
Protokoll förts å bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs skifteslags jordägare torsdagen den 
7 Dec 1939 
 
   § 1 
Stämman öppnades av Axel Linder som och blev vald att leda dagens förhandlingar, till 
sekreterare valdes undertecknad. 
 
   § 2 
Förra stämmans protokoll föredrogs och godkändes.  
 

§ 3 
Då Dalåkarnas flottningsförening, utfört stämpling på skifteslagets odelade hagar, hade 
ordföranden gjort undersökning i vad rätt de hade till detta och funnit, att de visserligen hade 
ett köpebrev, på dessa marker, men som inte utfärdats , av rätta ägarna, varför han ansåg att de 
hade inte där att göra. 
 
   § 4 
Ovanstående undersökning upplästes och hade följande inehåll, under pågående storskifte 
som avslutades och faställdes den 28 Nov 1826 tilldelades skifteslaget 389 tunnl., 9 ¼ kpl 
hagar, av dessa delades och kartlades 328 tunnland, 16 ¼ kpl. 60 tunnl. 24 kpl lämnades 
odelade och var dessa äro belägna lämna kartor och kartbeskrivningar endast delvis besked, så 
vi måste hålla oss till gamla hävder var våra generationer före oss gemensamt huggit skog och 
använt som betesmarker. Att Vaverön som det nu är frågan om, är 16 tunnl. 16 kpl. i areal 
måste vara en del av dessa 60 tunnl. odelade marker anses för givet, då skifteslaget använt 
denna ö till gemensamma bete, då särskilt för killingar. Detta pågick allmänt ända till år 1877 
då flottningsföreningen förankrade sina timmerflot. intill ön och en del av dessa killingar 
klättrade på stockarna komma emellan och ihjälklämdes. Efter detta har endast något enstaka 
fall av betning på ön förekommit. Huggningen avstannade något år senare i och med att man 
på en bystämma enades om att alla odelade marker skulle få vara i fred för vidare enskilda 
huggningar. Då nu skogen växt upp och skulle giva skifteslaget gemensamt ekonomiskt 
utbyte, kommer Dalälvarnas flottningsförening och stämplar, tänker naturligtvis också att 
driva där och vi nu Hjortnäs å Sunnanängs skifteslag som även kunna åberopa 12 kap 4 § i 
jordabalken måste vi vara ensamma ägare till Vaverön. 
 
   § 5 
Sedan ovanstående uppläst, fattades av Adolf Larsson väckta förslag, att avvärkningsförbud 
omedelbart utfärdas, detta blev av stämman enhälligt antagen. 
 
   § 6 
Axel Linder, Per Backlund och Axel Back skulle ombesörja att detta blev utfärdat. Att 
kostnader som kunde uppstå finge tagas ur bykassan. 
 
   § 7 
Till byuppsyningsman för 1940 omvaldes Axel Linder, Johan Åkerström suppleant. 
 
Att justera protokollet valdes Per Back och And. Pers. 
 
   Hjortnäs dag som ovan 

  Albin Eriksson 
  Sekr. 


