Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola
Tisdagen den 22 Mars 1870 –
Närvarande : Undertecknad ordförande, jämte ett fåtal af församlingens röstberättigade
ledamöter.
1.
Då föregående årets räkenskaper icke äro behöfligen granskade, af dertill utseda revisorer,
kunde desamma icke i dag lemnas decharg, utan uppskjöts detta till annan dag som framdeles
skall bestämmas.
2.
Pant och afkortningslängderna å föregående årets kronoutskylder, granskades och
underskrevos.
3.
Till walmän för landstingsmäns väljande utsågos, undertecknad ordförande och
hemmansegaren Olaus Andersson i Långared samt hemmansegaren Anders Ericsson i
Loddebo till Suppleant.
4.
Till Ledamot för innevarande års bevillningsberedning valdes hemmansegaren Petter
Börjesson i Torp Nordgården, samt hemmansegaren Jacob Johansson till suppleant.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
F.W. Bergendahl
Anders Ericsson
Uppläst i Lerums Kyrka den 27 Mars 1870
Intygar
N.Hultgren

Protokoll hållit med Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola
Tisdagen den 26 April 1870.

1.
Räkenskaperna för 1869 företogs till granskning och sedan revisorernas berättelse öfver
Kassaräkenskaperna upplästs fattades följande beslut; efter deruti gjorda anmärkningar och
tillägg.
1) Hvad de 67 af 98 öre vidkommer, som äro upptagna, som skuld till Olof Jönsson i
Burhult och står till honom återbetalta skall Petter Börjesson i Torp Nordgård anskaffa
qvitto för.
2) Anmärkningen öfver de för Bastumaja utbetalta 18 Dr skmt,, då Protokoll utvisar att
denna summa ej fick öfverstiga 16 Dr.skmt ansåg församlingen sig icke böra fästa
något afseende vid.
3) Hvad utbetalningen till Skolecassan vidkommer, upplystes; att af de 404 D45öre rkmt
lemnats till kyrkokassan 34D45öre till vinpenningar m m mot qvitto, af kyrkovärden
F. Javett i Hallegården och beslutades att uti kommunalkassan för 1869 skulle
upptagas hela den summa som för närvarande är uttaxerade för skolans räkning
nemde? 591 D 82 öre rkmt – samt förutomnämnde 34D 45 till vinpenningar för 1869.
4) Hvad Kronorättarens lön beträffade förevisade Petter Börjesson ett qvitto derå å 50 Dr
och en anteckning å 50 Dr – tillkännagifvande sin ovisshet om huruvida dessa 100 D
rkmt skulle vara för året 1868 eller 1869, då församlingen anhöll det riktigt qvitto
skulle å hela summan anskaffas och då upplysning lemnats för hvilka år
kronorättarens lön utbetalts från Kommunens gemensamma cassa.
5) Allegat för 1864 års restlängd kunde icke förevisas då densamma bortkommit genom
förre ordföranden i nämnden Olof Jönsson i Burhult, hvilken är ålagd vid
stämmobeslut att antingen tillrättaskaffa nämnda längd eller betala derå uppkomna och
icke indrifna kommunalutskylder. Fordran å de personer som uppgifvit restera med
sina kommunalutskylder för sednare åren, finnes antecknade å gamla restlängderna,
hvilka af Petter Börjesson skall förevisas. Restlängden för år 1868 uppgavs vara under
indrifning – hvaröfver intyg lemnades. Kommunalcassans fordran af skolan till belopp
396 D 10 öre jämte ränta derå 23 D 44 öre rkmt skall bestyrkas med ett erkännande
frånn Skolstyrelsen.
6) Revisorernas anmärkning att Gibsonska Donationsfongden skulle i sin helhet
intecknas uti någon god fastighet kunde icke annat än af församlingen erkännas vara
riktig – men då deröfver i dag icke kunde fattas något beslut, uppsköts detta till annan
stämma.
7) Herr von Holten begärde till Protokollet, att de uti 7de punkten af revisionsberättelsen
gjorda anmärkningen öfver Kommunens ställning skulle vid annat tillfälle blifva
uppläst vid någon kommunalstämma och komma under diskussion.
8) På förslag af Herr von Holten skulle till Pastorsembetet ingå anhållan om kyrkstämma,
för att komma i förlikning med Jacob Johansson och August Olofsson om den prosess
som rörer kyrkreparation
9) Sockenmagasinets räkenskaper gadkändes och lemnades till Decharge.

