Skoldistriktets övertagande av byarnas småskolehus
I Leksands pastorsexpedition sammanträdde den 2 november 1897 Kommittera
de för småskolehusbyggnadsskyldighetens ordnande. Enligt protokollet "be
slöts, att i öfverensstämmelse med de på senaste tiden fallna kungliga
prejudikaten följa den grundsatsen att skoldistriktet i sin helhet skall
öfvertaga de förut af byarna bygda och underhållna skolhusen med tomter,
och att en uppgörelse skall åstadkommas, hvarvid i förhållande till den
fullgjorda byggnadsskyldigheten hvarje byalag antingen får mottaga eller
utgifva ersättning".
Kommitten, under ordförandeskap av kyrkoherde E.L. Pettersson, beslöt också
att låta upprätta statistik utvisande dels det närvarande antalet invånare
inom varje småskoleområde och dels antalet skolbarn i varje småskola under
de sista 5 åren. Slutligen beslöt man företaga en värdering av samtliga
småskolehus med tomtplats och inventarier.
Vid ett nytt sammanträde den 3 december 1897, då besiktning och värdering
av småskolehusen var verkställd, uppgjordes en tabell "utvisande för de
olika småskoleområdena nuvarande folkmängd, medeltal af skolbarn för de
sista fem åren, reducerade jordetal i snesland och bandland, skolhusens
nu uppskattade värde." Med dessa uppgifter som grund räknade man sedan
ut vad de olika områdena borde "antingen utgifva eller mottaga i ersätt
ning vid byggnadsskyldighetens öfverflyttande på skoldistriktet i sin
helhet".
Tabellen i sin helhet jämte de olika protokollen trycktes sedan på ett
fyrsidigt blad som utsändes till de olika byarna. Av tabellen framgår
för Hjortnäs vidkommande följande värden: folkmängd 475 personer, medel
tal skolbarn de sista fem åren 35,4 st, reducerat jordetal i snesland
11.111, småskolehusets uppskattade värde 800 kr. På området åbelöpande
andel i byggnadsskyldighet 1.501 kr, /minus/ fullgjord byggnadsskyldighet
/=skolhusets uppskattade värde/ 800 kr, /återstår/ "att utgifva i ersätt
ning" 701 kr.
Vid bystämma i Hjortnäs skolhus söndagen den 2 januari 1898 "upptogs den
å budkaflen omnämnda "skolhusfrågan" till behandling. Hvarvid det av Ko
munens förtroendemän utsjikade Cirkuläret (Kometeutlåtande) upplästes af
Backlund. Och beslöt stämman enhälligt i enlighet med Komitens förslag".
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