Lerums kommunalstämma 1863
Protokoll, hållet wid i laga ordning utlyst Kommunal stämma
Med Lerums Socken, i Lerums Kyrka den 15 februari 1863.
§ 1. Efter derom af Konungens Höga Befallningshafvande i Länet
Framställd begäran utsågs Hemmansägaren Fredrik Wilhelm Javette
I Hallegården till Ledamot för denna Socken uti Wedtle Härads Bewillnings
Beredning innevarande år, Och blef för de fall, då Javette af laga hinder icke
Kan uti Bewillnings Beredningens göromål deltaga, hemmansägaren Benjamin
Hansson i Derregården wald att såsom Suppleant därwid biträda.
Att signera.
In fidem
XXX Hammarström
Förestående protokoll är justerat och riktigt befunnet
Intyga.
N. Hultgren
August Ohlsson

Uppläst i Lerums Kyrka den 22 Febr. 1863 af Johs.Relfsson?

Protokoll , hållet wid ordinarie Kommunalstämma med Lerums Socken,
Uti Lerums Schola den 30 mars 1863.
Närvarande: Undertecknad Ordförande, som i enlighet med kungörsen
Om Kommunal stämmans sammanträdande, hwilken blifwit från predikstolen i Kyrkan
uppläst den 15 denne månad, föredrog ärenderne i följande ordning.
§ 1.
Upplästes den för Socknen upprättade fyrktalslängd, som sedan den 14de i denne månad varit
för påseende och granskning här förwarad, Och mid godkännande af den anmärkning hwarmedelet hemmanet Östra Ryd, som är ett mandat, men i längden blifwit upptaget till allenast
ett halft hemman med 50 fyrkars uppskattning, skall påföras 100de fyrkar fastställdes
fyrktalslängden och åteknades behörigt intyg derom.
§ 2.
Företogs wal, ej mindre till Ledamot jämte räkenskapsförare uti styrelsen öfwer Socken
Magasinet, i stället för Skollärare N. Hultgren, som derifrån skulle afgå än äfwen till
Rotemästare, jämte Revisor öfwer Socknens Cassa och räkenskaper, derwid till fullgörande af
nämnde sysslanden utsågos: 1) Till Ledamot och Räkenskapsförare uti Socken Magasinet
Herr U:B:Butenschön På Aspenäs; 2) Till Rotemästare med 2ne års tjenstgöringsskyldighet:
uti Aspeskogs rote Petter Nilsson i Gullringsbo Sörgården, uti
Aspenäs rote. Herr G: Larsson på Aspenäs, uti Bäfsjöryd rote, Enkan Johanna Andersdotter i
Swederna, uti Brundstorps rote Petter ???son i Westra Slätthult, uti Lerums Rote Petter
Pettersson Burhult, uti Munkebacka rote Carl Johansson i Kåhlkulla, uti Nohlbyggare rote
Edward Olsson i Kullgården, uti Torps rote, Enkan Johanna Andersdotter i Öfra Hallsås, uti
Öxsjöryds rote Jonas Börjesson i Hallsås Östra med Åsen, samt uti Ölslanda rote Olof
Andersson i Hunstugan, samt 3 ) till Revisorer öfver Kommunens Cassa och räkenskaper,
undertecknad Ordförande i Kommunstämman, och hemmansägaren Olof Andersson i
Bäfsjöryd.
§ 3.
Blefvo Gästgifvaren Anders Jonsson i Lerum Stom och hemmansägaren Carl Jonsson
därstädes utsedda att wid wal af Landstingsmän för Häradet föra Socknens talan, under
Förbehåll, att Walmännen ville i nämnde hänseende afgifva Stämmans röster på
Landtbrukaren Johan Fredrik Dahlöf på Thorsund och Riksdagsmannen Carl Dahlgren
På Håsten? I Wäne Härad.
§ 4.
Skulle kostnaden för de fattiges inom Socknen underhåll ett år, beräknadt till den 1te Maj
nästkommande år, och hvilken förutom bidraget från spannmålslånefonden, som i wanlig
ordning borde utdelas, Kommunal Nämnden calculerat till 1250 ??) Rmt. Af Socknens
Innevånare godtgöras efter 24 öre fyrken för i mantal satt jordbruksfastighet och 12 öre per
fyrk för andra befattningsföremål, enligt 2 dre Bewillnings Stadgan.

