
Bystämmoprotokoll september 1900 lutan datuml 
§ l 
Byggnadskommiten hade sammankallat byamännen för frågan om byggnadsar
betets återupptaqande å nya skolhuset, kommiterade föreslogo att de 
grundläggningsarbeten som ej blifvit färdigt i vårast skulle nu färdig
göras och att sedan begynna med det egentliga byggnadsarbetet, som skulle 
ske under ledning af skicklig byggnadskunnig person under diskutionen här
om framställdes förslag om att först försöka med entreprenadauktion och 
sedan om entreprenadsumman ställde sig för hög då begynna, detta senare 
förslag blef också stämmans beslut, och uppdrogs åt styrelsen att införa 
annons i Mora Tidning 2 gånger om entreprenadauktion samt att utarbeta för
slag till kontrakt. 

§ 2 
Uppdrogs åt styrelsen att upptaga ett lån å 300 kronor och betala det 
inropade timret jemte några andra obetalda utgifter. 

Bystämmoprotokoll 8 oktober 1900 

§ l 

Per Backlund redogorde för den hållna entrepenadauktionen hvarvid lägsta 

anbudet avgifvits af Per lindqvist i Plintsberg å kronor 6890. 

Nygårds Per Andersson föreslog att innan bystämman antog detta anbud för

söka ny auktion och låta uthusbyggnaden ingå, detta förslag antog& P. 

Lindqvist som fans i närheten eftersändes och ny auktion begynde, hvar

hvid Per Lindqvist ånyo stanade för lägsta anbudet å 7.140 Kronor som af 

stämman antogs. 


§ 2 

Lindqvist frågade· om byamännen fordrade borgen så låvade han att skaffva 

sådan. 


§ 3 

Per Backlund framställde följande förslag,då nu byamännen iklädt sig en 

betydande utgift ville han att alla skulle göra sin pligt och biträda med, 

dagsverken, kördagsverken, och timmer, ansåg det blifva en skamm för all 

framtid om någon hölle sig undan, då allt hvad frivilligt görs bleve an

tecknadt i bok som skulle förvaras bland byns övriga papper, om då alla 

gorde sitt bästa, skulle det ändåck gå bra, det som komme att fattas hade 

han tänkt kunde utagas direkt å hvars och ens debetsedel, förslaget vore 

om alla ville enas om det ett enkelt och bekvämt sätt att få det felande, 

fast ej rättvist, med mindre än att alla gort sin skyldighet förut. 


Bystämmoprotokoll 13 oktober 1900 

§ 2 
Det å förra stämman fattadebelutet om uttaxering p:r beviljningskrona 
å debetsedel till skolhusbyggnadsmedel, förklarades nu ogiltigt, och i 
stället framlemnades ett af byggnadskomrniten utarbetadt förslag till 
taxering utan debetsedel efter olika förmåga från 10 t.o.m. 40 kr. Efter 
en terniigen liflig replik emellan Herrar Carl Andersson och Backlund 
m.fl. om klass systemet som skulle blifva här i Hjortnäs, jemfördt med 
folkskolan i Noret; enades man dock om det af kommiten utarbetade nya 
förslaget till pröfning. Herr Dan. Dan:son tyckte att Magerö heden var 
alltför högt taxerad jemfördt med Hjortnäsheden.Kommiterade svarade, 
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