
Protokoll fördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän den 8 december 1912 
 
   § 1 
Första frågan som diskuterades vore val af byuppsyningsmän för år 1913 ock omvaldes P 
Backlund som ordinarie ock till biträdande B. P Eriksson 
 
   § 2 
Andra frågan vore hvad som bör ock kan göras åt vintervägunderhållningen, I denna 
diskution, som det tycktes, att vi bättre än hitintills höllo dem vid makt. Men som vi hade så 
liten bykassa, så måste vi äfven denna gång låta detta gå på frivillighetens väg. Hvad vidare 
sommarvägunderhållet beträffar så uppmanades byamännen att redan i vinter framforsla sitt 
grus så att vägsynerna kunna hållas tidigt i vår eller i början af maj. 
 
   § 3 
Den af Backlund för 12 år sedan inköpta ock upplagda, Jord eller mantalsbok, för byarna 
Hjortnäs & Sunnanäng, förklarades nu vara oduglig, eller åtminstone ej i längden praktisk 
hvarför det beslöts at det skulle köpas en ny, Backlund åtog sig att både köpa ock införa det 
som tillhör hvarje jordäagare på ett, hvar för sig särskilt blad. 
 
   § 4 
Diskuterades frågan om det nu kunde göras något för en ändring af Boda staution? Som det 
påstås, så blifver staution på Östra sidan om järnvägen och ingen afverkörsväg annat än vid 
vägöfvergången på Hjortnäs – Boda vägen. 
Men som P Backlund allaredan afsändt en skrifvelse till Järnvägsstyrelsen om ändring af läget 
d.v.s Stautionen uppsättes på västra sidan  om spåret, eler åtminstone en öfverkörväg närmast 
staution så beslöts, att först invänta detta svar. 
 
   § 5 
Diskuterades frågan om anskaffandet af en tjur ock valdes härför en kommite som skulle föra 
frågan framåt, bestående af P Backlund, Brits Jonas ock Lind Olof Olsson. Vidare 
diskuterades om en kontrollförening, samt äfven en uppmaning att ingå i Leksands 
Hingsförening. 
 
   § 6 
Att justera stämmans protokoll valdes Back Anders Ersson ock Anders Nordström 
 
  Dag som ofvan 
  B. P Eriksson 
  T.f ordförande 
 
Justerat och godkänd 


