
Bystämmans beslut innebar, i klartext, att byamännen med omedelbar verkan 

överlät småskolehuset med tomt och inventarier till skoldistriktet och sam

tidigt" förklarade sig vara nöjda med den i ovannämnda tabell framräknade 

uttaxeringen på 701 kronor. 

Man bör dock hålla i minnet att 700 kronor var en förhållandevis stor sum

ma i dåtidens penningvärde och att kontanter var sparsamt förekommande hos 

den jordbrukande befolkningen. Att det förelåg delade meningar bland bya

männen om hur man skulle åstadkomma beloppet den här gången, framgår också 

med önskvärd tydlighet av nedanstående bystämmoprotokoll från första halv

året 1898. 

Bystämmoprotokoll 16 januari 1898 

§ 3 
Om Bymagasin,ts försäljning. Föreslogs af Pippar Carl Anderson att försälja 
Bymagasinet+ med inneliggande spanmål för att betäcka Skolhus skulden. Rom
bo Anders Erikson yrkade afslag. Efter framstäld proposian ansågs Rombo An
ders Eriksons förslag med öfvervägande Ja antaget. Votering begärdes, män 
röstlängd fans ej hvadan något resultat ej kunde fattas. Efter ytterligare 
en stunds diskutian hvarvid bejerdes att upptaga frågan till förnyad ompröf
ning tycktes man mera inse att klokast vore att försälja alltsammans. Vid 
förnyad propotion blef också detta stämmans beslut. 

Bystämmoprotokoll 8 maj 1898 

§ 2 
angående bymagasinets slutförsäljning (se §3 i föregående protokoll) så hade 
det inkommit klagomål emot dess slutförsäljning enär stämman ej var lagligt 
utlyst. Frågan diskuterades på det lifligaste ock kom till den slutsatsen 
att ny stämma skulle utlysas i Leksands kyrka. Att leda samt ombestyra ut
lysningen, åtog sig Pipar Carl Andersson. Vidare beslöts att som vanligt 
tillsvidare utlåna spanmål, men att försäljningen skulle tills vidare upp
höra. 

Bystämmoprotokoll 22 maj 1898 

§ l 
Sedan kungörelsen blifvit uppläst och ingen haft någon anmärkning mot stäm
mans lagliga kallelse öppnades stämman af ordföranden Pipar Carl Andersson 
kl. 5 e.m. Angående den bordlagda frågan om bymagasinets försäljning med 
spanmål och allt föreslog Per Backlund att låta den beslutade" försäljningen 
af spanmål fortgå (dock om möjligt till något högre pris) och af de influtna 
medlen betäcka den af Leksands Kyrkostämma beslutade extra utaxeringen på 
Hjortnäs. och Sunnanängs byar för det dessa byar ejj fullgjort sin skolhus
byggnads skyldighet, och att resten om det blef någon sådan finge förvaltas 
som en Hjortnäs bykassa. Rombo Anders Ersson förslog att det skulle få vara 
som det nu är. Efter framställd proposian ansåg ordföranden det sistnämnda 
förslaget vara med övervägande ja antaget. Votering blef emellertid begärd 
men då röstlängd saknades anjuerades stämman till den 23 juni kl. 5 e.m. då 
äfven röstlängd skulle justeras. 
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