2:
Till ledamöter uti Taxeringskommiéen valdes hemmansegare Petter Börjesson i Torp
Nordgården och Jacob Johansson i Ölslanda samt hemmansegaren Fredric Javett i
Hallegården till Supleant.
3:
Hvad Svagsinta pigan Britta Christina Andersdotter beträffar, beslutade församlingen att
Doctor Berggren bör tillkomma för att undersöka hennes svadsinthet och derigenom blifva
i tillfälle, att få nämnda piga på Hospital – då detta genast skall gå i verkställighet, om
derför finnes några utsikter.
4.
Att Justera dagens protokoll utsågos Herr N. Hultgren och Fredric Javette i Hallegården.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt;
N. Hultgren
Frd. Javette

Till fullgörande af det oss meddelade uppdraget att revidera Lerums Kommuns
räkenskaper vilja vi aflemna följand Revisionsberättelse
Vid granskningen af Kassaräkenskaperna få vi anmärka
1) För en till Olof Jönsson i Burhult utbetald Summa Rdr 67,90 öre finnes intet qvitto2) Under 23 April är utbetalt 2ne månaders underhåll för Bastamaja Rdr 18.- fastän enligt
Prokollet öfver Kommunstämman den 1ste Mars angifver att serskildt bestämts det
högst Rdr 16 för sagda tid finge urgifvas för hennes bortaccordering.
3) Skolstyrelsens qvitto å den till dem gjorda inbetalningen af Edr 404,75. saknas.
4) För Kronorättarens lön Rdr 100 Saknas qvitto deremot finns ett qvitto från honom å
Rdr 50.- liqvid för sista halfårslönen för 1868 men ej något för 1869
5) Af alla de summor som uppgifvas såsom Behållning i Kassan belöpande sig
tillsammans å R 1015,50 hafva endast bestyrkts med allegater följande poster.
1869 års Restlängd
En revers af Anders Andersson i Gamlebo

R 130.13.
112.-

242,13

Rester således obestyrkta Rdr 773,37
Och finnes en specification derå i slutet af berättelsen.
6) Widare tillåta vi oss anmärka att i Kommunens Kassabok finnes upptagne såsom tillgångar dels Gibsonska Donationsfonden samt dels Sockenstugufonden hvilka båda
poster, såsom varande Kommunalstyrelsen anförtrodde medel, således tveremot att
vara tillgångar äro Skulder som kommunen har till båda dessa Stiftelser och hvarför
bör i Kassan finnas motsvarande kontanter eller fullgoda säkerhetshandlingar.
7) Slutligen anmärkes att bland kommunens skulder ej någon post finnes upptagen för
den på process ännu beroende kyrkoreparationskostnaden för hvilken naturligtvis i
händelse kommunen förlorar processen medel bör finnas att densamma betäcka.
Således då kommunen har skulder till Gibsonska Donationen Rdr 1000:Sockenstugefonden
” 1676,33
Kyrkoreparationen, jämte räntor och expenser i händelse af processens
förlust minst .
1.800.Summa Rdr
4.476.33
Borde ju finnas motsvarande
Tillgångar
hvaraf endast finnes motsvarande
en af Jac Johansson i Ölslanda och Aug Ohlsson Holmen utgifven revers Rdr 958.83
derå upplupen ogulden ränta
118.49
1077.32
samt Petter Börjesson i Torp revers hvilken dock ej blifvit revisorerna företedd och
hvars antaglighets således ej heller kunnat granskas
650.Summa 1727.32
Således en Brist af
2749.01
Rdr 4476.33

Om kommunen skall kunna fullgöra liqvider af sina skulder måste anskaffas den bristande tillgångar 2749.01 detta belopp kan visserligen (om den i kassan uppgifna behållningen
kan styrkas och indrifvas) minskas med beloppet af sagda behållning ------ Rdr 1015.50
efter afdrag af kassans uppgifna skuld till Petter Börjesson
92.33
med återstoden Rdr
923,17
Ytterligare kan bristen minskas derigenom att stiftarnes af Sockenstugufonden medgifvande
utverkas att densammas redovisning ej vidare ifrågakommer utan att denna skuld får utgå
1676.33 2599.50
Då endast qvarstår att fylla en brist af

