Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen den 16 Januari 1871.

1.) Till Kronofjärdingsman legdes snickaren Olaus Johansson under Brennstorp mot 100
D per år dock under villkor att vederhäftig borgen skaffades, för de medel som
omhänderhafves under en sådan tjänsts förrättning. Tjänstgärningstiden räknas från 1
Januari innevarande år och uppbäres lön utur Kommunacassan.
2.) Till Ombud att wid Wedtle Häradsrätt den 18de Januari kl 10 f:m. infinna sig för att
höras uti frågan rörande brobyggande af allmän farledd emellan Floda jernvägsstation och
allmänna landsvägen utsågos hemmansegarne Fredric Sten i Nygård och Fredric Javett i
Hallegården.

Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
P. Börjesson

Anders Eriksson

Uppläst i Lerums kyrka söndag den 22 januari af J. Nilsson

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola
Tisdagen den 24 januari 1871.
1.)
Beslut fattades det någon lön ej skulle föreslås för legandet af Kronorättare utan ansåg
stämman sig vara berättigad, att sätta 3ne hemmansegare på förslaget till nämnda tjänst och
hvarefter röstning i de samma skulle verkställas; och skulle den, som fick fleste rösterna
antagas till tjänsten under år 1871, och börja tjänsten instundande 1ta Februari.
De som sattes på förslaget voro Johannes Andersson i Östra Sävidsbo och Anders Andersson i
Kärret, samt Hans Andersson i Östra Sävidsbo – hvarefter röstning försiggick och föllo de
fleste rösterna på Hans Andersson i Östra Sävidsbo, som således skall bestrida Kronorättaretjänsten från den 1te Februari 1871.till och med den 31 December 1871.
Församlingen ansåg; att den tillsatte Kronorättaren skulle af församlingen emottaga den
författning, som föreskrifver hvad för åliggande, som medför nämnda tjänst.

Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt af
Anders Eriksson
Jacob Johansson
Uppläst Jan 1871
J. Wallin

Protokoll hållet wid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
Måndagen den 20 Mars 1871:
Närvarande: undertecknad Ordförande jemte flertaliga röstberättigade ledamöter.

1.)
Ordföranden uppläste Hans Anderssons i Sävidsbo, till Konungens Befallningshafvande i
Wenersborg, inlemnade ansökan om befrielse från den honom å Kommunalstämma den 24
sistlidna januari ålagda Kronorättaretjändt samt Konungens Befallningshafvandes afgifna
Resolution.
2.)
Sedan ordföranden föklarat sig ense nödvändigt vara att de personer, som voro närvarande
wid Kommunalstämman den 24 sistlidne Januari äfven nu infunnit sig; böra noga förklara
huru den stämman behandlade de ärenden som då föredrogs och som Hans Andersson hos
Konungens Befallningshafvande anmält voro olagligt behandlade. För att kunna afgifva så
Beslu

noga förklaring som möjligt, föredrogs den ena punkten efter den andra till besvarande:
3.)
Att kungörandet af Kommunalstämman den 24 sistlidna Januari skede så kort förut, härlede
sig af att tjänstgörande kronorättaren icke är legd på någon bestämd tid, utan kan lemna
densamma nära nog, när han behagar. Han hade sagt sig vilja lemna tjensten snarast ju hälldre
– således ansågs det vara nödvändigt att så fort som möjligt tillsätta en ny kronorättare då en
sådan måste finnas och man befarade att blifva en sådan utan.
b) Wid nämnda Kommunalstämma anmäldes, som kungörelsen af den 21te sistlidne Januari
utwisar, att Olaus Johansson icke ville antaga den honom mot lega erbjudna
Kronorättartjensten och då ingen anmälde sig att vilja mot lega antaga tjensten; ansåg sig
kommunalstämman både berättigad och nödsakad af ofvan uppgifna skäl, att välja en
hemmansegare – hvartill alla närvarande samtyckte och således röstade för – och tillade
ordföranden: att rätt till utväljandet af en kronorättare enligt kungörelsen finns på grund af
sista kommit i densamma, der det heter: - ” hvilken sedermera kommer att tillsättas;” någon
lön kunde ju icke erbjudas kronorättaren, då församlingen först bestämde sig för att icke
tillsläppa någon sådan.
c) Nämnda Kommunalstämma var besökt af fem röstberättigade ledamöter, utom
ordföranden – alla dessutom hemmansegare i socken – detta oaktat anför Hans Andersson att
han sväfvar å fullständigt mörker om huruvida de närvarande voro personer med rätt att
deltaga i beslut uti kommunalfrågor.

