
Protokoll fört å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän den 24 april 1921 
 
   § 1 
Bystämman öppnades av Fredr. Back vilken och utsågs att leda förhandlingarna samt föra 
protokoll över stämman. 
 
   § 2 
Förerades 1920 år räkenskaper hvarav framgick att behållningen vid året slut var kronor 75,41 
och beviljades räkenskapsföraren full ansvarsfrihet. 
 
   § 3 
Till revisorer för innevarande år valdes B.P Eriksson och P. Backlund. 
 
   § 4 
Angående de indelta vägarnas grusning och syn beslöts att dessa vägar skulle grusas och 
iordningställas på bästa sätt före den 7 maj då vägsyn skulle värkställas. Till synemän valdes 
Fredrik Back och Per Backlund och skulle dessa av bykassan erhålla en ersättning av 5 kr för 
förättningen. 
Beslöts tillika att man genom s.k hoparbete skulle försöka få de s.k åkervägarna grusade och 
bestämdes tillika dag då detta arbete skulle börja samt uppdrogs åt Fredr. Back att ha 
överinseende över arbetet. 
 
   § 5 
Behandlades den från föregående år bordlagda frågan ang. anskaffande av bättre 
brandredskap för byn. Såsom kommiteledamot, av en föregående år utsedde kommite att 
utreda denna fråga, upplyste Fredrik Back att den gamla brandsprutan blivit reparerad och 
försedd med nytt vattenkar och hade denna reparation betalts med pengar ur 
jaktvårdsföreningkassa. Med hänsyn till nuvarande höga priser å brandredskap och då 
tillgångarna voro begränsade till hvad som kunde vara disponibelt i jaktvårdsföreningen kassa 
kunde några nyinköp knappast realiseras. Och beslöt stämman i enlighet härmed att ej detta år 
anskaffa någon ny spruta, men uppdrogs åt Fred. Back och Per Backlund att anskaffa ett 
brandsegel om ej priset bleve för avskräckande utan om utsikt finnes till lägre priser längre 
fram låta anskaffningen anstå intill dess. 
 
   § 6 
Framlades av P. Backlund till diskution en fråga om: Att enär det inom Hjortnäs och 
Sunnanängs byar finnes en stor areal vattendränkt skogsmark, det kunde vara nyttigt att söka 
biträde enligt skogsvårdsstyrelsen kungörelse, i och för undersökning och upprättande av 
dikningsförslag till dessa markers torrläggning. I anledning härav beslöt stämman att för byns 
del anslå ett dygns uppehälle med mat och husrum åt vederbörande, men då det för övrigt äro 
de enskilda skogsägarnas sak alltsammans föranledde ej frågan till någon vidare åtgärder från 
bystämmans sida. 
 
   § 7 
Att justera dagens protokoll valdes Knuts Olof Andersson och Per Haglund. 
 
     Som ofvan 
     Fredr. Back  


