
Protokoll fördt med Hjortnäs och Sunnanängs byamän i skolhuset ef Maria beb.dag Den 22/3 
1902 
 
Bystämman öppnade af byuppsyningsman P. Backlund kl.half 6 e.m 
 
   § 1 
Till ordförande valdes P. Haglund och till sekreterare undertecknad. 
 
   § 2 
Upptogs till behandling frågan om syn å byarnas gemensamma vägar: och beslöts att nu utse 
syneförättare och skulle synförättaren få bestämma tiden när syn skulle hållas. (dock före 
såningstiden) genomupprättande af aficher. 
Til syneförättare valdes Pipar Carl Andersson. 
 
   § 3 
P. Backlund föredrog rapport om nya skolhusets räkenskaper. Af räkenskaperna framgick att 
utgifterna stigit till 8367 kronor och 5 öre, inkomsterna till 7360 kronor och 2 öre, hvarvid det 
visade sig en skuld a 1009 kronor och 3 öre. 
Som en del af bymännen ännu resterade i skuld till skolhuskassan beslöt att tillsätta 3 
komiteer; 1 komite för Holn, 1 komite för själfva byn, Hjortnäs och 1 komite för Sunnanäng. 
Dessa komiteer skulle få å uppdrag att besöka de som stodo i skuld  till kassan. Och söka 
förmå dem att fullgöra sin plikt att betala. 
Till komiterad för Holn valdes; biträdande byuppsyningsmannen Rombo Anders Ersson, 
Bängts Daniel Danielsson och Hoff Anders Andersson. 
Till komiterad för Hjortnäs ; Nises Anders Larsson, Knuts Olof Andersson och Per Backlund. 
Till komiterad för Sunnanäng valdes; Brits Jonas Andersson, Lind Olof Olsson och Erik 
Linder. 
 
   § 4 
Beslöts att den byggnadssten som blef över efter skolhusgrunden gemte de värktyg som 
anskaffats skulle å ofäntlig auktion försäljas lördagen den 29/3 1902. 
 
   § 5 
Pipar Carl Andersson framställde en fråga till bystämman: huruvida Flytvägen skulle grusas 
eller om man skullle få anse vägen lagad genom annan reparering och beslöts i enlighet med 
det sistnämnda förslaget. 
 
   § 6 
Att justera protokollet valdes, Rombo Anders Eriksson och Erik Nordström. 
 
   Dag som ofvan 

Erik Jernberg 
T.f sekreterare 

 
Justerat och godtjent den 24/3 1902 
R. A Eriksson, Hjortnäs  Erik Nordström 