d. Som protokollet af den 24de Januari utvisar gick röstningen fullkomligt uti sin ordning och
fölls största röstantalet på Hans Andersson i Sävidsbo, som var en af de tre hemmansegare
som sattes på förslaget – att utsätta allas namn som infinna sig på en kommunalstämma samt
om röstningen försiggåt öppet eller slutet har ordföranden icke funnit någon författning, som
ålägger sig – således icke nödvändigt, som Hans Andersson förmenar å omnämnda
kommunalstämma, öppet er.
e) Huruvida Kommunalstämman eger rätt att tillsätta kronorättare; synes af Konglig Mjts
Nådiga Stadga angående Fjärdingsmän af den 1 Juni 1850.
f) Kommunalstämmans ordförande och Jacob Johansson i Ölslanda hemställer till Kongl.
Befallningshafvade, huruvida icke Hans Andersson i Sävidsbo är skyldig aflöna kronorättaren
från den 1te sistlidne Februari, då han skulle tillträda tjensten eller och från den dag
förordnandet kommit från Kronofogden i orten; som i behörig tid underrättats om målet – som
således kan säkrast uppgifva den dag från hvilken förordnandet skall gälla. Förordnandet som
snart blet af kronofogden afsändt till kronolänsmanen, upplästes uti kyrkan så att Hans
Andersson viste allt för wäl att förordnandet war gällande – detta oaktat har han icke tillträtt
kronorättartjänsten.
4)
Beslut fattades, att de personer som voro i dag närvarande och äfven besökt, samt deltagit uti
röstning och besluts fattande å kommunalstämman sistlidne 24de januari, skulle här
underskrifva sina namn som intyg öfver ärendenas riktiga behandling.
5)
Att justera dagens protokoll utsågos hemmansegarne Petter Börjesson i Torp och Hans
Jonasson i Knappekulla.
Som ofvan Nils Aug. Wesslau
Justeras af P.Börjesson Hans Jonasson
Som röstberättigade personer inom Lerums socken och närvarande såväl å
kommunalstämman den 24 sistlidna januari som idag den 20 Mars 1871 – erkänna nu
riktighetet af ofvanstående Protokoll och att ärenderna så behandlats som här uppgifvits
intyga;
N. Hultgren, Jacob Johansson, A.Jonsson Anders Eriksson

Till Kommunal Stämman följande –
1) Att af Balangserade tillgångar från 1870 måtte under innevarande års räkenskaper få
afskrifvas följande Måns Pryts rest å KommunaltskylderRd 88.55
Glasmästare Söderberg Kommunalutskylder Rd 2.56
Fru Hummels Sterbhus
”
Rd 2.46
Anders Johansson Stålebo
”
Rd 0.36
Tillsammans
Rd 13.93
2) Torde serskeldt bestämmas för hwarje af nedan nämnde Ballangserade tillgångar hwad som
för deras indrifwande bör vidtagas eller om någon eller flere af dem bör afskrifvas –
Förmannen Olaus Ohlsson röstlängd skuld
Rd 5.16
Alfred Wallander
Rd.63,02
Trädgårdsmästare Andersson på Hulan
Rd 18.48
A.G. Kopp Kleppedalen
Rd 5.93
Anders Johansson Klofstena
Rd. 0.66
Summa
Rd 93.25
3) Torde mig tillerkännas som af mig blifvit under räkenskapsåret 1869 för mycket uppförde
såsom influten ränta å Gibsonska Donation hvars belopp Rd 1.000 – blott till en del af mig
innehafts nämligen 650 Rd och för hvelken jag således endast hade att betala ränta med 39 Rd
hvaresd införd i kassan 60 Rd
4) Ytterligare torde af församlingen medgifvas, det för 1868 års rästlängd upptagen i
föregående årets räkenskaper till 204.17 öre Smt. Men Rästlängden för nämnde år uppgår
endast till 200 Rd 1 öre Smt. Hvarföre jag till nästa års redovisning få öfverskottet 41Rd16öre
mig krediterad.
Torp Nohlg. Den 12 April 1871
P.Börjesson

