
Protokoll fört å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän söndagen den 25 oktober 
1914 
 
   § 1 
Stämman öppnades av byuppsyningsman Per Backlund. Att leda förhandlingarna under 
stämman valdes Bengts Dan. Danielsson och till sekreterare And. Nordström. 
 
   § 2 
Den i förra protkollet § 4 omnämnda frågan om utdikning av vissa vattensjuka skogsmarker 
förekom ånyo till behandling och upplyste Per Backlund att han låtit verkställa undersökning 
men som ännu ej något kostnadsförslag inkommit beslöts att invänta detta. Vidare beslöts, på 
Backlunds förslag, förskottera en (1) krona på dem som intreserade och som beröras av 
ovannämnda företag för att bestrida redangjorda omkostnader. 
 
   § 3 
Andra frågan om fullbordandet av den nya väganläggningen till Leksboda station upptogs till 
behandling och föranledde en rätt livlig diskussion särskildt angående vägtrumman och 
beslöts i enlighetmed Per Backlunds förslag att bygga en av sten och uppdrogs åt Lind Per 
Persson att leda arbetet. Vidare beslöts att de som hade hästar skulle gjöra var sin kördagsverk 
att köra grus och sten på nya vägen, de övriga var sitt dagsverk  förasom det som förut blivit 
gjort. 
 
   § 4 
3dje frågan Om något bör gjöras för bättre postföring som om då nya järnvägen bliver färdig 
skall utgå från Leksboda station enligt Kungliga generalpoststyrelsen förslag 4 gånger i 
veckan i stället för nu 6 gånger. Beslöts att ingå till Kungliga poststyrelsen med begäran om 6 
gånger i veckan fortfarande. 
 
   § 5 
Beslöts att försälja affalsvirket vid Hjortnäs ångbåtsbrygga och att anbud fick lämnas till 
Fredrik Back som fick i uppdrag att till den högstbjudande försälja detsamma. Influtna medel 
skulle tillfalla bryggan. 
 
   § 6 
Att justera protokollet valdes Fredrik Back och Erik Nordström d.ä 
 
   Dag som ovan 
   Anders Nordström 
   Sekreterare 
Justerat den 20/12 1914 
Erik Nordström 
Fredrik Back 
 
P.S § 7 Till byuppsyningsmän 1915 omvaldes de föregående nämligen Per Baclund och 
Anders Bos 
D.J 


