fullt motiverar att folkskolan bör finnas inom byn. Vad vi förstår är barn
antalet för närvarande samt ett eller två år framöver så stort att ej nå
gon ändring knappast behöver vidtagas inom nämnda tid, skulle sedan barn
antalet visa att någon ändring behöver vidtagas så anse vi att skolformen
kan ändras från nuvarande B II typ till B III typ utan olägenhet för bar
nens lärdom. Så att barnen får ha sin skolgång inom byn och ej behöver
transporteras till annan by vilket nog har många nackdelar ur flera syn
punkter.
Valdes Ivar Andersson och L. Trygg att ga l varje gård inom byn i och för
att få underskrifter å resolutionen ifråga. Vilken sedan undertecknad
skulle framföra då frågan skall avgöras.
Dag som ovan Axel Back ordf.
Bystämmoprotokoll 3 maj 1936
---- Axel Back och Johan Äkerström valdes att överklaga Leksands kommunal
fullmäktiges beslut om Hjortnäs skolas indragning. Eventuella kostnader
skall ersättas av bykassan. ---Bystämmoprotokoll 15 november 1936
---- Skolfrågan behandlades: Axel Back uppläste besvärshandlingarna till
Länsstyrelsen och dess resolution å densamma av vilket det framgick att
länsstyrelsen lämnat besvären utan avseende.
Under diskussionen framställdes förslag att länsstyrelsens beslut skulle
hos Konungen överklagas vilket förslag av stämman enhälligt beslöts. Att
verkställa beslutet valdes Axel Back och Johan Äkerström. Ett förslag att
samla medel för kostnaderna på frivillig väg genom en lista i byn blev an
taget. Eventuella merkostnader tagas ur bykassan. ---Bystämmoprotokoll 3 januari 1938
---- Skolfrågan i byn behandlades och ett enhälligt beslut fattades att
ånyo när frågan om Hjortnäs skolas indragning åter kommer före hos veder
börande protestera emot att skolan i Hjortnäs indrages. Axel Back och un
dertecknad (Johan Äkerström) valdes därtill. ---

Efter indragningen av småskolan användes småskolesalen, i Hjortnäs under
ännu ett antal år av fortsättningsskolan, i varje fall fram till 1946.
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