
Protokoll fördt å bystämma i Hjortnäs den 29 april 1923 
 
   § 1 
Till denna dag hade väglottsegarna i Boda och Flytvägen sammankallats i det för besluts 
fattade ang. nämnda vägar grusning och syn och beslöts i anledning härav att dessa vägar 
skulle grusas och iståndsättas på bästa sätt samt synas Leksbodavägen den 5 innevarande maj 
och Flytvägen 8 dagar senare. 
Tiderna för restsyn uppdrogs åt synemännen att bestämma. 
De väglotter som även efter restsyn befunnes olagade, skulle iståndsättas på ombesörjning av 
synemännen men på den tredskandes bekostnad dock skulle i hvarje fall bykassan få stå 
bakom om dessa kostnader på intet sätt kunde uttagas. Till synemän utsågs Fred. Back och 
Per Backlund. 
 
   § 2 
Nygårds Daniel Andersson pålyste att grus togs vid sjöstränderna och påkördes även allmänna 
vägarna vilket förhållande ansågs oegentligt enär som man knappast kan anskaffa grus så det 
räckte till åt byns vägar. 
I anledning härav beslöts att hälst inget grus från stränderna tages till de allmänna vägarna 
men om det togs skulle en ersättning till bykassan lämnas med femtio öre per lass. 
 
   § 3 
På av Fred. Back väckt förslag att ett spruthus för byns brandsredskap skulle anskaffas beslöts 
att ett dyligt skulle byggas och plats för detsamma anskaffas efter allmänna landsvägen 
emellan Mejeriet och Piparhörnet. 
Erfordeliga medel cirka 300 kronor till förenämnda ändamål skulle begäras av 
Jaktvårdsföreningen. Till en kommite att föra denna fråga framåt utsågs Fred. Back, Per 
Backlund och Anders Bos. 
 
   § 4 
I anslutning till föregående ärende väcktes av Erik Dalin ett förslag att bättre brandredskap 
borde anskaffas för byns räkning samt föreslog vidare att medel härtill borde anskaffas på det 
sätt att en uttaxering skedde på byamännens fastighetstaxeringsvärde med 50 öre per 1000:- 
kronor, hvarvid räknas hvarje fulla 500:- kronor. 
Efter diskution hvarvid en del förfäktade att även inkomsttaxeringen kunde läggas till grund 
för denna uttaxering beslöts i enlighet med E. Dalins förslag att utaxeringen skulle ske efter 
fastighetstax:värde. 
Att ombesörja värkställigheten av detta beslut som skulle ske under innevarande år, uppdrogs 
åt Fred. Back hvilken även skulle få ersättning härför enl. lämnad räkning härå. 
 
   § 5 
P. Backlund ifrågasatte huruvida inte vi ännu en gång borde få en byrordning fastställd för 
byn och beslöts att denna fråga ett senare tilfälle ånyo skulle upptagas. 
 
   § 6 
Föredrogs räkenskaperna över inkomster och utgifter i anledning av återuppbyggandet av 
Ångbåtsbryggan samt byns egentliga bykassa samt revisionsberättelserna och beviljades enl. 
revisorernas tillstyrkan full och tacksam ansvarsfrihet för 1922 års förvaltning. Här jämte 
skulle ett särskilt tack till Fred. Back i protokollet antecknas för hans initiativ och ledning vid 
återuppbyggande av ångbåtsbryggan. 
 



   § 7 
Ersättning till vägsynemännen skulle utgå med tillsammans 5 kronor. 
 
   § 8 
Till revisorer omvaldes Anders Bos och Anders Nordström d.y. 
 
   § 9 
Att justera dagens protokoll valdes Per Haglund och Knuts Olof Andersson 
 
   Dag som ovan 
   Fred. Back 
   Ordf. 