Rdr 149.8 1

Mot de förefinnandes tillgångarne uti Jacob Johanssons och Aug Ohlssons revers (Hvarå
räntorna ej äro betalta) samt Petter Börjessons revers (som ej blifvit företedd), tillåta vi oss
anmärka att dessa ej äro af den natur att de i en publik kassa kunna anses såsom fullkomligt
otvivelaktiga säkerhetshandlingar, utan vi vilja derför föreslå att desamma uppsägas och
medlen placeras i räntebärande goda inteckningar –
Förr än de här gjorda anmärkningarne blifvit rättade kunna vi ej tillstyrka descarge.
Lerum i Mars 1870
Hans Wesslau

Axel von Holten

Specification å obestyrkte uppgifne tillgångar under rubrik Behållningg i kassan tillhörande
anmärkningen No.5.
1864 års restlängd
58.44
Rest. Kommunutskyder
Af M Prytz
5:55
Carl Johanssons Enka Långared
22.08
Glasmästare Söderberg
2.56
Förmannen Olaus Olsson
5.16
Fru Hummels Sterbhus
78
Herr F. Evers
26.82
Alfred Wallander
24.94
1868 års Restlängd
204.17
Fordran af Skolstyrelsen
396.10
Ränta af ”
23.77
Rdr 773.37

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
Torsdagen 16 juni 1870
Närvarande: undertecknad ordförande jemte flertaliga af församlingens röstberättigade
medlemmar och fattades följande beslut.
1.
Räkenskaperna för 1869 framlemnades, som varande af revisorerna granskade, men då de
ännu icke undertecknat sina namn kunde församlingen icke lemna decharge; utan skulle detta
uppskutas tills annan dag.
2.
Hwad Gibsonska Donationsfongden vidkommer skulle de penningar som hos Petter
Börjesson innestå, i så god tid uppsägas, att desamma kunna tillsammans med fyllnaden å de
1000 D smt utgöra fongden, insättas i fastighet mot god inteckning och hvilken summa af
församlingen skulle uttaxeras under 1871.
3.
Reverserna af Jacob Johansson och August Olsson i Holmen, skall på nytt utskrifvas och
stiliseras så att de bekomma penningarne jemte förfallen ränta, bör under alla förhållande utgå
som leqvid å den verkställda kyrkrepparation och räntan från omskrifningsdagen räknas, lika
med den ränta Jacob Johansson och August Olsson får åtnjuta å de penningar som de anse sig
hafva qvar, att fordra af församlingen.
4.
Till nämndemän i stället för Petter Jonsson i Gamlebo Svenningsgården och Fredric Sten i
Nygård, waldes Hans Hansson i Wåthult och August Olsson i Svederna.
5.
Diskussion företogs, rörande Madam Larssons ansökan, att erhålla lön som Barnmorska för
församlingen; men ehuru, hvad röstantalet beträffade, tycktes vara öfvervägande; wille man
icke emot pluralitetens önskan genomdrifva denna sak, utan stannade beslutet dervid att saken
skulle emot församlingens eget intresse, förfalla.
6.
Beslut fattades, att från och med innevarande år, skall lagsökning verkställas å de personer
som från första uppbörden å kommunalutskylderna restera med sina inbetalningar och uti
samma lagsökning, som genast efter uppbörden verkställes, äfven upptaga, hela den fordran
som församlingen skall godtgöras, af den eller de personer som uraktlåta sina skyldigheter i
detta afseende.

7.
Beslutades: att den å sockenmagasinet inneliggande spannmål skall utlånas mot hälften af den
vanliga räntan i anseende till den korta tiden, från utlåningsdagen till November månad,
kapitalet måste fullt inbetalas.
8.
Att justera dagens protokoll, utsågs Jacob Johansson i Ölslanda och Anders Jonsson I Lerum.
9.
Petter Börjesson i Torp, som förevisade Domstolens resolution uti målet rörande prosessen
emellan Lerums och Herryda socknar; begärde närvarande församlingsboarnes erkännande af,
att nödvändegt kalla landtmätare för att uppgå rågången emellan Lerums och Herryda socknar
då Domstolen förklarad sig icke kunna lemna slut i målet förr än detta blefve gjordt – då man
kom uti wisshet om, den ifrågavarande Jöns Pehrsson i Klofstena, är boende uti Lerums eller
Herryda socken – Församlingen förklarade sig med försslaget nöjda.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Jacob Johansson
A. Jonsson

Uppläst i Lerums kyrka 19/6 70
Af J.Nilsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
Onsdagen den 6te juli 1870.

