
Björklund ordinarie med Back Anders Erson som supliant. 

§ 8 
Widare beslöts att stenkörning skulle begynnas den 2 Januari 1900, till 
nya skolhuset. 

§ 9 
För inköp af timmer bestämdes priset sålunda, för 6 tums virke betalas 
13 öre aln, för 7 tums virke betalas 15 öre aln 10 prosent afdrag för 
gran, förtakstolsvirke betalas 13 öre aln 6 tum Helst gran. 

§ 10 
Till räkenskapsförare och kassör för skolhusets uppförande valdes Nises 
Anders larsson ordinarie med Per Backlund som supleant. 

Bystämmoprotokoll 20 april 1900 . 

§ 2 
Första frågan om vi skola försöka att få fullständig Folkskola redan i 
höst? anfördes förslag att hyra Kapellet men kunde icke få något löfte 
derpå förr än de som dispunerade öfver huset fick sammanträda ock afgö
ra frågan. 

§ 3 
Andra frågan. När grundläglingen skall taga sin början? Och beslutades 
att arbetet skulle börjas med det första, ock styrelsen höra efter en 
som åtog sig arbetet. 

§ 4 
Tredje frågan. Om huset skall byggas af plank eller timmer, anfördes 
flera förslag. Plank ock bräder, eller timradt, eller resa timret. Men 
antogs att då icke fatta beslut. Upplystes att det frivilligt teknade 
timredt kunde huggas ock späntas. Ock takstolsvärke skulle vara 22 fot 
långt och 6-4 tum bredt. 

Bystämmoprotokoll l juli 1900 

§5 
I Byggnadsstyrelsen efter P. Björklund invaldes i dess ställe Hag Per 
Olsson. 

§ 6 

På frågan af byggnadsstyrelsen om att få inköpa byggnadsmateriel hos P. 

Björklund till skolbyggnaden, beslöts att P. Backlund skulle rådfråga 

sig för hvad takmateriel måste begagnas och på fråga om timmer beslöt 

stämman att styrelsen skulle få i uppdrag att inropa eller köpa till möj

ligast billigaste pris. 


§ 7 

Styrelsen fick löfte att genom lån anskaffa cirka 2 a 300 Kronor. 


§ 8 

Beslöts att byggnadsstyrelsen skulle ingå till Kyrkostämma med bejäran 

att 1901 utfå 3000 kronor. 


§ 9 

Beslöts att byggnadsstyrelsen skulle ingå till Kyrkostämma med begäran 

om bidrag till en varmluftsspis i nya skolan. 
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