
Protokoll för å allmän bystämma den 14 oktober 1923 i Vasasalen kl.6 e.m 
 
   § 1 
Per Backlund öppnade bystämman med att lemna en redogörelse över byns vägfrågor 
angående vägen emellan Hjortnäs och Leksboda station. Per Backlund och Fredrik Back hade 
å byns vägnar ingått till vägstyrelsen med begäran om att nämnda väg skulle intagas till 
allmänt underhåll. Vägstämman som behandlade frågan hade efter värkställd votering beslutat 
intaga vägen till allmänt underhåll. Dock med villkor att byamännen sjelva iordningställde så 
bra att den kunde intagas, som villkor härför fodrades att den skulle utläggas till 4 meters 
bredd och att den överallt skulle vara trummor av sten eller cement. Sedan detta upplysningar 
lämnats valdes Per Haglund till ordf. 
 
   § 2 
Efter en stunds diskution  om hvilka åtgärder skulle vidtagas för att få vägen till Leksboda i 
laggilt skick beslöts att alla nu skulle besluta sig om att göra arbetet så bra att den kunde 
intagas, Som vägen på en del ställen är för smal, och en del vägrättningar borde företagas, så 
valdes  Per Backlund, Fredrik Back och A. Bos att staka eller få annat sätt markera de ställen 
der vägen skulle göras bredare. Der större stenar förekomma vid vägkanterna skulle dessa 
bortsprängas på bykassans bekostnad. Trummor av cementrör skulle även anskaffas av 
bykassan. Då det visade sig omöjligt att kunna enas om hvilken gren av vägen den södra eller 
norra skulle intagas, och säkert vore att inte mer än endera nu kunde intagas så beslöts 
iordningställa båda vägarna och låta vägstyrelsen besluta. 
Det påpekades att på några ställen efter vägen det komme att bli betydande med arbete vid 
rätning och breddning av vägen och att rättvisan fodrade att dessa väglotts egare  borde få 
någna hjelp med anledning häraf beslöts att ovanämna kommite skulle få uträtta viss dag, då 
en man från hvarje gård skulle hjelpa till med det värsta grävarbetet. 
 
Att justera protokollet valdes B.P Eriksson och Anders Åkerström 
    

Hjortnäs dag som ofvan 
   Per Backlund 


