
Protokoll fördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän den 8 maj 1898 
 
Bystämman kallades till ordning af byuppsyningsmannen Pipars Carl Andersson 
 
   § 1 
Till ordförande valdes Pipars Carl Andersson och till sekreterare B. P. Eriksson. 
 
   § 2 
Angående bymagasinet slutförsäljning (se § 3 i föregående protokoll) så hade det inkommit 
klagomål emot dess slutförsäljning enär stämman ej var lagligen utlyst, frågan diskuterades på 
det lifligast och kom till den slutsatsen att ny stämma skulle utlysas i Leksands kyrka. Att leda 
samt ombestyra hvar och när stämman skulle hållas samt ombestyra utlysningen, åtog sig 
Pipar Carl Andersson vidare beslöts beslöts att som vanligt tillsvidare uttlåna spannmål, men 
att försäljningen skulle tillsvidare upphöra. 
 
   § 3 
Uptogs den å budkaflen omnämnda frågan: ”Om vägars grusning och syn”? och beslöts att de 
skulle grusas i likhet med föregående åren, syn å kyrko och boda vägen skall värkställas af 
byuppsyningsmännen  första syn om lördag den 14 maj samt resten den 23 juni och den som 
ej då har sina vägar i ordentligt skick kan måste sjelf betala hvad synförättarne hafva bestämt 
skulle förbättras, synförättarne skulle få 2 kronor hvardera som skulle tagas af strandmedlen. 
Lagning af storåkersvägen skulle man värkställa hvar och en fram för sitt åkerskifte men vid 
Nygårds Per Anderssons åkerskifte de som ej hade sina skiften fram emot vägen, syn skulle 
ske den 23 juni och verkställas af Knuts A. O. P och Pipar Per Ersson. 
 
   § 4 
Frågan om grässkördens bortarondering vid Hjortnäs sjöstränder kom nu till behandling och 
beslöts att auktion skull ske midsommarafton den 23 juni, medlen skulle tillfalla bykassan. 
 
   § 5 
En å budkaflens uppsatt fråga, om några mindre reparationer i skolhuset? T.e.x ommålning af 
en tafla summa 1.50 sotning af kaminrör a 50 öre. 
Debetsedlar ? att skaft å brandhake 10 öre samt möjligt någon fönsterruta betalning skulle 
tagas ur bykassan. 
 
   § 6 
Denna fråga som togs till behandling hvar om vi kunde gjöra något, för på vårt område 
lössläpta hundar? frågan diskuterades och Pipar Carl Andersson föreslog att vi skulle 
nedskjuta dessa fridstörare, ity att nyaste lagen detta tilläts och fick äfven detta förslag vara 
stämmans beslut. 
 
   § 7 
Att justera stämmans protokoll valdes Per Backlund och Andersbengts Erik Ersson. 
  Dag som ofvan 
  B. P Eriksson 
  Sekreterare 
 
Justerat och godtjendt den 19 maj 1898 
Per Backlund och Andersbengts Erik Ersson 


