäs skolhus söndagen den 
2 januari kl.5 ef.m år 1898. 
 
Bystämman kallades till ordning af byuppsyningsmannen Pipar C. Andersson. 
 
   § 1 
Till ordf. valdes Pipar C. Andersson och att föra protokollet utsågs E. Järnberg. 
 
   § 2 
Ordf. framstälde till stämman om det fanns någon mera fråga som borde behandlas. Tas å 
denna stämma hän dem som fans å budkaflens utlysts. Att man borde rådgöra. Telefon för 
byn. Om hvar medel skulle tagas för sista skolhusreparation. Vidare om ångbåtsbryggan. 
 
   § 3 
Uptogs den å budkaflen omnämda frågan: ”Om vägens grusning”. Och beslöts att vägen 
skulle grusas i likhet med föregående år och beslöts att grusning och syn skulle verkställas på 
samma gång som byn verkställdes å landsvägen. 
Beslöts vidare, att de som hafde sina skiften obrutna å flytvägen skulle ovilkorligen desamma 
bryta så fort som möjligt på våren detta år. 
Per Backlund väckte förslag i ett att grustag borde köpas för byn ett i norra och ett i södra 
ändan. Beslöts i stämman att detta förslag skulle tills vidare få hvila. 
 
   § 4 
Sjedde val af byuppsyningsman: i tur att afgå var Svarfar Hans Persson, tills han efterträdare 
valdes enhälligt, Lärfar Per Jönsson. 
 
   § 5 
Den å budkaflen omnämnda ”skolhusfrågan” upptogs till behandling; Hvarvid det af 
Kommunens förtroendemän utfrågades. Cirkuläret, (komiteutlåtande) upplästs af Backlund. 
Och beslöt stämman enhälligt i enligt med komitens förslag. 
 
   § 6 
Beslöt stämman att husförhör skulle hållas i kapellet om det låter sig göras. Eljest i skolhuset. 
 
   § 7 
Den § 2 omnämnda skolhusreparation, beslöts, att likvid för densamma skulle tagas hur 
gemensamma bykassan. 
 
   § 8 
Beslöts att Strandmedlen skulle tillfalla byns gemensamma kassa. 
 
   § 9 
Kasören för byns gemensamma kassa, Per Björklund, meddelade att kassan var tom, och i 
skuld. Han hade nämligen förskotteradt 38 Kr 23 öre, afsed anledning detta beslöt stämman 
att bymagasinets föreståndare skulle få i uppdrag att sälja 500 kilo hafre för att likvidera 
skulderna, rästen tillfällär kassan. 
 
   § 10 



Upptogs den § 2 omnämnda telefon för byn till behandling, och beslöt stämman (efter som 
man inte kunde nu enas om var medlen skulle tagas för ändamålet) och inte frågan varit på 
budkaflen att ny stämma skulle ihopkallas och då vidare behandla frågan. 
 
   § 11 
Beslöts att bystämman skulle hållas på Trettondagen som är den 6 januari 1898. 
 
   § 12 
En räkning inlemnades af Målar Anders Persson å 3 kronor för reparation å den s.k Farhagen. 
Räkningen godkändes och beslöts att pengarna skulle tagas ur byns gemensamma kassa. 
 
   § 13 
Att justera prorokollet valdes Rombo Anders Erikson och Back Anders Eriksson. 
 
  Dag som ofvan 
  E. Järnberg 
  t.f Sekreterare 