.
§ 5.
De sålunda uttaxerade Ett Tusen Tvåhundra Femtio Riksdaler Riksmynt, tillika med
personella afgiften,hwilken nu som förut skall utgå med 24 öre för man och 12 öre för qwinna
af inom socknen skattskrifne personer, skola med halfva beloppet inom slutet af nästa April,
och andra delen wid början af påföljande November månad, af Rotemästare uppbäras, efter
derå af Kommunal Nämnden Rotevis upprättade uppbördslistor, hwilka böra specifikt
anvifwa det belopp en hwar skattskyldig har åliggande utgifwa och hwaröfver debitsedel icke
kommer att utfärdas, utan det förr wanliga debiterings och uppbördsättet af Kommunalutskylder nu och framgent bibehållas.
§ 6.
Beslutades att en sockenstuga, 12 alnar i längd, 10 alnar i bredd och 6 dito i höjd syllen under
tak af bräder ock lagt samt inredd i ett rum med kakelugn efter det förslag derom, som
Kommunal Nämnden uppgjort, skall uppföras å plats som hemmansägaren August Ohlsson i
Lerum Skattegården upplåter i närheten af kyrkan, och kostnaden derför, beräknad till 1200
Rd.Rmt, godtgöras af Socknens innevånare efter samma Taxeringsgrund och med lika
penningbelopp, som brukeligt till de fattiges underhåll blifvit fördeladt.
§ 7.
Kommunen nu wäckta frågan huruwida icke spannmålsbidraget från Socken Magasinet bör
afräknas å den andel i fattigunderstödet, som utgår från jordbruket, och egarna till det
sedunära såmedelst ensamt få tillgodonjuta inkomsten af spannmålslånefonden som af den
blifvit bildad, derförutan de icke eller wilja medgifwa att nämnda inkomst framdeles må få
användas till de fattiges underhåll. Att till öfwerläggning och afgörande företagas å
nästkommande Kommunalstämma inom Socknen.
§ 8.
Waldes hemmansägaren Anders Andersson i Hallsås Åsen, Petter Pettersson i Lilla Bråta
Anders Eriksson i Låddebo och Olof Jönsson i Burhult, att såsom suppleanter uti Kommunal
Nämnden tjänstgöra under nästföljande 4 år..
§ 9.
Anmodades Kommunal Nämnden, Att med den rätt 38 § af Kongl. Majt. Nådiga förordning
om Kommunalstyrelse på Landet bestämmes till werkställighet befordra stämmans härförut
fattade beslut och församlingens rätt och bästa dervid tillse och bevaka.

§ 10.
Uppdrogs Skolläraren N Kullgren och Hemmansägaren August Ohlsson i Lerum
Skattegården att justera och med sina namnunderskrifter bestyrka såwäl detta protokoll som
den i sådant afseende nu företedda afkortningslängd å de för fattigdom ej utgågna kronoutskylder inom socknen för förlidet år.
Förestående protokoll är af undertecknade justerat erkännes
N.Hultgren
August Ohlsson
I Lerums Kyrka uppläst den 6 October 63 af Örnvall

Protocoll, hållet wid utlyst Kommunalstämma uti Lerums Kyrka
13 October 1863

S.D. Waldes Hemmansegaren Jacob Johansson i Ölslanda, att wid det inför Wedtle Härad
Rätt i denna månad klockan 11 f.m. i utsatte sammanträde, för öfwerläggning huruwida
Häradets innewånare önskar någon förändring i den hitintills bestämda tid af året för vägarnes
grusning m. m., föra Lerums församlings talan.

