Protokoll hållet vid Östra Kommunalstämman, med
Lerums Socken uti Lerums Skola, Tisdagen den 19
Mars 1867

1.

Granskning af 1867 års Debiterings – Fyrktals och Uppbördslängder samt
Restlängden för 1866 års Kommunutskylder – företogs – då de förra längderna
godkändes och å restlängden bestämdes, behålla personer som sedermera skulle
uppföras på afkastningslängden

2.

Kommunalutskylderna för 1867 skall på rätt sätt uppbäras – att första uppbörden
sker efter 10 öre per styck å i mantal satt gård, samt 16 per styck å annan fasighet
och öfriga beskattningsföremål – men den pesonala utgiften skall i sin helhet vid
första uppbörden hvilken uppbäres af Rotemästarne i hvarsin Rote under
innevarande månad. Återstående delen af Kommunalutskylderna skola på samma
sätt uppbäras till instundande höst.

3.

Rörande Kammar Collegie Utslag angående, väg och brohållningen mellan allmänna
landsvägen och Floda jernvägsstation beslöts; att samma Utslag öfverklaga – så vida
öfriga socknarne inom Häradet förenar sig om detta beslut -. Derföre utsågos
Hemmansägae Hans Finlöf i Wåthult och Herr Hansson i Wåthult, att å Lerums
Sockens vägnar bevista Kommunalstämman i Lundby Socken rörande detta ärende
för att då i samråd med denna sockens ledamöter uppgöra huru detta mål vidare
borde fullföljas – och således Lerums Socken åtnöja sig med ombudens åtgörande i
detta ämne.

4.

I den händelse första uppbörden af årets Kommunalutskylder ej fullt betäcket
utgifterna för första delen af året öfverenskom närvarande ledamöter att orföranden
uti Kommunalnämnden äger rätt att upplåna så stor summa som erfordras innan
sista uppbörden. Sker, för året.
Ett supra
In fidem
Nils Aug. Wesslau
Beriktigas af
Hans Hansson N. Hultgren
Uppläst i Lerums Kyrka den 14 Apr: 1867
Intygar N. Hultgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma , uti Lerums Socken, uti Lerums Skola

1. Granskning af Afkortningslängden, öfver 1866 års Kronoutskylder från Kronolänsman G.R. Hammarström – företogs och befunnos de derå upptagna personer, ur
stånd,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 å detta mål; utan beslöts att, samma
ärende skulle å en annan Kommunalstämma föredragas, då en sådan kunde utlysas så
lång tid förut; att flera 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 Håfveryd
Hans Andersson i Säfvidsbo

Protocoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma, med
Lerums Socken uti Lerums Skola, Lördagen den 30
Mars 1867.

1. Räkenskaperna för 1866, förevisades och befunnos granskade och nu deråskrifna af
utseda Revisorer – då ingen anmärkning gjordes, godkändes de samme.
2. Till valmän för Landstingsmäns väljande vid instundande sommarting, detta år –
utsågos Herr Carl Lichtenberg och Hans Larsson i Torp Södergården.
3. Hans Finlöf i Wåthult, som varit utsed till ombud för Lerums Socken vid
Kommunalstämman uti Lundby, rörande väg och brohållningen mellan allmänna
vägen och Floda jernvägsstation tillkännagaf; att denna stämma icke varit hålld; men
då det kommit till ombudets kännedom att Lundby Socken öfverklagar Cammarcolegi
utslag – beslöt närvarande Lerums Sockens ledamöter att äfven här i Lerum skulle
samma Utslag öfverklagas – och skulle Hans Finlöf vid blifvande Kommunalstämma i
Lundby der inställa sig, för att taga vidare del i ärendet.
4. Ärendet rörande vägunderhållningen inom häradet vintertiden föredrogs – hvarvid
närvarande ledamöter enhälligt önskade ny reglering af snöskotslagen, samt ansågo de
nu utgående snöskotspenningarne 7 Daler 50 öre per hvarje hemman, vara förlitet och
önskade förhöjning derå, till 9 Daler Reksmynt. Förslaget om snöskottningningens
utsättande på antriprenad – förklarades.

