
Protokoll fördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän den 16 maj 1909 
 
   § 1 
Till ordförande valdes Back And. Andersson, Heden, till sekreterare Gustaf Sjögren. 
 
   § 2 
Uppdrogs frågan om vägars grusning och byn. Beslöts att byns gemensamma vägar skulle 
grusas i vanligt tid, samt uppdrogs åt syneförättarna att bestämma tider för syn å desamma 
och kungöra detta genom upprättande af afisher. Till syneförättare valdes Spåls And. 
Andersson och P. A Andersson och för flytvägen Bengts och And. A. Åkerström. 
 
   § 3 
Upptogs till behandling det från komunalstämman remiterade ärendet om antagandet af 
upprättadt förslag till byordning inom Hjortnäs och Sunnanängs byar. Uppstod härvid en 
livlig diskusion och framkom mycket olika meningar om saken. P. Backlund förordade 
densamma till det bästa och ansåg detta vara en förmån och nödvändighet för byarna. 
E. Linder förde byn Sunnanängs talan som enhälligt yrkade afslag, samt A. Larsson m.fl 
framhöll oejentligheter i att antaga någon sådan byårdning enär byarna äro så vidsträckta och 
därigenom ej hade samma intträssen i många saker. Enl. förslag af Backlund beslöts 
igenomgå stadgarna punkt för punkt att alla måtte få det af desamma och därvid framkomma 
med förslag till ändring om så bör ske. Under uppläsandet af desamma anmärktes: ang. § 3 af 
P. Petterson m.fl att affischering vore lika bra som utsändande af s.k budkafle. 
I § 7 föreslog P. Backlund ett tillägg så lydande: I frågor om vägunderhåll röstar och beslutar 
blott jordägare. Intet beslut om någon ändringaf stadgarna beslöts. Upplystes att Tällbergs 
byamän har underhandlat om antagandet af byordning och föreslog B.P Eriksson att invänta 
deras beslut i saken. Beslöts i enlighet härmed att bordlägga frågan till obestämd tid men 
högst ett år. 
 
   § 4 
Beslöts att gamla skolhuset skulle repareras. P. Backlund upplyste att sten blifvit framkörd 
och frågade hvilka åtgärder nu borde vidtagas. Franhölls att om detsamma blefve ombyggt så 
tillvida att större möten kunde hällas kunde bidrag lämnas af nykterhetsföreningarna och 
missionsförbundet. Beslöts välja en komite som fick i uppdrag att underhandla om 
byggnadsplan för utvidgande af lokalen samt upprätta en lista och gå genom byn i varje gård 
och bejära bidrag af vad det vara må.  Till denna komite valdes Knuts Olof An. och Bos A.An 
 
   § 5 
Att revidera byns räkenskaper för 1908 valdes B. P Eriksson & Gustaf Sjögren. 
 
   § 6 
Beslöts hafva auktion å grässkörden vid stränderna vanlig tid. 
 
   § 7 
Enl. förslag af B. A Eriksson beslöts att till f.d Kronof. Lyckolm bortarendera byns jaktmark i 
fem år med vilkor att afgiften kr 75 erlägges i förskott som i så fall skulle tillfalla gamla 
skolhusets byggnadskassa. 
 
   § 8 
Beslöts i enlighet med förslag af P. Backlund att anskaffa en skogsingenör för undersökning 
af byns skogsmark var dikning vore nödvändig. 



P.Backlund åtog sig ombestyra saken och möjligen blifvande utgifter beslöts få tagas ur 
bykassan. 
 
   § 9 
Till justeringsmän valdes: E. Linder och A. Blomkvist 
 
   Dag som ofvan 
   Gustaf Sjögren 


