
Bystämmoprotokoll 3 januari 1909 

§ 3 
På fråga om gamla skolhusets reparation eller försäljning beslöts att man 
skulle reparera detsamma. Lind Per Persson erbjöd sig att leda stenutag
ningen samt äfven Spåls Anders något dagsverk m.fl, till sist valdes en 
komite som skulle draga försorg om arbetets utförande, 

Bystämmoprotokoll 16 maj 1909 

§ 4 
Beslöts att gamla skolhuset skulle repareras. P. Backlund upplyste att 
sten blifvit framkörd och frågades hvilka åtgärder nu borde vidtagas. 
Framhölls att om detsamma blefve ombyggt så tillvida att större möten 
kunde hållas kunde bidrag lämnas af nykterhetsföreningarna och misions
förbundet. Beslöts välja en komite som fick i uppdrag att underhandla 
om byggnadsplan för utvidgande af lokalen samt upprätta en lista och gå 
genom byn i varje gård och bejära bidrag af vad det vara må. 

Bystämmoprotokoll 29 augusti 1909 

§ 2 

lsta frågan upptogs till behandling hvilken lyder: Om reparation av gamla 

skolhuset: P. Backlunds förslag: Att nu ansågs lämpligaste tiden skulle va

ra att lä9ga ny grund, och tala vid en som leder arbetet mot ersättning. 


Bystämmoprotokoll 5 mars 1910 

§ 2 

Beslut fattades ati gamla skolhuset skulle utvidgas ock omändras enligt 

uppgjordt ritning fortast möjligt. Byggmästaren Anders Nordström valdes, 

trots avsägelse, att leda arbetet. 


§ 3 

För att få nogot medel till att reparera skolhuset beslöts att taga ett 

lån på banken å ett belopp av 400 Kronor på 4 år med avbetalning av 100 

kr per år. Att låna pengar utsågs P. Backlund, Anders Nordström ock An

ders Bos hvilken även valdes till Kassör för gamla skolhuset med Erik 

Nordström som ersättare. 


§ 4 

Beslöts att alla som hjälpa till skola erhålla andelar för hvarje fullt 

10 tal kronor med l röst för hvarje andel: 

Timmer räknas efter 25 öre aln 

Dagsvärk " " 2:50 per dag 

Kördagsvärk " " 5:00 " " 


Bystämmoprotokoll 13 november 1910 

§ l 
Dådet vore nödvändigt att restaureringsarbetena å byns gamla skolhus 
fortsättas men i bykassan ej finnes medel att fullborda detta arbete, 
beslöts överlåta huset med tomtplats till den inom byn bildade byggnads
föreningen "Wasa" u.p.a. dock förbehålla sig byamännen rätt att få, utan 
hyresafgift, ha sina s.k. bystämmor i huset och uppdrogs åt Per Backlund 
att å byamännens vägnar hos skolrådet eller eventuelt kyrkostämman att få 
köpebrefvet: "som församlingen vore skyldig utfärda till Hjortnäs och 
Sunnanängs byamän", ställd till ovanämde byggnads förening direkt. 
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