Utt supra
In Fidem
Nils Aug Wesslau
Beriktigas af
Johannes Andersson
Olof Jönsson
Uppläst i Lerums Kyrka den 14 April 1867
Intygar
N Hultgren

Protokoll hållet på Extra Kommunalstämma
Med Lerums Socken uti Lerums Skola;
Måndagen den 6te Maj 1867.
1) Till ombud vid årets beredningskommite utsågos till Ledamot hemmansägarne Johan
Fredric Stene uti Nygård samt Anders Pettersson uti Öksjöryd till Supleant.
2) Till ombud vid årets Taxeringskommite utsågos till Ledamöter, hemmansägaren Johan
Fredric Sten uti Nygård, Hans Larsson uti Torp Södergården och Nils August Wesslau
på Hede samt hemmansägaren Anders Pettersson i Öksjöryd till Supleant

Att supra
In fidem
Nils Aug Wesslau
Beriktigas af
Hans Andersson i Långared
Petter Nilsson i Gullringsbo
håp
Uppläst i Lerums kyrka den 19 Maj 1867 intygar B Hultgren

Utdrag af Protokollet hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums Socken uti
Lerums Skola Måndagen den 6te Maj 1867

2.Paragrafen
Till ombud vid årets Taxeringskommite utsågos till Ledamöter hemmansägaren Johan Fredrik
Sten uti Nygård, Hans Larsson uti Torp Södergården och Nils Aug Wesslau på Hede, samt
hemmansägaren Anders Pettersson i Öksjöryd till Supleant.

Att Supra
In fidem
Nils Aug Wesslau
Likheten med originalet intygar
Hans Andersson i Långared
Petter Nilsson i Gullringsbo
m h å p

Protokoll hållet vid Extra Kommunalstämma med Lerums socken
Uti Lerums Skola Fredagen den 22 November 1867.
1)
I anledning af f.d. Inspektor Larssons utflyttning och man derför Ansåg honom ej längre
vara passande som borgesman å några reverser å spannmål,lånts utur sockenmagasinet;
antogs de i hans ställe påtecknade borgensmän å Reverserna No 29 – 28 – 68 – 59 – 61
hvaremot borgesman å No 58 skulle antagas när samma namnteckning blifvit bevittnad
och reversen No 101 i brist på ny borgesman, beslöts skulle indrifvas inom December
månads utgång detta år, såväl som Nr 58 i händelse, borgesmans namnteckning icke i
innevarande månad blifver bevittnad.

Att supra
In fidem
Nils Aug Wesslau

Bevittnas af N Hultgren
Hans Jonasson i Knappekulla

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma, med Lerums
Församling uti Lerums Skola, måndagen den 30 December 1867

Närvarande voro undertecknad ordförande, jämte flera af församlingens röstberättigade
ledamöter – och föredrogos följande ärenden:

1)
Granskning af fyrktals – debiterings och uppbördslängderna för 1868 års Kommunalutskylder företogs och godkändes de samma , med underskrifter

2.
Till ledamöter i Kommunalnämnden för de, med 1868 års ingång - utgående; waldes i
stället för Olof Olsson i Ölslanda Skattegård dess son Olaus Olsson der sammastädes,
samt i.s.f. Carl Johansson i Kolkulla – Olof Johansson i Marken.
Som Sockenmagasinsföreståndare skulle Hans Finlöf i Wåthult utgå, med innevarande års
utgång och waldes i hans ställe Fredric Javett i Hallegården.
Till revisorer för granskning af årets räkenskaper, waldes undertecknad ordförande och
Herr Hans Wesslau på Hulan.

3.
Af magasinsföreståndarne förevisades en restlängd från uppbörden af spannmålen till
sockenmagasinet, hvilken underskrefs och beslöts; att densamma skulle uppläsas uti
kyrkan och på samma gång skulle ytterligare en uppbördsdag utlysas – hvarefter då
uppstående rester skulle genom Magasinsföreståndarens försorg genast indrifvar genom
lagsökning.

