
Protokoll fört å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän söndagen den 2 maj 1920 
 
   § 1 
Bystämman öppnades av Fredr. Back som även valdes att föra dagens förhandlingar. 
 
   § 2 
Första frågan ”angående vägars grusning och syn” beslöts att alla vägar skulle grusas och 
ställas i ordning före den 15maj då vägsyn skulle värkställas av Fred.Back och And. Bos, 
hvilka personer även fingo i uppdrag att bestämma tiden samt värkställning av restsyn någon 
tid längre fram. Och uppfodrades vägegarne att sätta vägarne i bästa skick med tanke på att 
man till vederbörande skulle göra ansökan att få Bodavägen under allmänt underhåll. 
   § 3 
Med anledning av att den skog som växt å sjösträderna ej fick vara i fred, beslöts att var man 
skulle se efter att ingen åverkan gjordes därstädes, oberoende utav hvem eller hvilka kunde 
tillerkännas bättre rätt till sjöstranden. 
 
   § 4 
Diskuterades frågan angående ”Ångbåtsbryggans öde”, och då ångbåtsbolagen som 
begagnade bryggan ställt sig alltför oförstående ifråga om att ge någon hjälp till densammas 
underhållande fattades ej något beslut i frågan utan skulle man se tiden an och om ångbåtarne 
klarade sig utan bryggan. Och konstaterades ånyo enl.diskutionen ett gammalt faktum att 
söderborna ännu ej kunnat smälta att bryggan blef förlagd vid Näsbacken. 
 
   § 5 
På frågan om byns brandredskap beslöts uppdraga åt Fredrik Back och Anders Bos att utreda 
hvad som kunde göras åt detsamma. Och uttalades en allmän önskan att borde finnas 
effektivare och bättre brandredskap än vad nu finnes, då man aldrig kan vara säker för att en 
eldsvåda kan utbryta. 
 
   § 6 
Angående ett av Fred. Back framstäldt förslag om att Hjortnäs och Sunnanängs byamän skulle 
göra ansökan om ”Byordning” uttaldes av de flesta närvarande att det vore ett värkligt behov 
att få byordning, men som det även fanns några personer som tycktes se endast ondt i en 
sådan fattades intet beslut i denna fråga. 
    Hjortnäs som ovan 
    Fredr. Back  


