
Protokoll fört å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs byamän sönd. d. 5 maj 1935. 
 
   § 1 
Till ordf. för stämman valdes Axel Linder och till sekr. Anders Persson. 
 
   § 2 
Enär förutvarande byföreståndaren Fredrik Back ej skött byns räkenskaper på bästa sätt, då 
det vid utredning befunnits vara brist i en hel del av Fredriks Back omhändertagna kassor bl.a. 
bykassan och då utredningen i boet ännu ej är slutförd, kunde ej några räkenskaper för år 1934 
behandlas, vadan häller ingen ansvarsfrihet kunde beviljas. 
 
   § 3 
Då övriga fodringsägare i Fredrik Backs konkursbo önskade tillkalla utredningsman i stället 
för att begära boet i konkurs, därför att, om sådan begärdes, alla tillgångar som fanns i så fall 
kommo att gå åt i konkursutredning. Bättre då att dela de små tillgångarna som fanns i procent 
mellan fodringsägarna. Detta blev också bystämmans beslut. 
 
   § 4 
Att bevaka och utkvittera bykassans fodringar i ovannämnda konkurs valdes Axel Linder. 
 
   § 5 
Diskuterades flytvägens grusning och syn. Per Backlund d.y föreslog att man skulle 
sammankalla hoparbete för att rensa vägdiket för norra delen inom flyten, vilket godkändes av 
stämman. Per Backlund d.y, Svadängs Per och Johan Åkerström fick i uppdrag att 
sammankalla samtliga skiftesägare till detta arbete, samt att förätta syn å grusningen av hela 
Flytvägen i övrigt. 
 
   § 6 
Axel Linder fick i uppdrag att förvalta bankboken för Hjortnäs o Sunnanängs bymagasin. 
 
   § 7 
Då det fanns en hel del gammal plank m.m från reparation av ångbåtsbryggan samt avfall 
efter drivningen å undantaget beslöts att låta försälja detta å auktion. Allt ombesörja 
detsamma valdes Axel Linder, Joh. Åkerström och Anders Persson. Inkomna medel skulle 
tillfalla bykassan. 
 
   § 8 
Erik Dalin framförde en muntlig protest mot föregående bystämmas beslut att reparera 
ångbåtsbryggan. 
 
   § 9 
På förslag av byföreståndaren beslöt att ingen får hugga skog å byns undantagsmarker utan 
bystämmans hörande. 
 
   § 10 
Till justeringsmän valdes Johan Åkerström och L. Gustav Andersson. 
 
   Dag som ovan 
   Anders Persson 
   sekr. 


