
Protokoll fördt å bystämma med Hjortnäs å Sunnaängs bymän den 15 sept.1901 
 
   § 1 
Till ordförande valdes Back And. Andersson, Heden, till sekreterare A .E Sjögren 
 
   § 2 
Magasinsföreståndaren B. P Eriksson hade framställt frågan: Om föregående stämmas beslut i 
§ 2 skulle santioneras, eller om nytt beslut skulle fattas angående magasinets försäljning? 
Som byamännen mangrant voro samlade utspann sig en liflig diskussion, hvarefter företogs 
röstning och beslöts nästan enhälligt att santionera förra stämmans beslut då endast 2 röster 
voro emot. 
 
   § 3 
Angående de (1000) kronor som fattades för nya skolhusets uppförande beslöts att göra en 
ändring i § 3 föregående stämmans protokoll nemligen att magasins föreståndarna B. P 
Eriksson och Knuts Anders Olsson skulle få banken upptaga ett lån å 800 kronor och 
öfverlemna till byggnadskassan. Borgesmän Per Backlund och Back Erik Andersson. Som 
säkerhet skulle detta få taga magasinet och sälja af detta tills lånet blefve betäckt, blef det 
något kvar fick byn behålla det, eller om det inte räckte till fick byn sedan besluta hvar rästen 
skulle tagas. Goodtemplarna och templarna skulle erlägga lika som förra stämman beslutat 
100 kronor hvardera till nya skolhusets byggnadskassa för att erhålla andel i gamla skolhuset 
(eller byns hus) och för framtiden få använda detsamma för sina möten. 
 
   § 4 
Beslöts att upplåta båda kamrarna i byns hus för slöjdskolans räkning tills de af socknen 
anslagna medel till nya skolhusets uppförande utfallit och sedan begära att slöjdsalen där 
iordningställes. 
 
   § 5 
På förslag af Per Backlund beslöts att de som icke inom veckans lopp inbetaldt sina skulder 
till byggnadskassan skall betala 6 % ränta därå från den 1 september 1901 tills full betalning 
sker. 
 
   § 6 
Per Backlund framställde en begäran om att öfverlemna en utaf de svarta taflorna till nya 
skolhuset. Beslöts då att sälja båda två till komunen för en summa af 8 kronor. 
 
   § 7 
Beslöts enligt byggmästaren Lindqvist erbjudan byta kaminer med honom och byn skulle ge 
en mellangift af 12 kronor. 
 
   § 8 
Beslöts också att byn skulle bekosta litet fyllningsarbete omkring broarna i nya skolhuset samt 
äfven ditskaffa några lass grus. 
 
   § 9 
Byuppsyningsman anmälde att kronofogden erbjudit 10 kronor för jakträtten nu sista året af 
kontraktstiden. Beslöts att han ej fick den för det priset utan han måste betala 15 kronor. Ville 
han inte betala detta fick Per Backlund uppdrag att annonsera om fridlysning. 
 
   § 10 
Till justeringsmän valdes Nises Anders Larsson och Erik Lax. 
  Som ofvan A. E Sjögren 
Justerat och godtjendt den 7 oktober 1901 