Sedan Befallningsman G.R. Hammarström framlemnadt utslag från Kungl. Majts. Göta
Hofrätt rörande målet mellan Lerums församling och Jacob Johansson i Ölslanda ooch August
Olsson i Holmen för den å dem verkställda kyrkoreparationen ansåg församlingen sig nöjda
med nämnda beslut och ansåg bäst vara afsluta målet utan att söka någon vidare rätt hos
Kungl. Majestät.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
A von Holten
Hans Wesslau
Uppläst I Lerums Kyrka den 10 Juli 1870 intygar
N. Hultgren

Fredagen den 5te Augusti 1870.
Närvarande: undertecknad ordförande, jämte flertaliga röstberättigade ledamöter:
1.
Protokoll hållit vid Extra Kommunal stämma med Lerums Församling uti Lerums skola
Räkenskaperna för 1869 som åter förevisades, befunnos ännu ej utaf revisorerna underskrifna
hvilket, från församlingens sida ansågs, som stor försumlighet; då alla de af revisorerna begärda upplysningar stog nu, så väl som förra stämman dem till buds, att se – men ändock
uraktlåtet detta åtagna uppdrag. Ärendet ble3f uppskutet tills en annan stämma.
2.
Hvad sockenstugofonden vidkom: beslutades att den samma skall användas till att i någon
mån betala omkostnaderna för kyrkoreparations verställande – hvarefter den sedermera, utur
räkenskaperna skall afskrifvas med detta årets utgång..
3.
Beslutades att i församlingens skuld till Jacob Johansson och August Olsson för den af dem
verkställda kyrkreparation – skall till dem inbetala, sednast den 15de instundande October.
4.
Då Olof Jönsson i Burhult lemnat nödiga upplysningar rörande det i Borås inackorderade
fattigbarn – fästade församlingen sig icke vidare vid denna fråga.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt.
A.Jonsson
Anders Eriksson
Uppläst i Lerums Kyrka D 7 Aug. 1870 af. J. Nilsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka,
Söndagen den 18 September 1870.
1.
Hvad sinnessvage Torparen Andreas Cristoffersson widkom, anmodade församlingen jämte
nämnda persons förmyndare orföranden uti nämnden Petter Börjesson i Torp att ombestyra,
det Torparen Andreas så snart som möjligt kunna inkomma på hospital. Omkostnaderna
härför medgaf förmyndaren Olaus Pettersson i Jälsnäs, bör tagas af de medel, som tillhör
Andreas Cristoffersson till dess församlingen fann sig föranlåten börja bestrida
omkostnaderna, med medel, utur kommunens cassa.

Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
Anders Erksson
Jonas Börjesson
Uppläst i Lerums Kyrka de 25 September 1870
Intygar
N. Hultgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling utii Lerums kyrka
Söndagen den 16de October 1870.
1.
Hvad Torparen Andreas Cristoffersson vidkom, ansåg församlingen bäst vara att man tillåts
fortfarande som hittills vaktar honom dock icke längre än tills svar hinner ingå från hospitals
direktion huruvida han blifver å hospitalet intagen eller icke.
Hvad pigan Britta Christina Andersdotter beträffade, öfverlämnades det till Kommunalnämnden att efter bästa öfvertygelse inpangsionera henne hos någon lämplig person och för
lägsta möjliga pris.
Med Pigan Beata Olsdotter skulle förfaras på samma sätt som med förra pigan Britta Christina
Andersdotter
2.
Hvad ombud för Lerums församling widkommer för att öfvervara Markegångssättningar för
inkommande år, ansåg församlingen icke skäl vara att bekosta någon resa för ifrågavarande
ärende utan önskade saken skulle utan vidare omständigheter , förfalla.

