
Protokoll fört å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän den 21 april 1912 
 
Stämman öppnades av Byuppsyningsmannen Per Backlund. 
 
   § 1 
Till ordförande under stämman valdes Fredrik Back hvilken även fick i uppdrag att föra 
protokoll. 
 
   § 2 
Behandlades frågan om vägars grusning ock syn. Och beslöts att vägarna skulle grusas i likhet 
med föregående år samt att syneförättning skulle ega rum samma tid som allmänna 
landsvägen, ock restsyn midsommarafton. 
På grund utav att en del väghållningsskyldige föregående år ej fullgjort sin plikt såsom 
rådande, framlade Byuppsyningsmannen en förfrågan, huruvida stämman stode bakom 
(lemnade sitt bistånd) vid eventuell lagsökning å tredskande, hvilken förfrågan dock ej 
bejakades. Till syneförättare utsågos Per Backlund och Back Erik Andersson. 
 
   § 3 
Framlämnade den ”vägkommite” som blev vald å bystämman den 25 juni 1911, sitt förslag 
angående s.k egendomsvägars intagande i allmän delning. Härom uppstod en liflig diskussion. 
Folket i Norr voro ganska ense för förslaget och Folket i Söder ganska ense emot detsamma. 
Dock märktes inget klagomål över att föreslagna vägar sträckte sig för långt utan tvärtemot. 
Beslöts dock till sist, utan votering, att egendomsvägarna skulle intagas på allmän delning, 
samt om enighet kunde uppnås, skulle delningen värkställas förutan landtmätare, för att 
delningskostnaderna ej skulle bli onödigt stora. 
Vägkommiten fick i uppdrag atta föra frågan framåt. 
 
   § 3 
Byuppsyningsmannen redogjorde för byarnes inkomster och utgifter under det förflutna 
räkenskapsåret, men efter som ingen rediverat desamma bordlads redogörelsen tillsvid. 
Back A. Eriksson och N. A Larsson valdes att redivera både 1911 och 1912 års räkenskaper. 
 
   § 5 
Föll samtalet på ångbåtsbryggan och om möjlighterna till en ny sådan. Me eftersom den ene 
ville det den andra inte ville, fattades ej något beslut i frågan. Intet särskildt yrkande 
framlades heler med avseende på hvarken den gamla eller den nya. 
 
   § 6 
Diskuterades frågan.” Om möjligheten att få någon ändring i posttiderna. Inledaren av frågan 
påvisade att om postbudet stannade i Noret och hämtade middagsposten kunde man beräkna 
på att få mera färsk post än hvad nu är fallet. Stämman uppdrog åt Per Backlund att göra hvad 
han kunde i saken. 
 
   § 7 
En fråga angående införande av byordning bordlades tillsvidare. 
 
   § 8 
En fråga som litet hvar tycktes vara ense och intresserade, var ”tillvaratagandet det av 
bynsjagtmarker och fiskevatten”. Sedan en hel del talare redogjort ortens s.k jägares (minst 
sagt) simpla och orätta framfarande, beslöts att bilda en jagt- och fiskevårdsförening. 



För sakens framförande valdes en Interimsstyrelse bestående av 7 ledarmöter, nemligen 
Fredrik Back, Olov Markus, Nises A. Larsson, P. Backlund, Erik Sjögren, Lind P. Pettersson 
och And. Nordström. 
 
   § 9 
Redogjorde Fredrik Back för de medel som tillföllo byamännen (som förlikning av Professor 
Leffler) i fjol sommar. Två räkningar å tillsammans 26,75 upplästes och godkändes. En 
gratifikation å 3,25 tillerkändes Fred. Back för det arbete och besvär han nedlagt i saken. 
Beslöts vidare att överblivna 20 kronor skulle tillsvidare få användas i och för byamännens 
automobilförbuds upprätthållande. Samt antog ett enhälligt uttalande om fortsatt förbud mot 
all automobilttrafik å dess enskilda vägar. 
 
   § 10 
Till justeringsmän utsågs B. P. Eriksson och And. Nordström. 
 
   Som ofvan 
   Fredik Back 
   t.f ordförande 


