
Protokollfördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän söndagen den 1 juni 1902 
 
   § 1 
Sosom ordförande vid mötet valdes back Erik Andersson och som sekreterare B. P Eriksson 
 
   § 2 
Med anledning af Hjortnäs byamans begäran till flottbolaget om bidrag till reparation af 
Hjortnäs ångbåtsbrygga, hade svar inkommit att bolaget erbjöde sig att frakta dit 3 skutlaster 
sten, men sedan fri från all reparation för alltid, efter en lång diskution enades man om Back 
Anders Anderssons förslag så lydande, 3 skutlaster sten a 300 kronor penningar, annars 3 
skutlaster sten utan afsägelse för framtiden, att för flottningschefven framföra stämmans 
beslut valdes Back Anders Ersson, Nygårds Per Andersson, Hjortnäs samt Daniel Persson i 
Tällberg. 
 
   § 3 
Som inneliggande spannmål i magasinet ej lyckades röna någon nämnvärd efterfrågan o 
försäljning, så nedsattes priset a korn till 13 kronor per tunna & Bos Anders Danielssons 
anbud å herberget 105 kronor skulle antagas efter 14 dagars betänketid såvida ej högre anbud 
framkom men herberget skulle ej rifvas för än inneliggande spannmål blifvit såld. 
 
   § 4 
Beslöts att gräskörden på Hjortnäs sjöänder skulle bortarenderas, auktion skulle ske 
midsommarafton kl.7 e.m. 
 
   § 5 
Gerdesgårdsfrågan diskuterades och beslöts att alla skola fortfarande stänga och underhålla 
sina gärdesgårdar och för s.k. gemensamma till exempel mot plintsbergflyten & stormyren 
m.fl tillsattes en komite af tre personer nämligen E Linder, Nygårds Daniel Andersson & 
Kolhags Anders Persson. Syn om kring storåkern och flyten skulle ske den 13juni. Back 
Anders Ersson skulle delgifva den som var i tur omkring storåkern och på flyten skulle turen 
eller ordningen börjas i norra ändan i första hand således Erikanders Anders Olsson. 
 
   § 6 
Att justera stämmans protokoll valdes Knuts Anders Olsson och Nygårds Per Andersson 
 
   Dag som ofvan 
   B. P Eriksson 
   Sekreterare 
Justerat den 22 juni 1902 
Nygårds Per Andersson 
Knuts Anders Olsson 


