
Protokoll fördt å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän söndagen den 3 maj 1914 
 
   § 1 
Bystämman öppnades av byuppsyningsman Per Backlund, att leda förhandlingarna samt föra 
protokoll under stämma valdes Fredrik Back. 
 
   § 2 
”Angående vägars grusning o syn” beslöts enhälligt, att alla indelta vägar skulle grusas, diken 
upptagas ock rensas där så behöves, alla buskar som växa på vägkanterna bortagas samt 
förövrigt iståndsättes i fullgodt skick, och skulle detta vara fullgjort före den 20 juni detta år. 
Att förätta vägsyn lördagen den 20 juni utsågs byuppsyningsmännen P Backlund och Anders 
Bos, hvilka även fick i uppdrag, att ifall någon tredskade med vägunderhållningen vidtaga 
sådana åtgärder att den tredskandes vägskifte bleve iordningsställdt på hans egen bekostnad, 
vägrades utbetalning för detsamma skulle lagliga åtgärder vidtagas. 
 
   § 3 
Beslöts att den nybrutna vägen vid Leksboda station skulle grusas i höst genom frivilliga 
mans-och kördagsverken, byuppsyningsmännen skulle sammankallad när grusningen skulle 
verkställas. Per Backlund fick i uppdrag att anskaffa lämpligt grus till ovannämnda behov, på 
byns bekostnad. 
 
   § 4 
Väktes en fråga av Per Backlund, ”om något borde göras för att få en del vattensjuka 
skogsmarker avdikade”, hvilket föranledde en stunds diskution, ock konstaterades att litet 
hvar nog insett behovet därav samt gav Backlund i uppdrag att söka statens biträde i och för 
en undersökning. 
 
   § 5 
Behandlades en hemställan från Leksands hästavelsförening med begäran om att få arendera 
de s.k Lindbergsängarna till fölbete. Byamännen tycktes ej vara vidare benägna därtill samt en 
ock annan sade för sin del direkt ifrån, för den skull fattades ej något avgörande beslut i 
frågan. 
 
   § 6 
På en förfrågan av en afärsfirma i Gefle om att få befara Hjortnäsvägen med automobil 
svarades endast nej. 
 
   § 7 
Att justera protokollet valdes Nygårds D Andersson och Anders Ersson Nordström. Anders 
Bos valdes till revisor efter Back A. Ersson 
   Dag som ofvan 
   Fredrik Back 
 
Justerat o godkändt den 15/5 1914 
Nygårds Daniel Andersson 