Lerums Kyrka den 16 Oct.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
G. Bergendahl
N. Hultgren
Poublicerat i Lerums kyrka den 23/10 1870 af
J Nilsson

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola Tisdagen
den 8de November 1870.
Närvarande; undertecknad ordförande jemte flera af församlingens röstberättigade ledamöter.
1.
Efter ett af ordföranden uti Kommunalnämnden framlemnadt Utgifts och Inkomstförslag
beslutades följande, för 1871 års.
Utgifter
Underhåll af de fattiga
436 ku fot spannmål 1/3 del råg a 2D 46ö på ku fot samt 2/3 Hafre
a 1 D 54 ö per ku fot

2.500 rDr

Till Enkor af Gibsonska Donationens ränta
Brandstodsafgiften
Fjerdingsmannens lön
Ordföranden i nämnden till biträde
Vård åt sinnessvaga pigan Britta Ande rsdotter
Sockens skuld till Gigsonska Donationsfonden
Ett års ränta derå
Extra utgifter
Summa utgifter

60rDr
20rDr
100rDr
100rDr
90rDr
350rDr
21rDr
650rDr
4,696rDr 14 öre

805 rDr 14 ö

Inkomster
Grundränta å kyrkogården
Brännvins och utskänkningsafgiften
Wites och Stämmoböter
Ränta å Gibsonska Donationen
På församlingen skall uttaxeras personliga utgifter a 30 öre per man och
20 öre per qvinns
Samt för åsatt fyrktal – hvarutaf hemmansegare skall gottgöras
för den från sockenmagasinet utgående spannmålet
Summa inkomster

2 rDr
30 rDr
10 rDr
60 rDr
209 rDr 40 öre
4384 rDr 74 öre
4,596 rDr 14 öre

2.
Till ombud, återvaldes Jacob Johansson i Ölslanda och Anders Johansson i Lreum för att den
14 de November öfvervara sammanträdet å Floda, rörande nya wäganläggningen emellan
allmänna landsvägen och Floda järnvägsstation.
Som ofvan
Nils Mag Wesslau
Justeradt:
A Jonsson
Anmärkning;
Detta protokoll justeras af undertecknad till alla delar med undantag af Personlige afgifter 20
öre per mans och 20 öre per qvinnsperson såsom varande Lagstridigt behandladt.
Långared den 11 november 1870 Olaus Anderssonn

Uppläst i Lerum kyrka söndagen den 13de November 1870
C.O. Hedvall

Protokoll hållit med Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
tisdagen den 6te December 1870.
Närvarande: Flerfaldige ledamöter gemte undertecknade ordförande.
1.
Till ombud för att öfvervara sammanträdet å rådhuset i Alingsås den 7de December, rörande
frågan om inrättande af sjukhus för Länet uti Alingsås stad – utsågos undertecknad ordförande samt Herr N. Hultgren i Lerum.
2.
Räkenskaperna för 1869 granskades och godkändes, lemnades desamma fullt Descharg.
3.
Hvad Petter Börjessons förfrågan vidkom huruvida granskningen af Debiterings och
Uppbördslängderna får uppskjutas till nästkommande månad.- lemnade församlingen dertill
sitt medgifvande.
Lerums Skola som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justerat:
Jacob Johansson
Carl Svensson
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen 11 Dec 1870 af Joh Nilsson

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola
Torsdagen den 29 December 1870
Närvarande: Undertecknad orförande Petter Börjesson i Torp jemte flera röstberättigade
ledamöter.
1.
Sedan nämndens orförande Petter Börjesson i Torp framlämnadt 1871 års Kyrktals –
Debiterings och Uppbördslängden ; företogs granskning af desamma och då de befunnos
riktiga godkändes och underskefvos de.
2.
Wal till de inom kommunen blifvande lediga befattningar med detta årets utgång företogs och
återvaldes undertecknad ordförande att fortfarande bestrida ordförandeskapet uti kommunstämman. Till vice ordförande utsågs Herr N. Hultgren i Lerum efter utgående hemmansegaren Olaus Andersson i Långared utur nämnden skulle utgå.Herr Hans Wesslau på
Hulan,hemmansägare Olof Johansson i Marken, Petter Eliasson i Slätthult och waldes uti
deras ställe Rättaren Magnus Mattsson i Kolboryd, hemmansegarne Jonas Larsson i Sävidsbo
och Jonas Andersson i Slätthult.
Som Rotemästare anmälde sig Carl Johansson i Ölslanda vilja afgå och waldes i hans ställe
hemmansegaren Olaus Olsson i Ölslanda.
Tll revisorer waldes för att granska årets räkenskaper – Herrar Hans Wesslau på Hulan och
Axel von Holten på Kastenhof – och uttryckte ordföranden i nämnden Petter Börjesson i
Torp; att Herrar revisorer torde återlemna räkenskaperna granskade inom en månad från
mottagningsdagen.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt Anders Erksson
Jacob Johansson
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den 1 Januari 1871
Intygar N Hultgren.