4.
För att underskrifva dagens Protokoll, utsågos Herr Hans Wesslau på Hulan och
Hemmansegaren Olof Jönsson i Burhult

Att Supra
In fidem
Nils Aug Wesslau
Riktigheten intyga:
Olof Jönsson
Hans Wesslau
Uppläst i Lerums Kyrka den 5 januari 1868 intygar N Hultgren

Protokoll hållit wid Kommunalstämma med Lerums förSamling uti Lerums Skola Tisdagen den 25 Februari 1868.

1.
Hvad afkastningen å före, 1867, gående årens restlängder, vidkomma; ansågs de till fyllest
vara af nämnden genomgångna och antogs deras åtgörande i detta afseende.

2.
Fyrktalslängden för 1867; beslöts skulla vara vid det samma, som förra årets kommunalutskylder utgått efter.

3.
Ordningsreglor för församlingen skulle upprättas, af följande personer –
Lantbrukaren N.A. Wesslau på Hede, Olaus Andersson i Långared, Johannes Andersson i
Kullgården, Fredric Javett i Hallegården, Petter Börjesson i Torp, Anders Ericsson i
Loddebo och Herr Waldemar Hammarström – hvarefter granskning derå, skulle på
kommunalstämma verkställas.

4.
De personer, som komma att restera med sina kommunalutskylder från och med året 1867
– skola vid de sammas uppförande å utsökningslängd uppföras 3 % å det resterande
beloppet mot hviket beslut Stationsinspektoren C.E. Svensson reserverade sig.

5.
Till ledamot för årets Bevillningsberedning utsågs hemmansägaren Johannes Andersson
uti Kullgården samt hemmansägaren Anders Ericsson i Loddebo till suppleant.

6.
För att underskrifva och granska dagens protokoll; utsågos hemmansägaren Olaus
Andersson i Långared och Inspektor Hans Wesslau på Hulan.

Riktigheten intygar:
Nils Aug Wesslau
Ordförande
Granskat af:
Olaus Andersson
Hans Wesslau
Uppläst i Lerums kyrka 1/3 68
Chris Thorin
Brukspr

Protokoll hållet vid ordinarie Kommunalstämma med Lerums förSamling uti Lerums Skola Måndagen den 23 Mars 1868.

1.
Företogs granskning af räkenskaperna från sockenmagasinet för 1867 och godkändes de
samma och lemnades derför full Decharge – Äfven granskades räkenskaperna från ordföranden i nämnden och efter revisorernas gjorda anmälan om följande anmärkningar vid
revision – underskrevs äfven dessa räkenskaper och lämnades derför full Decharge – dock
vid beslut att Rästlängden för 1864 – skulle af Orföranden i nämnden framvisas för resternas indrifvande och i händelse af dess uteblifvande skulle församlingen å stämma besluta
huruvida Resterna skulle afskrifvas eller af Orföranden i nämnden ersättas – och öfriga
årens Räntor skulle med det alldra snaraste indrifvas i hvilket annat fall samma ordförande
får godtgöra församlingen derigenom uppstående förluster.

2.
Till valmän för landstingsmäns väljande för innevarande år utsågos Hemmansägare Petter
Börjesson i Torp och Anders Jonsson i Lerum Stommen.

3.
Beslöts att på nytt inköpa blanketter till reverser vid utlånandet af Sockenmagasinets
spannmål.
Riktigheten intygar:
Nils Aug Wesslau
Beriktigas af
Fredric Javett
Olaus Andersson
Uppläst Lerums Kyrka
5 april 1868
J. Wallin?

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums Fösamling uti Lerums Kyrka söndagen den 26 April 1868.

1.
Som ombud vid innevarande års Taxeringskommite, valdes till Ledamöter –
Hemmansägarna Johannes Andersson i Kullgården, Jacob Johansson i Ölslanda och
undertecknad ordförande; samt till Suppleant, Hemmanägaren Petter Börjesson i Torp
Nordgården.

2.
Granskning af 1868 års Mantals och Skattskrifnings längd, företogs och gjordes följande
anmärkning:Torparen Petter Hansson med fyra barn, är boende och skrifven under
Ölslanda Sörgg, men står äfven införd på Ölslanda Westergård hvarifrån han skulle utgå
– hvarefter densamma godkändes och underskrefs.

