
Protokoll för å bystämma den 4 maj 1924 
 
   § 1 
Bystämman öppnades av Fredrik Back som och valdes att leda dagens förhandlingar. 
 
   § 2 
Förelades stämman granskningen av byns räkenskaper för år 1923 och beviljades 
byuppsyningsmannar enl. revisorernas förslag, ansvarsfrihet för nämda årets förvaltning. 
Omvaldes till revisorer de förutvarande And. Nordström och Anders Bos. 
 
   § 3 
Andra ärendet var ang. d.s.k Leksbodavägens iordningställande för intagande under allmänt 
underhåll och beslöts i anledning härav att väglotterna skulle iordningställas till den 5 
innevarande juli och uppdrogs åt den vägkommite som tillsattes å sista oktoberstämman at 
öva tillsyn över iordningställande av vägen samt tillkalla synenämnden när densamma ansågs 
godtagbar. 
De väglotter som av egarna ej iordningsställdes skule genom vägkommitens försorg 
iordningställas av byns medel hvarefter kostnaderna sedemera skulle avkrävas dem eller de 
försumlige. Och beslutades vidare dels uppdraga åt Fred. Back att förskaffa behörig antal 
cementrör till alla behövliga trummor å vägen dels och att alla som hade trummor å sina 
väglotter skulle sjelva utan kostnad framforsla cementrören från stationen till trummorna. 
 
   § 3 
För bestridande av alla kostnader som förestående vägfråga föranleder skulle anslag begäras 
av jaktvårdsföreningen. 
 
   § 4 
Angående Flytvägens grusning och syn beslöts att även denna väg skulle grusas och syn 
förättas av förenämnda vägkommite den 5 juli detta år. 
 
   § 5 
Ersättning till vägkommiteledamöterna skulle lämnas enl. av desamma lämnade räkning. 
 
   § 6 
I anslutning till att å en föregående stämma, den 29 april 1923, beslutats om anskaffande av 
tomtplats för ett spruthus och byggande av ett sådant, jämnväl om inköpt av bättre 
brandredskap för hvilket senare ändamål även å samma stämma beslöts en uttaxering, 
upplyste nu byuppsyningsmannen om att hinder mött för värkställande det förutnämnda 
beslutet enär ingen sådan tomtplats å föreskriven plats kunnat köpas samt att byamännen visat 
sig ovilliga att intala de uttaxerade beloppen och beslöts nu i anledning härav att, med hänsyn 
till de kostnader iordningställandet av Leksbodavägen skulle medföra, låta dessa frågor och 
beslut anstå tillsvidare 
 
   § 7 
Att justera dagens protokoll valdes Nygårds D. Andersson och Knuts O. Andersson 
 
    Som ovan 
    Fredrik Back 


