Bystämmoprotokoll 29 september 1899
§ l

Stämman kallades till ordning kl 1/2 7 em. af Per Backlund som upplyste
om att våra förhoppningar att få Folkskola i Hjortnäs betydligt ljusnat
och att kommiten som haft frågan om hand har lofvat att derest Hjortnäs
borna ökade sitt bidrag om frivillig hjelp, den skulle i sitt förslag
till Oktober kyrkostämman föreslå inrättande af en Folkskola i Hjortnäs.
Med anledning häraf föreslog Per Backlund att samtlige de närvarande
skulle å framlagd lista öka sina löften om bidrag, och att byamännen
skulle af Byns medel anslå för ex 200 Kr. att inköpa plats för. Back A.
Ersson föreslog i likhet med P. Backlund dock med den ändring att belop
pet för platsen ejj nu skulle nämnas utan f? vi se vad den kan köpas för.
Detta blef också stämmans enhälliga beslut.
Bystämmoprotokoll 21 oktober 1899
§ l
Per Backlund tillkännagaf att Oktober kyrkostämman beslutat att anslå
5000 kr och gamla småskolehuset med tomt, till Hjortnäs byamän mot vil
kor att byamännen uppförde nytt hus med två lärosalar /en/ för Folkskolan
och en för småskolan med lagenliga bostadslägenheter och nödiga uthus på
af byn inköpt plats, byamännen hade nu alltså att antingen antaga äller
förkasta nämda anbud. Efter en stunds diskution antog stämman anbudet.
Till arbetsbestyrelse valdes Per Backlund, Back Erik Andersson och
Nygårds Per Andersson med A Nordström och P.D.s Björklund till supple
anter. Och fick kommiten frihet att anskaffa plats och börja med sten
brytning ju förr dess helldre samt söka få fullständig ritning och ar
betskontrakt angående medel för platsinköp godkändes förra stämmans be
slut.
§ 2

Per Backlund nämde det han trodde att det ej skulle vara omöjligt att få
en lärare till för Hjortnäs överbefolkade småskola tills nya skolan blef
ve färdig om vi kunde tillhandahålla lokal och finge 2 lärare som ville
bo tillsammans. Backlund åtog sig höra efter lokal och framföra ärendet
tiil Skolrådet.
Bystämmoprotokoll 14 november 1899
§ 2
Beslöts att därest ejj tillräkligt med penningmedel fans inne då skolans
plats skulle betalas bykassan skulle få vidkännas ränteförlust tills me
del inkommit för detta ändamål.
Bystämmoprotokoll 29 decemb~r 1899
§ 6
Frågan om inköp af plats för skolhuset Diskuterades samt beslöts (efter en
lång, stundom tråkig diskution enär de förut gifna löften ej ville vidhål
las) att ytterligare förhöja priset till den lilla nätta summan af 3 kro
nor och 21 1/2 öre per grad lett jordberäkningstal/, eller tillsammans (300)
tre hundra kronor.
§ 7
Med anledning af Nygårds Per Anderssons afsägelse att kvarstå i bygnads
kommiten beslöts att han skulle få utqå och invaldes i hans ställe Per
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