Protokoll hållet vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums Kommun den 13de April 1871.
Närvarande
Herr Hultgren ordförande.
Löjtnant Bergendahl med flera röstberättigade församlingsboar.
1) Föredrogs och upplästes Lerums Kommunal räkenskaper för år 1870. granskade af
revisorerna Herrar Axel von Holten och Hans Wesslau och beviljades af församlingen den af
revisorerna föreslagna descharge förr kassans förvaltning.
2) .Föredrogs och upplästes Lerums Sockenmagasins Räkenskaper för 1870 granskade af
Revisorerna von Holten och Wesslau och beviljade församlingen den af Revisorerna för
förvaltningen föreslagna decharge.
3) Förrättades wal af walmän för Landstingsmäns wäljande och stadnade walet på Herr Nils
Wesslau och Jacob Johansson i Ölslanda hvaraf endast den sistnämnde var närvarandr och
åtog han sig uppdraget.4) Förrättades wal af ledamöter i året Berednings komite och stadnade valet på Herr Nils Aug.
Wesslau och Jacob Johansson i Ölslanda och till deras supleanterr Petter Börjesson i Torp och
Anders Ericsson i Loddebo.
5)Förrättades wal af Ledamöter och Supleanter uti årets Taxerings Kommite och stadnade
valen på Herr Nils Wesslau och Jacob Johansson Ölslanda samt till Supleanter Petter
Börjesson i Torp och Andrs Ericsson i Loddebo.
.6) Föredrogs för verification af Afkortnings och Pantlängd å oguldne Kronoutskylder för
sistlidne år samt undertecknades handlingen af Herr N. Hultgren och Axel von Holten dertill
uppfordrade af Kommunens närvarande ledamöter –
7) Inlemnades af Petter Börjesson i Torp en skriftlig inlaga för besluts fattande öfver följende
som erhållit i protokollet sine serskilde nummer och skulle inlagan åtfölja detta protokoll.
8) Beslutades att ur räkenskaperna afföra de såsom tillgång Balancerade fordringarne hos
Måns Prytz
Rd 8.55
Glasmästare Söderberg
” 2.56
Fru Hummels Sterbhus
” 2.46
Anders Johansson i Stålebo
” -.36
Tillsammans
13.93
9) Beslutades att följande fordringar skulle lagligen indrifvas nemligen..
Hos Förmannen Olaus Olsson
Rd 5.16.
” Alfred Wallander
” 63.o2
” Trädgårdsmästare Anderssonn
” 18.48
”A.G. Kopp
” 5.93
” Anders Johansson Klofstena
” - 66
Men skulle Petter Börjesson först skrifteligen anmana dem betala och beslutades äfven att
hvad serskildt fordran hos Wallander beträffar att derest han företedde qvitto öfver att på
annat ställe hafva betalt sina utskylder för densamma tid som han här blifvit debiterad denna

fordran då skulle afskrifvas.. – Petter Börjesson äger rätt påföra skäliga kostnader för besväret
dermed.
10) Beslutades att Petter Börjesson skulle få återbära R 21. som han för mycket inbetalt såsom
ränta. För år 1869. å det af honom innehafda lånet.
11)Beslutades att de genom felskrifning af beloppet å 1868 års restlängd, för högt upptagna
i1869 års räkenskaper, bristande Ed 4.16 skulle Petter Börjesson ersättas.
12) Petter Börjesson anhöll serskildt att af Protokollet i sin helhet erhålla del.
13) Beslutades att Protokollet skulle justeras af Jacob von Holten. Då intet widare förekom
afslutades stämman och uttryckte ordföranden å församlingens vägnar deras tacksamhet till
Revisorerna för deras hafda besvär.
Som ofvan
N. Hultgren
Justerat
Axel von Holten

Fred. Javette

Protokoll hållit med Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola Måndagen
den 24 April 1871.

