Gamla småskolehuset blir "byns gemensamma egendom Il
Ar 1901 stod det nya folkskolehuset klart (se nästa kapitel). Småskole
huset blev nu åter byns egendom.

Bystämmoprotokoll 31 augusti 1901
§ 2

---- Som gamla skolhuset nu åter blef byns gemensamma egendom framställdes
som en bifråga om det skulle försäljas eller om det skulle få stå kvar för
byns räkning. Som det nya folkskolehuset blef komunens och man hade ingen
borgen för att få hafva tillhåll der för många gånger rätt tvistiga by
stämmor och emedan tidens kraf vore sådant att en gemensam och fri sam
lingslokal.borde finnas, beslöts att gamla skolhuset skulle stå kvar som
ett för byn gemensamt folkets hus.
Bystämmoprotokoll 22 oktober 1905
§ 4

Beslöts att vi skulle lägga grund under gamla Skolhuset på frivillighetens
väg och valdes en kommite som skulle leda arbetet nämligen Erik Nordin,
Back Anders Erson, Per Backlund.
Bystämmoprotokoll 29 december 1905
§ l

Om bestämmande af ordningsregler för användande af Gamla skolhuset. Upp
drogs åt Per Backlund, Back Anders Ersson och Erik Linder att öfvervaka
husets användning äfvenså att om det förekommer att hyra ut det någon
gång, derom uppgöra, dock ej så att förstå att hvilka taskspelare som
helst skulle få hyra. De qvällar Godtämplare och Tämplare disponerade
lokalen, vore de skyldiga tillse att oordningar och dans ej finge fö
rekomma.
Bystämmoprotokoll 19 april 1906
§ 3

Stämman beslöt att gamla skolhuset icke får begagnas till lekstuga af
byns ungdom.
Bystämmoprotokoll 20 oktober 1906
§ 3
Angående gamla skolhuset om det skulle säljas eller om det fick begag
nas till lekstuga för ungdomen Afslogs och antogs förra stämmans beslut
att det skulle vara stängt för lek och dans.
§ 5

Beslöts att Per Backlund, Backpällas P. Erikson och Erik Linder fick i
uppdrag att hyra ut gamla skolhuset om någon kom och ville prädika eller
hafva någon annan tillstälning som dem för godt finner.
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