
Protokoll fördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän den 3 januari 1909 
 
   § 1 
Sosom ordförande vid stämman valdes back Anders Andersson och som sekreterare B.P 
Eriksson. 
 
   § 2 
Till byuppsyningsman för år 1909 valdes Back Anders Andersson (på Hjortnäs heden) 
 
   § 3 
På fråga om gamla skolhusets reparation eller försäljning beslöts att man skulle reparera 
detsamma, Lind Per Persson erbjöd sig att leda stenutagningensamt äfven Spåls Anders något 
dagsverk, m.fl, til sist valdes en komite som skulle draga försorg om arbetets utförande,och i 
denna kommite valdes P Backlund, Back Anders Ersson & Lind Per Persson. 
 
   § 4 
En väkt fråga om antagande af en byordning föredrogs af P Backlund som föredrog Laknäs 
och Östanhols byarnas byordning, häröfver upstod en stunds diskusion men beslöt till sist att 
antaga en sådan äfven inom Hjortnäs & Sunnanängs byar, deremot begärdes votering af Brits 
Jonas Andersson, och som hvarken byordning eller röstlängd fans, så uppmanades nämnda 
Jonas Andersson att framkomma med motiverat yrkande men intet ord för voteringsförslaget 
hördes, hvarför ordföranden framstälde frågan ånyotill omröstning som utföll så att byordning 
antogs med enhälligt ja och lyder sålunda 
 
   Byordning 
För Hjortnäs och Sunnanängs byar i Leksand socken angående gemensamma ekonomiska 
frågor 
   § 1 
Bystämma skall vara gemensam för Hjortnäs och Sunnanängs byar såsom vore det blott en 
by, dock må frågor, som kunna anses endast som ordningsfrågor för den ena af byarna, af den 
byn ensamt afgöras. 
 
   § 2 
För byarna gemensamt skall, på en tid af fyra år, väljas en byuppsyningsman från hvardera 
byn och skall ene på samma gång ock för samma tid utses till kassör för byarnes 
gemensamma räkenskaper, hvar jemte den ena af byuppsyningsmännen utses till bystämmans 
ordförande, likaledes för en tid af fyra år. 
 
   § 3 
Kallelse till bystämma skall genom ordförandens försorg ske genom kringsändande af s k 
budkafle, hvilken fortskaffas från gård till gård, samt genom kungörelse uppsättande å det hus 
der bystämman brukas hållas, och skall i kallelsen utsättas såväl tiden för stämmans hållande, 
om och det eller de ärenden, hvilka skola behandlas. Sådan kallelse skall utfärdas och 
kringsändas minst åtta dagar före stämmans hållanden. 
 
   § 4 
Två ordinarie bystämmor skola årligen hållas, en i april för besluts fattande i anledning af 
berättelsen om föregående års räkenskaper ock förvaltning, samt rörande vägars underhåll ock 
förbättrande som för året böra värkställas. Ock en i December för val af revisorer som skola 
granska räkenskaperna för det kommande året, jemte val af byuppsyningsman, de är sådant 



val skall förekomma, hvarjämte då skall bestämmas gemensamma utgifter ock utkassering för 
det kommande året. 
 
   § 5 
Extra bystämma hålles när någondera af byuppsyningsmännen så nödigt finner,samt när 
någon af byamännen hos endera af byuppsyningsmannen (med uppgift som ärendet) det 
skrifligen begär. 
 
   § 6 
Ärende skall å bystämma handläggas ock protokollföras i den ordning och på sätt som om 
kommunalstämma på landet enligt gällande komunalfattning är stadgad, i alla de delar der ej 
annorlunda i denna byordning är föreskrifvet. 
 
   § 7 
Berättigad att deltaga i bystämmans öfverläggningar ock beslut, är en hvar till myndig ålder 
kommen person som är bosatt i Hjortnäs eller Sunnanängs byar och der eger eller brukar 
jordbruks eller annan fastighet. Eller idkar fabriksrörelse, handel, handtvärk eller annan till 
allmän bevillning laxerad näring äfvensom enhvar som inom endera byn eger jordbruks eller 
annan fastighet för hvilka bevillning till staten erlägges. 
 
   § 8 
All omröstning skall ske öppet och efter hufvudtal, faller rösterna lika för olika meningar 
varder den mening beslut, som ordförande den biträda. 
 
   § 9 
Val skall, der så äskas, ske med slutna sedlar, mellan lika röstetal skiljer lotten. 
 
   § 10 
Bystämma vore befogad att utfärda fullmakt för anbud att å byamännens vägnar inför 
domstolar ock myndigheter, kära ock svara i alla de mål som våra byarnes angelägenheter, 
såsom vid laga landtmäteriförättningar byarne geemensamt tilldelade undantag, inpedamenta 
grustag ock vägar m.m.m m.m, samt angående de på byarnas bekostnad uppförda byggnader 
jämte fonder ock lösegendom som äro för de båda byarnas gemensamma. 
 
   § 11 
Bystämma vore äfven behörig att besluta om delning af gärdesgårdar samt sådana by, utfarts 
ock egovägar, som icke äro till almänt underhåll indelade och att till förättningsman kalla den 
person de dertill anse lämplig, ock skall sådan delning, sedan densamma af bystämma 
godtjenst, anses lagligt bindande i tio år eller intill dess bystämman annorlunda beslutar. 
 
   § 12 
Enhvar vore skyldig, att hålla den honom tilldelade väglott i lagqilt skick vid äfventyr att 
byuppsyningsmännen på den treskandes bekostnad må äga att låta afhjelpa bristen, för så vidt 
densamma ej af väglottsägaren är afhjelpt inom åtta dagar efter det han af syneprotokollet 
enligt § 13 erhållit del. 
 
   § 13 
Vägsyn skall årligen hållas på de tider som af bystämman bestämmes, dock ej senare än före 
medlet af juli månad, ock skall protokoll öfver synförättningen uppsättas ock å laga ordning 



utsatt bystämma uppläsas, hvarigenom vederbörande skola anses hafva af protokollet erhållit 
det. 
 
   § 14 
För byarnes gemensamma räkning må utaxering kunna beslutas ock skatt dervid 
inkomstevillningen och fastighetstaxeringvärdet vara grunder för utaxeringen, hvilken skall 
värkställas af kassören ock icke må ske till högre belopp för år, än fämtio öre per 
bevillningskrona. 
 
   § 15 
Räkenskaperna för det gångan året skola af kassören afslutas för kalenderår ock i så god tid 
öfverlämnas till revisorerna, att granskningen kan afslutas och berättelse deröfver uppsättas 
och till stämmans ordförande öfverlemnas före mars månads utgång. 
 
   § 16 
Beslut som å bystämma fattas i öfverenstämmelse med denna byordning, skall äga lagligt 
bindande kraft. 
   Slut 
 
   § 5 
Att justera stämmans protokoll valdes Back Anders Ersson och Knuts Olof Andersson. 
 
   Dag som ofvan 
   B. P Eriksson sekreterare 
 
Justerat och godkändt den 
Back Anders Ersson,  Knuts Olof Andersson 
 
 