Lerums Kyrka den 26 april 1868
Riktigheten intygar
Nils Aug Wesslau
Ordförande
Intygar:
N. Hulterström
Johannes Andersson

Protokoll Hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola,
Måndagen den10 Augusti 1868.
Närvarande ledamöter voro Herr G.W.Hammarström, Olof Jönsson i Burhult, Herr Hultgren
m fl.
1.
Hvad penningar till Skolrepparation vidkom – upplyste Olof Jönsson i Burhult, att dessa
medel kunde utur kommunalkassan afstås, då beslut fattades att skolrepparationskostnaderna
skulle bestridas med nämnda medel dock med vilkor att de skulle återgå från Kyrkans cassa så
snart derifrån summan kunde uttagas
Dock anmärktes härvid att, då några Contanta medel ej fanns uti Communalcassan skulle Olof
Jönsson taga af Sockenstugufondens medel – tills andra medel kunnat att ingå.

2.
Beslut fattades – att Kronorättarens lön skulle utgå efter fyrk och uppbäras bland öfriga
Kommunalytskylderna från och med 1868 – och skulle nämnda lön, som förut utgått efter 3 D
Riksmt per hemman jimnas till 100 D Rkmd på hela församlingen.
Lerums Skola den 10 Augu 1868
Riktigheten intygar
Nils Aug Wesslau
Justerat
G. Hammarström
N. Hultgren

Protokoll hållit med Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums
Kyrka Söndagen den 6te September 1868

Flera utaf församlingens ledamöter voro närvarande och deribland anmälde sig Hemmansägaren Jacob Jakobsson i Ölslanda och Jonas Börjesson i Hallsås som i år utgående nämndemän
och utsågo församlingen i deras ställe Hemmansägare Petter Jonasson i Gamlebo Svenningsgården och Johan Fredric Sten i Nygård, att nämnda befattningar emottaga.

Alt Supra
In fidem
Nils Aug Wesslau
Riktigheten intyga
Hans Andersson
Olaus Andersson
Förestående protokoll är denna dag i Lerums kyrka uppläst, som härmed intygas
Lerum den 13 September 1868
A. Fagerlöf

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med
Församling i Lerums Skola den 27 Oktober 1868.
Närvarande: Undertecknad ordförande uti kommunalstämman, jemte flera af röstberättigade
ledamöter inom församlingen.
1.
Beräknades utgifterna för kommande år: 1! ) för bestridande af fattigvården inom socken
2,069 D 13 sm – Brandstodsafgiften för sockenmagasinet – 14 D - Fjärdingsmannens lön 100
D - Skrifvarbiträde för orföranden uti nämnden 100 D samt för extra utgifter under året 400
D rkmt. Härtill kommer dock omkostnader för skolorna, från hvilka saknades uppgifter för
kommande år, hvarför församlingen endast nu kunde godkänna här ofvan uppgifna summor
och ny stämma hållas för granskning af underhållet för skolorna och då uppföras på ny längd
tillsammans med ofvanstående anslagna medel.

2.
Beräknades Inkomsterna på så sätt utgå från församlingen : Grundränta å Kyrkogården 2rDAndel af brännvinsutskänkning och försäljningsmedel 58 rD – Ränta å Gibsonska Donationsfongden 60 rD- Inkommande restantier 225 rD- Afgift för mantalsskrifna personer 186 D 96
öre – samt för åsatt fyrktal 2,151 rD 17 öre Rkmt- hvartill dock kommer sedermera
underhållet för skolorna.