Att Supra
In fidem
G.R.Hammarström
Förestående protocoll är justeradt betyga. N.Hultgren
Uppläses den 18 october i Lerums Kyrka
OG. Öhrwall

August Ohlsson

Protocoll hållet vid ordinarie communalstämma med Lerums församling,
uti Lerums Skola den 30 December 1863.
Närvarande: undertecknad, ordförande i Kommunalstämman, och en större samling af
församlingens i stämman röstberättigade, innevånare.
§ 1.
Kungörelsen om stämman, som nu upplästes var, enligt påteckning, från predikstolen i
församlingens kyrka kungjord den 13 i denna månad.
§ 2.
Den för nästa år upprättade fyrktalslängd, som efter kungörande , varit under 14 dagars tid för
granskning tillgänglig å Lerums Sockens Skola, blef då anmärkning emot densamma icke
gjordes, till riktigheten godkänd och bevis derom densamma åtecknadt.
§ 3.
Inkomst och Utgifts Staten för Socknen utvisade, att till bekostande af fattigvården, och andre
kommunala angelägenheter inom församlingen under nästkommande år, ett belopp af 1410
?Rmt. borde till fyllnad af ordinarie inkomsterna, af Socknens innevånare tillika lemnad
rättidhet för Kommunal Nämnden, att efter behof, under nästkommande år göra uppköp af
147 cubicfot råg som för fattigvårdens bestridande, erfordrades, men fattades uti derföre
påräknade räntebehållningen från spannmåls låne magazinet.
§ 4.
Återvaldes Lantbrukaren Herr H.B. Butenschön på Aspenäs till Ledamot och
räkenskapsförare vid Styrelsen af Sockenmagazinet under nästkommande år. Och utsågs till
Ledamot i nämnde styrelse, i stället för Hans Hansson i Wåthult, som nu var i tur att derifrån
utgå, Hans Finlöf i sistnämnda hemmen.
§ 5.
Blefvo Skolläraren. Herr N. Hultgren och Hemmansegaren Carl Jonsson i Lerum Stom valde
till revisorer af Kommunens Räkenskaper, under nästkommande år.
§ 6.
Waldes till Nämndemän inom Socknen, i stället för Hemmansegare Anders Eriksson i
Låddebo och Petter Petterssonn i Lilla Bråta hvilke på egen begäran erhållit afsked från
nämda, under 2 år af dessa innehafda befattning. Hemmansegare Anders Pettersson i Öxeryd
och Benjamin Andersson i Torp Nohlgården.

§ 7.
Emedan de inom Götheborgs Stad befintlige Sparbanko inrättningar gifva bättre och
beqvämare tillfälle för insättning af penningar än som vinnes inom fösamlingen,
bildasUnderafdelning till Läns Sparbanken uti Wennersborg, så blef inbjudningen till en dylik
delaktighet uti sistnämnda Inrättning af stämman afslagen.
§ 8.
Beslutades, att för definitivt afgörande, huruvida ny kyrka skall uppföras och, i sammanhang
dermed Sockenstuga uppbyggas, stämma ånyo skulle hållas härstädes den 1:ste
nästkommande Februari klockan 1 f.m. Hvaremedlertid, genom besigtning af en Commithé,
deruti invaldes Herr C. Lichtenberg, Olof Andersson i Bäfsjöryd, Hans Andersson i
Säfvidsbo, Johannes Pettersson i Hunstugan, Olof Johanssonn på Marken, Carl Jonsson i
Lerum Stom Hans Larsson i Torp, Olof Jönsson i Burhult samt Anders Ericsson i Låddebo
skulle undersökas, dels huruvida planen intill den nuvarande Kyrkan vore sådan att den
lämpligen kunde bibehållas i och för den tillämnade nya kyrkobyggnaden ,jemte höflig
utvidgning af kyrkogården. , de ock gifva förslag på passande plats för nämnde byggnads
företag i anledning hvaraf flere ställen nu blifvit uppgifne.
§ 9.
Lemnades Kommunal Nämnden rättighet, att utfärda bevis derom, att Enkan Johanna
Börjesdotter i Orrås, som nu är vistande på Jonsered, kan i händelse behof deraf framdeles
uppstår, af Församlingen erhålla fattigvård.
§ 10.
Waldes Skolläraren Herr N. Hultgren och Hemmansegaren August Olsson i Lerum Skatteg.
Att justera dagens protokoll.
Att Supra
Infidem
G.B. Hammarström
Förestående protokoll är justerat af underteknade, Betyga
N Hultgren
August Ohlsson
Uppläsen i Lerums Kyrka Söndagen 3 Januari 1864 af O.G. Öhrvall
Intygas
N.Hultgren

