§ 6

Per Backlund framställde en begäran om att öfverlämna en utaf de svarta
taflorna till nya skolhuset. Beslöts då att sälja båda två till komunen
för en summa af B kronor.
§ 7
Beslöts enligt byggmästaren Lindqvists erbjudan byta kaminer med honom
och byn skulle ge en mellangift af 12 kronor.
§ 8
Beslöts också att byn skulle bekosta litet fyllningsarbete omkring broar
na i nya skolhuset samt äfven ditskaffa några lass grus.

Bystämmoprotokoll 22 mars 1902
§ 3

_

P. Backlund föredrog rapport om nya skolhusets räkenskaper. Af räkenska
perna framgick att utgifterna stigit till 8367 Kronor och 5 öre. Inkomster
na till 7.360 Kronor och 2 öre, hvarhvid det visade sig en skuld å 1007
Kronor och 3 öre. Som en del af byamännen ännu resterade i skuld till
Skolhuskassan beslöts att tillsätta 3 komiteer; l komite för Holn, l ko
mite för sjelfva byn Hjortnäs och l komite för Sunnanäng, dessa kommite
er skulle få i uppdrag att besöka de som stodo i skuld till Kassan, och
söka förmå dem att fullgöra sin plickt att betala. Till komiterade för
Holn valdes: biträdande byuppsyningsmannen Rombo Anders Erson, Bängts
Daniel Danielsson och Hoff Anders Andersson.
Till Komiterade för Hjortnäs: Nises Anders Larsson, Knuts Olof Anders
son och Per Backlund.
Till Komiterade för Sunnanäng valdes:
Brits Jonas Andersson, Lind Olof Olsson och Erik Linder.
§ 4
Beslöts att den byggnadssten som blef qvar efter skolhusgrunden gemte de
värktyg som anskaffats skulle å ofäntlig auktion försäljas Lördagen den
29/3 1902.

Bystämmoprotokoll 19 juli 1902
§ 3

Att revidera skolhusbyggnadens räkenskaper valdes D. Persson i Täll
berg och Pipar Karl Andersson.
Bystämmoprotokoll 8 november 1902
§ 4

Med anledning af nya skolhusets skuld så beslöts att man ännu en gång
skulle försöka att inkassera obetalda räkningar de gamla kommiteerna
skulle äfven denna gång tjenstgöra men denna gång gemensamt således en
9 manna kommite se vidare i paragrafen No. 3 i protokollet för den 22
Mars 1902.
§ 5

Med anledning af Skollokalernas skurning så beslöts att vi skulle skrifva
räkning åt komunen fast ehuru väl att barnen skola skura som hitils har
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