
Protokollfördt öfver bystämmans beslut i Hjortnäs skolhus den 3 november 1902 
 
   § 1 
Stämman öppnades af Byuppsyningsmannen P. Backlund 
 
   § 2 
Sosom stämmans ordförande fungerade B. P Eriksson 
 
   § 3 
Till revisorer för det slutsålda byamagasinet valdes riksdagsmannen D. Persson i Tällberg och 
Pipar Karl Andersson i Hjortnäs 
 
   § 4 
Med anledninga af nya skolhusets skuld så beslöts att man ännu en gång skulle försöka att 
inkassera obetalda räkningar de gamla kommiterna skulle äfven denna gång tjenstgöra men 
denna gång gemensamt således en 9 manna kommite se vidare i paragraf No 3 i protokollet 
för den 22 mars 1902. 
 
   § 5 
Med anledning af skollokalernas skurning så beslöts att vi skulle skrifva räkning åt 
kommunen fast ehuru väl att barnen skola skura som hitils har blifvit gjort efter tur och 
ordning. 25 kronor för år skulle läggas i skolhusskulden det öfriga fick skollären emotaga för 
att få på något vis undfängna småttingarna, räkningen ombesörjes af P Backlund. 
 
   § 6 
Vidare beslöts att byamännen skulle begära betalt för gamla skolbänkarna samt 2 st 
skriftavlor, Backlund fick uppdraget att begära 150 kronor på något skolrådsammanträde men 
ej på kyrkstämman. 
 
   § 7 
Byns slangspruta skulle härefter plaseras i nya skolhuset ilag med akolhussprutan, uppdrogs åt 
P Backlund att anskaffa en längre slang. Byns arkif och kartor skulle förvaras hos P Backlund. 
 
   § 8 
Med anledning af öfre Tällbergs byamäns begäran om någon hjelp att iordningsställa en bettre 
och gjemnare vinterväg via Plinstberg så upgjordes en lista på frivilliga dagsverk och valdes 
till listinnehafvare Bengts Daniel Danielsson. 
En dito begäran från Kullsbjörken m.fl. byars begäran om hjelpa att gjöra en bättre väg till 
Westgerde järnvägsstation. Uppdrogs åt P Backlund att samla dagsverken på en lista för ofvan 
nämnda väg. 
Till listinnehafvare för Hjortnäs ångbåtsbrygga valdes Nygårds D. A. L samt att hafva upsigt 
vid arbetets utförande valdes Nygårds P. A. P 
 
   § 9 
Att justera stämmans protokoll valdes Back Anders Ersson och Bengts Daniel Danielsson. 
 
   Dag som ofvan 
   B.P Eriksson 
Justerat den 23 november 1902 
Bengts Daniel Danielsson 
Back Anders Ersson 