1)
Mantals och Skattskrifningslängden för året 1871 granskades och blefvo de anmärkningar,
som gjordes antecknade på densamma; hvarefter densamma underskrefs.
Som Ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
P.Börjesson
N. Hultgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 6 Augusti 1871.
1)
Rörande sinnessvage Torparen Andreas Christoffersson under Aspenäs beslutades att han
skulle vaktas af tvänne personer uti sitt hem hvilka skulle turvis tillse honom – och skulle
dessa personer tagas i fortsättning af den tur, som påkomma dem efter den tid då Andreas sist
var sinnessvag och på lika sätt behandlades.
2)
De som äro skyldiga att biträda vid Andreas vård, äro sådana personer som äro i mer och
mindre mån uppskattade efter fyrk och skola infinna sig till tjänstgöring i den ordning och på
de tider ordföranden uti nämnden Petter Börjesson finner för godt utsätta
3)
Petter Börjesson åtog sig, att med det snaraste underrätta sig om huruvida möjligt vore, att få
omnämnda Andreas in på Wadstena hospital, då man redan förvissats om, att det inga utsigter
finnes att kunna få plats i Gamlestaden – samt derefter hemställa till församlingen om
vilkoren voro antagliga, för att få Andreas Christoffersson vårdad å Wadstena hospital..
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt N. Hultgren
P.Börjesson
Uppläst i Lerums Kyrka den 13 Aug. 1871
J N Olofsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i Lerums Kyrka
Söndagen den 13 Augusti 1871
1)
Då plats för närvarande ej finnes på Wadstena Hospital beslutade församlingen, att
sinnessvage Andreas Christoffersson skulle nästa onsdag af Ordföranden i Kommunalnämnden och Gästgifvaren Anders Jonsson på Lerum inställas till Lasarettet i Wenersborg.
2)
Skulle Peter Börjesson i Torp oförtöfvad insända ansökning till Wadstena för, att få nämnde
person intagen på dervarande Hospital
3)
Skulle kostnaderna tills vidare bestridas af kommunen för ovannämnde Andreas
Christoffersson.

Som ofvan
N.Hultgren
v. ordförande
Justeradt
Olof Jönsson
Anders Eriksson
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen 20 Aug.1871 af ???

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums Församling uti Lerums Kyrka
Söndagen den 14 Maj 1871 Närvarande: Flertaliga röstberättigade medlemmar af
församlingen.
1)
På grund af Kommunalstämmobeslutet den 16 juni 1870 att Gibsonska Donationsfongden
skall i sin helhet inbetalas för att insättas uti någon fastighet, mot inteckning – och dessa
penningar nu finnes disponibla, dels af församlingen uttaxerade, dels af inbetalt lån; har tills
idag utlysts kommunalstämma för att bestämma huru och på hvad vilkor nämnda
Donationsfongd får insättas uti någon fastighet.
2)
Wilkoren för utlånandet af Gibsonska Donationsfongden; bestämdes följande.
a) Intecknas uti jordfastighet af minst 2,000 Rd smt taxeringsvärde och första inteckningen:
b)Reversen ställes på 4 månaders uppsägning.
c)Räntan betalas med 6% per år och betalas årligen på den dag, densamma förfaller; i annat
fall skall lånet genast uppsägas till återbetalning.
d) Om några jordlägenheter äro intecknade uti hemmanet, fästes icke afseende wid blott icke
något contant lån tagits mot någon inteckning före den som lemnas i säkerhet för penningarne
som utgöra Gibsonska Donationsfongden.
e) Grafvationsbevis öfver hemmanet skall af låntagaren framhållas och måste alla kostnader
bestridas af honom, som rörer lånets erhållande och de inteckningar som lemnas som
säkerhet..
f) Penningarne erhålles af sökaren till lånet, då Grafvationsbeviset utvisar att inget contant lån
intecknats och revision som lemnas utvisar inteckningsrätt uti det hemman som ifrågakommer
g) Petter Börjesson emottager alla de handlingar m.m. som röra saken och ansvarar för dess
riktiga behandling, så som idag beslutats.
3)
Församlingen beslutade, att Jonas Andersson skall blifva emottagare af Gobsonska
Donationsfongden, mot inteckning uti sitt egande Östra Slätthult och på de vilkor, här ofvan
bestämts
Som ofvan Nils Aug. Wesslau
Justeradt Jonas Börjesson
Jakob Johansson
Uppläst i Lerums kyrka den 18 maj 1871 J.Wallin

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 27 augustii 1871.

