
Protkoll fördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän i Hjortnäs Skolhus den 16 
januari år 1898. 
 
   § 1 
Bystämman kallades till ordning af byuppsyningsmannen Pipars C Andersson 
 
   § 2 
Till ordförande valdes Bängts D Danielsson och till sekreterare Per Björklund. 
 
   § 2 
Föredrogs kommiterades utlåtande med anledning af telefonfrågans fortsätta behandling. 
Undertecknade som fått bystämmans uppdrag att närmare beräkna kostnaden för en 
telefonanläggning till Hjortnäs samt ta reda på huru mycket G Bos ville bidraga med, vi ha 
fulljort detta uppdrag sålunda vi ha beräknat kostnaden till 350 kronor. G Bos har låfvat 
bidraga med 50 kronor alltså återstår ca 300 kronor, här af har Hjortnäs konsumtionsförening 
låfvat bidraga med 1/3 del. 
Vi tänka att saken bäst skulle realiseras om Hjortnäs bystämma åtoge sig hälften af 
anläggningskostnaden och Hjortnäs Mejeri aktiebolag resten på den någen ser det ut som att 
Hjortnäs by skulle få telefon utan vidare bråk. Per Backlund, B. A Eriksson, Per Björklund. 
I detta utlåtande var kostnaden beräknad till 300 kronor af denna summa förslogs att taga 
hälften ur Hjortnäs bykassa vid diskutionens början framlemnades af A. Nordström en 
skrifvelse. 
Undertecknad får härmed upplysa att om stämman bifaller något af Bymagasinet innehåll till 
en telefonledning till Hjortnäs eller Sunnanäng byar så går ej våra andelar in uti kostnaden, 
utan måste först och främst en delning ske på magasinets innehåll. 
Sedan får var och en göra med sina andelar hur som helst, annars kan det vara onödigt att jöra 
slut på en kassa som både vi och några förfäder har samlat ihop. Andra håll när det finns så 
många intreserande får en telefon så får de själva kosta på en telefon som vill och kan anses 
sig hafva största nyttan af den. 
A Nordström, Ollas A Danielsson, A Vestling, Björklunds P Larsson, Per Bos, Lärfars P 
Jonsson, Svarvar H Persson, Andersbengts Ersson, Back J Hansson, Per P Persson, Back 
Andersson, Permats A Ersson, Urmarkaren Hol A Ersson, Rombo A Ersson, Bängts Danil ?, 
och Spåls A Danilson yrkades afslag. Efter en stunds diskution beslöts att uppsätta en lista 
äfven dessa som skriftligt vile teckna sig och föreslogs af Per Backlund att dessa 300 kronor 
skulle delas i 60 sty 5 kronor delas af dessa ha Hjortnäs Konsumtionsförening 20 delar (Sirka) 
och Hjortnäs Mejeribolag 10 delar de öfriga 30 delarne räknades kunna åstakomma på 
frivillighetens väg och föreslogs att dessa som tecknade sig skule få 5 öre lägre afgift. Detta 
förslag bifölls af stämman, vidare tillsattes en kommite af 3 personer nämligen A Sjögren, 
Erik Brits och Nygårds Per Andersson som fick i uppdrag att taga saken om ord och uppsätta 
telefon så fort som möjligt från Leksands Central till Hjortnäs mejeri eller des omedelbara 
närhet. 
   § 3 
Om bymagasinets försäljning föreslogs af Pipar Carl Andersson att försälja bymagasinet med 
inneligande spannmål för att betäcka skolhus skulden Rombo Anders Eriksson yrkade afslag 
efter framstäld proposion ansågs Rombo Anders Eriksson förslag vara med öfvervägande ja 
antaget votering begärdes, män röstlängd fans ej hvadan något resultat ej kunde fattas. Efter  
ytterligare en stunds diskussion hvarvid bejerdes att upptaga frågan till förnyad  anpröfning. 
Efter en stunds diskusion tycktes man mera inse att klokast vore att försälja alltsammans vid 
förnyad proposition, blef också detta stämmans beslut. 
 



   § 4 
Beslöts att nedsätta hafrepriset med ½ öre per kilo. Alltså är det 10 öre kilo och de andra 
sädesslagen oförändrat. 
 
   § 5 
Att justera stämmans protokoll valdes Bos Anders Danilson A E Sjögren 
 
 Dag som ofvan Per Björklund 
 Sekreterare 
 
Justerad och godkändt den  januari 1898 
 


