LERUMS KOMMUNALSTÄMMANS Protokoll 1864

Protokoll hållet vid odrinarie Kommunalstämma med Lerums Socken uti
Lerums Schola den 26 Mars 1864.
Närvarande: Undertecknad orförande och flera Socknens inevånare.
§ 1.
Då räkenskaperna öfver nästlidet års fattigvårds och sockenmagazins för överteckning blifvit
af utsedda Revisorerne granskade och riktige befunne. Lät Kommunalstämman äfwen derwid
bero.
§ 2.
Waldes Hemmansegarne Carl Jonsson och Anders Jonsson i Lerum Stom till Electorer för
blifvande wal af Landstingsman i stället för Hemmansegare Lars Olofsson i Tollestorp Erik
Omb????? Och Suppleanten Hemmansegaren Fredrik Wilhelm Jawette på Hallegården
§ 3.
Utsågos Hemmansegare Anders Eriksson i Låddebo och Anders Hansson i Kärret, den förre
till Ledamot, och den sednare till Suppleant för Lerums Socken och Wedtle Härad
innevarande år. Bewillnings Beredning.
§ 4.
Uppdrogs Ordföranden i Kommunalstämman att med Herr A.B. Butenschön på Aspenäs
träffa öferenskommelse ifråga om Lerums Sockens deltagande och underhåll till orkeslöse
och fattige Torparen Swen Olsson från Beatelund.
§ 5.
Skulle Herr Scholläraren N. Hultgren och Hemmansegaren August Olsson i Lerum
Skattegården justera dagens protokoll.

Ett Supra
Infidem
G B Hammarström
Förestående Protokoll är af underteknade justerade som erkännes.
N Hultgren

August Ohlsson

Uppläsa i Lerums Kyrka 28 Mars 1864 OG Örnwall

Protokoll hållet vid extra kommunalstämma med Lerums Församling, i Lerums
Sockens Skola den 20. Maj 1864.
§ 1. Upplästes och granskades den från Herr Häradsskrifwaren i orten avkomna Mantals= och
Skattskrifningslängd för Lerums församling innevarande år; Ock emedan felaktighet deruti icke förmärktes blef besked derom densamma åteknadt.
§ 2. Omwaldes Hemmanegare Benjamin Andersson i Knappekulla och Johannes Sten i
Nygård samt Nämndemannen Anders Pettersson i Öxsjöryd till Ledamöter för Lerums
Församling uti Wettle Härads innewarande års Taxerings Commidté Herren jemte
Hemmansegaren Anders Larsson i Derregården utsågs som Suppleant i berörda
Commidté i det fall någon af ledamöterne kan vara lagligen hindrad att uti nämnde
göromål deltaga.

Att Supra
Infidem
G.B. Hammarström
Justerat
Johan Wallander
N.Hulrgren
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den 22 Maj 1864
G Öhrwall

Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal stämma med
Lerums Socken uti Lerums Schola den 23 November
1864.
§ 1.
Det för kyrkans reparation vid Kyrkostämma fastställda belopp. Ett Tusen Två Hundra
Riksdaler Riksmynt, skall i enlighet med allmänna lagens föreskrifter uttaxeras på det
förmedlade hemmantalet inom Socknen, samt af der belägna qvarnar och bruk efter deras
taxeringsvärde i förhållande till egande rösträtt i prestval, och den såmedelst fördelade
afgiften uppbäras och redovisas, i sammanhang med öfrige kommunal utskylder, å första
uppbörds stämma nästkommande år.
§ 2.
Skall Kommunal Nämnden tidigt före nästkommande års första ordinarie Kyrkostämma låta
förrätta entreprenade Auction till öfverlåtande åt den minstbjudande verkställigheten med den
i Kyrkan tillämnade oljemålning och renovation af förgyllningen i coret och på predikstolen,
Med förbehållen rätt för församlingen att, efter det berörde Kyrkostämma varit hållen, gifva
besked om anbudet varit antagligt eller blifvet förkastadt, samt vid meromförmälda Kyrkostämma aflemna det vid Auctionen förde protocoll;hvarefter och sedan sig vesat, huruvida
ifrågasatte förbättringar komma att vidtagas, kostnaden derföre skall af Kommunal Nämnden
Uttaxeras efter de härifrån för Kyrkorepationskostnadens fördelning angifne grunder, och
beloppet af nämnde uttaxering uppbäras vid extra stämma, som hållas så tidigt, att medeln
blifva att tillgå, alt efter som de kunna behöfvas.

§3.
Emedan det partie råg, som erfordras för de fattiges understöd under nästkommande år,
icke nu som vanligt, är att tillgå på lånemagasinet, så beslutades att hemmansegarne skola, i
mon af hemmantalet, göra tillskott af den felande rågen, deremot de för den leverering af råg
och hafra, som såmedelst kan göras, njuter afdrag i contanta penninge afgiften i förhållande
till spannemålens värde efter års priset LittB Uti för länet under detta år gällande markegångstaxa..§4.
Böra de för fattigvårdens och andre uti utgiftsstaten förekommande utgifters bestridande
erforderlige Ett Tusen Sju Hundra femtiotvå Riksdaler Riksmynt utdebiteras på de, inom
Socknen varande betalnings skyldige innevånare, efter den fyrktalslängd som för
nästkommande år kan blifva fastställd, med inskränkning för egarne till i mantal satt jord ,
Af värdet för den spannmål, som jemlikt nästföregående §, kan till understöd för fattigvården
af dem levereras.