3.
För den spannmål, som hemmanegarne till bidrag för de fattiges underhåll låtit utlemna, från
sockenmagasinet, skall ersättning dem gifvas efter årets markegångspris å dylig
spannmål,samt beloppet af nämnda ersättning afräknas å den på hemmanen belöpande andel i
kostnaden för de fattigas underhåll.
Att supra
In fidem
Nils Aug Wesslau
Justerat N.Hultgren
Jacob Johansson
Uppläst I Lerums kyrka 1 Nov. 1868 Joh. Relfsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola
Den 16 Nov 1868-

1.)
För att till någon del betäcka den brist, som uppstått i Sockenmagasinets spannmål beslutades:
Det församlingens hemmansägare skulle tillskjuta Sockenmagasinet ½ kub;fot Råg från
hvarje ¼ hemman eller 2 ku fot på helt hemman räknat och skulle årets behofver till de fattiga
hvad som öfverstiger tillskottet och ingående räntor, tages utaf sjelfva kapitalet.
2.)
Då det som vanligt utlemnas till de fattiga deras halfva underhåll i spannmål uti November
månad för kommande år – ansåg församlingen att det bestämda tillskottet, ½ ku; fot Råg på
¼ hemmanet, borde inbetalas på Sockenmagasinet Lördagen den 28de innevarande månad.

Ett supra
In fidem
Nils Aug Wesslau
Justerat
N. Hultgren
Peter Nilsson I Gullringsbo

Uppläst i Lerums Kyrka den 22/11
1868
Intygar N.Hultgren

Protokoll hållit vidd Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
Onsdagen den 30 December 1868.
Närvarande undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättige ledamöter inom
församlingen.
1.
Beslutades att fulltaligt antal ledamöter inom nämndenn skulle i stället för utgående väljas,
och – ordförande derefter ibland dem antagas.

2.
Bland nämndens ledamöter anmälde sig, att skulla utgå från sina befattningar – hemmansegarne. Johan Andersson i Kullgården, Olaus Olsson i Ölslanda Skatteg, August Olsson i
Svederna, Petter Nilsson i Gullringsbo, Olof Jönsson i Burhult och Benjamin Andersson i
Knappekulla – hvarefter val företogs och valdes i dessas ställe – hemmansegarne Anders
Ericson i Loddebo, Jacob Johansson i Ölslanda Sörgården, Olaus Eliasson i Härskogen,
Johannes Larsson i Svenkebo Sörgården, Anders Jönsson i Lerums Stom och Petter Börjesson
i Torp Nordgården.
3.
Sedan hemmansegaren Olof Jönsson i Burhult beslutats skulla från nämnden utgå och på
samma gång befriad från ordförandeskapet i samma nämnd och likaledes hemmansegaren
Benjamin Andersson i Knappekulla äfven befriad från vice ordförandeskapet och efter skedd
omröstning föllo de flesta rösterna på hemmansegaren Petter Börjesson i Torp Nordgården till
ordinarie - och hemmansegaren Anders Ericsson i Loddebe till vice ordförande.

4.
Bland fattigmagasinsföreståndarne skulle afgå från sina befattningar Herr Ö. Dickson på
Kolboryd ochh Herr Jonsson i Knappekulla – då i deras ställe invaldes Herr J. Elliot på Hulan
och Anders Larsson i Derregården att nämnda befattningar förestå.

5.
Bland rotmästarne anmälde sig Anders Jonsson i Lerums Stom och Olaus Andersson i
Långared som utgående, då i deras ställe invaldes August Olsson i Holmen och Jonas
Jonasson i Kärret.

6.
Till revisorer för granskning af Kommunalkassan med derill hörande räkenskaper utsågos.
Stationsinspektören E. Svensson på Jonsered och Skolläraren n. Hultgren i Lerum samt för
granskning af Sockenmagasinets räkenskaper Inspektoren Hans Wesslau på Hulan och
Anders Larsson i Lerums Stom.

7.
Då såväl fyrktals som Debiterings och uppbördslängderna för år 1869 icke i behörig tid
öfverlemnats till undertecknad ordförande för att vara tillgängliga för allmänheten –
beslutades, att samma längder skulle på en framdeles utlyst stämma förevisas och då i behörig
ordning granskas.

8.
Till att justera dagens protokoll utsågos Jacob Johansson i Ölslanda Sörgården och Olaus
Olsson i Ölslanda Skattegård.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat
Jacob Johansson

Olaus Olsson

Uppläst i Lerums kyrka d. 3/1 1869 af
Joh. Relfsson

