
Protokoll fört å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän söndagen den 9/1 1916 
 
   § 1 
Stämman öppnades av byuppsyningsmannen Per Backlund som och valdes till ordförande, att 
föra protokoll valdes And. Nordström. 
 
   § 2 
Till byuppsyningsmän för år 1916 valdes Per Backlund som ordinarie och Anders Larsson 
som biträdande. 
 
   § 3 
Upptogs frågan om vintervägunderhållet å kyrkvägen och bodavägen. Uppdrogs åt 
byuppsyningsmännen att ombesörja plogning av ovannämnda vägar. 
 
   § 4 
Uppdrogs åt P. Backlund & Markus att ingå till K.B med begäran om Bodavägens intagande 
till allmänt underhåll. 
 
   § 5 
Den förut, å särskild stämma, debatterade elektrisitetsfrågan uptogs även nu till behandling 
och föranledde en stunds rätt livlig disskution. Ett bolag, hade nämligen bildats i Rättvik för 
byggandet av en elektrisk kraftstation och som nu ingått till norra Leksand med erbjudan att 
levera kraft och lyse till ovannämnda område. Frågan gällde när andelsteckning och skulle 
varje andel lyda på (100) hundra kronor och täckningen skulle sluta första mars 1916. Varje 
andelstecknare skulle ingå i ovannämnda bolag med samma rättigheter som detta. 
Erbjudandet från Rättviksbolaget att Leksand skulle bilda eget bolag med eget ledningsnät 
och taga kraften från rättviksbolaget mot viss avgift pr. hästkraft, liksom väntande på 
Grådafårssen bebyggande befanns enligt stämmans mening mera osäkra och beslöts därför att 
teckna andelar i rättviksbolaget och uppmanades alla som hade råd och lägenhet att teckna 
andelar för att föra frågan närmare sin lösning. 
 
   § 6 
Diskuterades frågan om att få en jårdbrukskurs till Hjortnäs och då intresse ej saknades 
uppdrogs åt Per Backlund att försöka få en sådan kurs till stånd. 
 
   § 7 
Per Backlund hade väckt en fråga om man skulle anordna en skogsgallrings kurs på byns 
undantags skogsmark. Då en sådan kurs vore både nyttig och lärorik beslöt stämman att få 
även sådan kurs till stånd. 
 
   § 8 
Den förut disskuserade frågan om vissa sumpiga skogsmarkers torrläggning diskuterades 
ånyo men som det uppgjorda dikningsförslaget ej kunde gjöra den nytta åt detta som det 
ansågs kunde ej häller nu fattas något beslut i frågan. 
 
   § 9 
Att justera protokollet valdes Erik Nordin och Daniel Dahlström 
 
   Hjortnäs dag som ovan 
   Anders Nordström sekr. 


