
Protokoll fördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän den 23 april 1911 
 
   § 1 
Stämman öppnades av byuppsyningsmannen P. Backlund, och att leda stämmans 
förhandlingar valdes B. P Eriksson 
 
   § 2 
Upptogs frågan om vägars grusning och syn. I denna fråga upstod en lång diskusion hvari en 
del förslag, att alla indelta vägar skulle grusa och synas i likhet med föregående år. Då 
deremot andra yrkade på att alla s.k större egendoms åckså skulle indelas ock lagas på samma 
grunder som kyrko ock Bodavägen. Ock beslöts till sist att Kyrko, Boda ock Flytvägen skulle 
grusas och synas som föregående åren. Till syneförättare valdes P. Backlund ock Back Erik 
Andersson. Tiden för syn får syneförättarne bestämma. Om någon uraktlåter att laga sina 
vägskiften så får synförättarne låta reparera på de tredskandes bekostnad. Andra delen af 
frågan om de förut omnämda egendomsvägarna så beslöts till sist, att välja en kommite som 
på bästa sätt realiserar frågan, i denna kommite valdes Back Anders Ersson, Anders 
Nordström och Sunnanängs Anders Andersson. 
 
   § 3 
Vidare diskuterades frågan om Hvad bör göras för att hindra automobiltrafiken på våra vägar? 
Ock beslöts efter en stunds diskution om ett förbud för automobilåkning och utalade sig 
ungefär sålunda, Då det under föregående år har visats att Herrar Automobilegare ej 
repekterar våra enskilda bygdevägar ock befara dem ändå fast ehuru dessa ej äro intagna till 
allmänt underhåll, ej heller innehåller den vägbredd som kan erfodras vid mötning af 
automobiler, vidare så kan det ju så lätt inträffa någon olycka om dessa finge befara våra 
vägar. Så utalar Hjortnäs och Sunnanängs byamän sitt förbud emot att all automobiltrafik på 
byarnas område. Om Cauförautomobilägare ej respekterar förbudet, så valdes A. Bos att 
anmäla dessa till myndigheterna. Detta beslut skulle kungöras i Leksands kyrka samt Morä 
tidning. 
 
   § 4 
Att justera stämmans protokoll valdes Knuts Olof Andersson ock Nygårds Daniel Andersson. 
 
   Dag som ofvan 
   B. P Eriksson t.f 
   Ordförande 
 
Rätt utdraget och på detta sätt justeradt och godkändt af 
Knuts Olof Andersson 
Nygårds Daniel Andersson 