§5.
De för Scholan och oförutsedde utgifter behöflige penningar, enligt staten, förslagsvis beräknade till Två Hundra nittiofyra Riksdaler 25 öre Rmt., medvifvas till betalning efter lika
beräkning å de inom Socknen betalnings skyldige personer, som enligt §4, bör följas vid
fördelningen af bidraget till de fattiges inom socknen underhåll under nästkommande år.-

§6.
Frånträddes den för disqution af stämman framstälde förfrågan, huruwida Kommunal
Nämnden kunde tillåtas att få uppköpa 80 cub.fot råg till utdelning åt de fattige, Och dervid
låt stämman äfven bero, sendels som denna fråga, fastän i förändrad form blifvit afgjord med
det i § 1. fattade beslut.
§ 7.
Uppdrogs Kommunal Nämnden, att å församlingens vägbyggnads skyldige innevånares
vägnar, anföra besvär emot Landshöfdinge Embetets i Länet Utslag den 22 sistlidne juli,
angående anläggning och underhåll af allmän farled emellan Floda jernvägs Station och
den derintill gående allmänna landsvägen, samt målet genom ombud vid alla instancer
fullfölja och bevaka, derföre ersättning skulle gifvas ombudet af de sammanskottsmedel för
oförutsedda behof, som Kommunal Nämnden, jemlikt §.5. härofvan,fått sig till uppbörd
anvisade.-

§ 8.
Waldes Hemmansegarne Benjamin Andersson i Torp Nohlgården och Carl Jonsson i
Lerum Stom att justera och med sina namns undersättande till riktighet bestyrka detta
protokoll.Ett Supra
In fidem.
G. R. Hammarström
Justeradt af undertecknade, betyga
Benjamin Andersson
Carl Jonsson
Uppläst den 4/12 64 i Lerums kyrka af
Joh. Relfsson

Protokoll hållit vid ordinarie Kommunal Stämma
Med Lerums socken i Lerums skola d. 28 December
1864.
Efter derom skedd vederbörligt kungörande var en större samling ledamöter, jemte undertecknad , ordförande uti Kommunalstämman, härvid närvarande.
§ 1.
Antogs till rotemästare för nästkommande 2ne år för Aspenäs rote: Herr Inspektor G.Larsson,
för Aspeskogs rote, Petter Pettersson i Sanabäck, för Munkebacka rote: Lars Jansson;
Kåhlkulla, för Bäfsjöryds rote: Andreas Svensson i Häcken, för Brundstorps rote: August
Andreasson i Östra Slätthult, för Lerums rote: Olof Jönsson i Burhult, för Torps rote:
Arrendatorn Anders Jönsson i Hallsås Westra, för Öxsjöryds rote; Herr Inspektor H. Wesslau
på Hulan, För Ölslanda rote, Anders Nilsson i Hunstugan samt för Nordbyggarerote: Anders
Eriksson i Låddebo.
§ 2.
Till ledamot i styrelsen för Spannmålslånemagasinet, i stället för Benjamin Andersson i
Knappekulla, som nu var i tur att deifrån afgå, valdes Hans Jonasson i nämnda hemman.

§ 3.
Blefvo Herr F.W. Bergendahl och Jonas Börjesson i Hallsås Östra med Åsen utsedda till
revisorer i Kommunens räkenskaper under nästkommande år.

§ 4.
För bildande af så kalladt Socken Utskott i enskilda Brandstods bolaget inom Häradet valdes
till ordförande Anders Eriksson i Låddebo och till ledamöter Olof Johansson i Marken,
Gästgifvaren Anders Jonsson i Lerum Stom samt Jonas Börjesson i Hallsås Åsen. Hwarjemte
till suppleanter i nämnde utskott antogs Olof Andersson i Bäfsjöryd och Hans Andersson i
Säfvidsbo, och Hans Finlöf i Våthult.

§ 5.

Efter verkställd lottning utgingo från Kommunal nämnden Olof Andrsson, Bäfsjöryd och
Hans Andersson i Säfvedsbo hvarmed Benjamin Andersson i Torp Nohlg. Petter Pettersson i
Lilla Bråta, Anders Pettersson i Öxsjöryd, August Ohlsson i Lerum Skatteg, samt Olaus
Eriksson i Slätthult blefvo uti berörde nämnd qvarstående, de tvenne sednare af den anledning
att de icke nu närvarit ock deltagit uti lottdragningen.
§ 6.
I stället för ofvanberörda utlottade ledamöter i Kommunalnämnden samt för Nämndens
complettering i öfrigt, sedan Herr C. Lichtenberg, Petter Börjesson i Kullegården och Carl
Johansson i Ölslanda tillika från densamma afgått, valdes till ordförande Carl Jonsson i
Lerums Stom och till ledamöter Johannes Andersson i Kullgården, Olof Olsson i Ölslanda
Skatteg. August Olsson i Svederna samt Carl Jonsson i Kåhlkulla.
§ 7.
Till suppleanter uti Kommunal nämnden utsågos Petter Nilsson i Gullringsbo, Jonas
Börjesson i Hallsås Åsen, Olaus Andersson i Långared, Olof Olsson i Säfvidsbo samt Olof
Jönsson i Burhult.
§ 8.
Valdes Carl Jonsson i Lerums Stom och Benjamin Andersson i Torp Nohlg. Att justera
dagens protokoll.
Ut Supra
In fidem
G.R. Hammarström
Ovanstående protokoll är af undertecknade justeradt.
Benjamin Andersson
Uppläst i Lerums kyrka den 19/3 63 af oh. Relfsson

