Lerums kommunalstämma 1865

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid
Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars
1865.

S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter
Stations Inspektoren Joh s Wallander, Hemmansegaren Olof Andersson i Bäfsjöryd och
Benjamin Hansson i Derregården samt Smeden Janne Carlsson på Brobacken jämte
Undertecknad, ordförande i stämman, sig här inställt.
§ 1.
Föredrogs den af Kommunal nämnden för innevarande år uppgjorda Fyrktalslängd,
Och sedan densamma blifvit uppläst och granskad, antogs den af stämman medlemnad
Föreskrift, att då uti Härads-Skrifvarens förteckning Anders Torns lägenhet vid GullringsBo Sörg. Och Börje Börjesson f.d. lägenhet vid Härdsåsen blifvit utesluten Edvard Olssons
Och Johannes Anderssons i Kullgården samt Herr H B. Butenschöns på Aspenäs
jordbruksfastighet äro upptagne till högre värden än hvartill de under förflutne 2ne år varit
Angifne,utan att anledning till nämnde förhöjning blifvit uppgifven sagde lägenheter och
jordbruks fastigheter skulle för detta år bibehållas vid samma värden och fyrktalssättning
Som de under sist förflutna året innehaft.
§ 2.
Uppdrogs Stations Inspektoren Wallander och Hemmansegaren Benjamin Hansson i
Derregården att justera dagens protokoll.
Att supra
In fidem
G.B. Hammarström
Uppläst i Lerums kyrka d 19/3 65 af
Joh. Relfsson
Omstående protokoll är utaf undertecknade justeradt
Benjamin Hansson
Joh. Wallander.

Protokoll hållet vid ordinaie Kommunal Stämma med
Lerums socken på Lerums skola 30 mars 1865.

Närvarande; undertecknad ordförande i stämman och en större samling ledamöter inom
Socknen.
§.1.
Utsågos till valmän till Landstingsmäns väljande Gästgifvaren Anders Jonsson på Lerum
Och Hemmansegaren Johannes Andersson i Kullgården, till ledamot uti årets Bevillnings
Beredning Hemmansegaren Jonas Börjesson i Hallsås Östra med Åsen, samt till ledamöter uti
Bevillnings Taxerings kommithering i Häradet för innevarande år, sistnämnde person samt
Hemmansägaren F. W. Javette i Hallegården och Hans Andersson i Säfvidsbo Östra..
§2.
Beslutade Stämman enhälligt till belåtenhet med förvaltningen af kommunens angelägenheter
och räkenskapen deröfver före sistlidne år samt medgaf, af revisorerna föreslagen full degarge
För nämnda förvaltning och räkenskap.

§.3.
Till vice Ordförande uti Kommunal Nämnden valdes efter omräkning Hemmansegaren
August Olsson i Lerum Skatte .
§.4.
I anledning af Skolrådets inom socken begäran af underhåll för åtsillige fattige barn; bland
andra förre Banvaktaren Adam Krantz i Stora Bråta trenne barn, på det de må kunna begagna
fasta skolan inom socknen, förklarade Stämman, att innan verkan af den beslutade roteskolan,
det ifrågavarande barn kunna upptagas och erhålla undervisning, utan att socknen behöfver
belastas med någon utgift för deras underhåll, hunnit blifva känd, frågan derom borde göras
hvilande, dock undandrog sig stämman utgifvandet af allt bidrag till barnen till nämnde
Krantz emedan denne inte tillhör församlingen, utan hör , derest han o barnen hafva allmänt
understöd,söka sådant hos den församling han tillhörde, då han under järnvägsarbete, blef
krympling och oförmögen till arbete..

§.5.
Uppdrogs åt Herr Skolläraren Hultgren och Hemmansegaren August Olsson i Lerum Skatteg
att justera detta protokoll
Ut supra
In fidem
G.R. Hammarström
Föremämnda protocoll är justerat. Betgas som ofvan
N. Hultgren

August Ohlsson

Uppläst i Lerums kyrka den 9 April 1865 af Joh. Relfsson.

Protokoll hållet vid extra Kommunal stämma
Med Lerums Socken i Lerums Skola den
29 December 1865.
Närvarande; undertecknad Ordförande i stämman samt organisten N.Hultgren i Lerum och
Hemmansegaren Olaus Andersson i Långared och August Ohlsson i Lerum Skatte.
§ 1.
Till ombud uti markegångs Nämnden för Priskaranteriupprättande under nu löpande skatteår
valdes för Lerums Socken Hemmansegaren Jonas Börjesson i Hallsås Östra med Åsen.

§ 2.
För att underskrifva dagens protokoll utsågs Herr Hultgren och Hemmansegaren August
Olsson i Lerum Skatte.
Ut Supra
In fidem
N.Hultgren

G.R. Hammarström

August Ohlsson
Uppläst i Lerums Kyrka d. 31 Dec. 1865 af
Joh. Relfsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma,
med Lerums socken, uti Lerums Skola,
onsdagen den 27 Febr 1867

1.

Granskning af Afkortningslängden, öfver 1866 års Kronoutskylder från Kronolänsman
G.R. Hammarström – företogs och befunnos de derå upptagna personer, ur srånd, att
Betala utlagorna; öfver hvilket intyg lemnades.

2

Kongl.Majts. och Rikets Kammar Collegie Utslag, upplästes ; - men då få ledamöter
voro närvarande ansågo de sig icke böra fatta något beslut; huruvida Lerums socken
Borde åtnöja sig med Kammar Rättens utslag i detta mål ; utan beslöts att. Samma
ärende skulle å en annan Kommunalstämma föredragas, då en sådan kunde utlysas så
lång tid förut; att fler ledamöter i Lerums Socken komme till att infinna sig – än i dag
varit fallet.
Att supra
In fidem
Nils Aug. Wesslau
Beriktigas af Olof Andersson I Bäfsjöryd
Hans Andersson i Säfvidsbo

