
Bystämmoprotokoll 6 juni 1901 

§ l 

Stämman öppnades af P. Backlund som upplyste om att han ingått till 

kyrkostämman med begäran om att stämman skulle anslå erforderliga me

del till insättande af Ebbes bruks luftväxlings kaminer i Hjortnäs nya 

skolhus men att stämman endast' delvis gått vår begäran till mötes då 

den anslagit endast 180 Kr till detta ändamål men byggmästare P. Lind

qvist fordrar minst 225 om han skall insätta en sådan i Folkskolesalen, 

beslöts med anledning häraf att höjja entrepenadsumman med 45 kronor. 


Bystämmoprotokoll 31 augusti 1901 

§ 2 

Herr P. Backlund upplyste om att omkring (1000) ett tusen kr fattades 

för folkskolehusbyggnaden och diskussionen började nu om huru man på 

lämpligaste sätt skulle kunna få in det resterande beloppet. ------ 

----- För betäckande af utgifterna för nya folkskolebygget beslöts att 

de båda nykterhetsföreningarna inom byn skulle lemna hundra kr. hvar 

samt att gemensamma bymagasinet skulle försäljas såväl hus som inne

håll, samt vara försåldt till den l maj 1902, dock skulle de till maga

sinet skyldiga som så önskade få lemna revers å sin skuld. Såsom pris 

för utlånad säd som skulle förvandlas till penningar bestämdes för 

korn 13 kr. förärtbland 11 kr och för hafra 9 kr. p:r tunna det öfriga 

skulle försäljas efter gångbart pris. 


§ 3 

Såsom låntagare å ett tusen (1000) kr hvilka skulle lemnas till bygg

mästaren P. Lindqvist valdes byggnadsstyrelsen och som borgersmän ma

gasinsföreståndarena. 


§ 4 

Angående frågan om nya skolhusets invigning, finge styrelsen göra som 

de önskade • 


. Bystämmoprotokoll 15 september 1901 

§ 3 

Angående de (1000) kronor som fattades för nya skolhusets uppförande 

beslöts att göra en ändring i §.3. föregående stämmans protokoll, nem

ligen att magasinsföreståndarna B.P. Eriksson och Knuts Anders Olsson 

skulle på banken upptaga ett lån å 800 kronor och öfverlemna till bygg

nadskassan. Borgesmän Per Backlund och Back Erik Andersson. Som säker

het skulle dessa få taga magasinet och sälja af detta tills lånet blefve 

betäckt, blef det något kvar fick byn behålla det, eller om det inte 

räckte till fick byn sedan besluta hvar rästen skulle tagas. Goodtemp

Iarna och'Templarna skulle erlägga lika som förra stämman beslutat 100 

kronor hvardera till nya skolhusets byggnadskassa för att erhålla an

del i gamla skolhuset (eller byns hus) och för framtiden få använda 

detsamma för sina möten. 


§ 5 

På förslag af Per Backlund beslöts att de som icke' inom veckans lopp in

betaldt sina skulder till byggnadskassan skall betala 6% ränta därå från 

den l september 1901 tills full betalning sker. 
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