Närvarande: Undertecknad ordförande jämte flertaliga röstberättigade ledamöter.
1)
På ordförandens framställning för gamle Kronorättaren Johannes Pettersson i Hunstugan:
huruvida han ville mot förhöjning av lön, bibehålla nämnda befattning till årets slut – besvarades denna fråga så, att om förhöjning af 25 rD rksm beviljades honom, skulle han
behålla tjänsten sagda tid. Detta förslag antogs genast af församlingen och skulle nämnda
person bibehålla tjänsten ultima December detta år och derför åtnjuta en lön af 125 rD RsDm
för
Hela året 1871.
2)
På församlingens begäran, att lönevillkoren skulle bestämmas före walet af ny Kronorättare,
Beslutades efter votering, att blifvande Kronorättare skulle af församlingen åtnjuta en lön af
50 rD rKm
3)
På ordförandens framställning, huruvida walet icke borde falla på en person af tre hemmansegare, som först skulle utses, att komma på förslaget, emedan rösterna i annat fall skulle
säkerligen utfalla allt för ojämt, att kunna få en passande person till ifrågavarande
kronorättaretjänst – ansåg församlingen, att 3ne hemmansegare skulle komma på förslaget,
hvartill utsågos Johannes Andersson i Sävidsbo, Anders Andersson i Kärret samt Hans
Andesson i Sävidsbo, hvarefter röstningen skulle försiggå å desamma och att den af dessa tre,
som fick flesta röstantalet skulle vara till Kronorättare wald – efter skedd röstning utföllo
rösterna så ,att Hans Andersson i Sävidsbo ansågs skyldig emotaga nämnda Kronorättartjänst.
Beslutades, att nya Kronorättaren Hans Andersson i Sävidsbo, skulle tillträda tjänsten 1ta
Januari 1872 och bibehålla densamma till ultima December samma år.

5)
Att justera dagens protokoll utsågos Hemmansegarne Anders Ericsson i Loddebo och Jacob
Johansson i Ölslanda.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Jacob Johansson
Anders Ericsson

Uppläst i Lerums Kyrka
3 September 1871
J.Wallin

Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 10 de September 1871.
Närvarande: Undertecknad ordförande jämte flertaliga röstberättigade medlemmar af församlingen;

1)
Till ombud för församlingen att wid hösttinget å Lerum den 15de dennes svara uti frågan
rörande nya vägen emellan allmänna landsvägen och Floda jernvägsstation utsågos
hemmansegarne Jacob Johansson i Ölslanda och Johannes Sten i Nygård.

Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt:
Jonas Börjesson
Anders Eriksson
Uppläst i Lerums Kyrka Söndag 17 Sept 1871
Af ???????

Protokoll hållit wid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola
Måndagen den 23 October 1871.
1)
Sedan ordföranden uti Kommunalnämnden framlemnadt Utgifts och Inkomstförslaget för år
1872 – beslutades följande.

Utgifter
Underhåll af de fattiga
1/3 del Råg 122 fot a 2D70öre per fot 329D 40
2/3 del Hafre 244 fot a 1D45 per fot
353, 80
Till Enkor af Gibsonska Donationsräntan
Brandstodsafgiften
Fjerdingsmans lön för 1871
Fjerdingsmans lön för 1872
Winpenningar, stamböcker m.m.
Ordföranden i nämnden till biträde
Extra utgifter under året som anses utgå
SUMMA

2026 rD
683 rD 20öre
60 ” ”
20 ” ”
125 ” ”
50 ” ”
35
” ”
100
” ”
550 ” ”
_____________________
3,649 rD 20 öre

Inkomster
Behållning sedan föregående året
425 rD
Grundränta å kyrkogården
2 ”
Bränvins och Minuteringsafgiften
30 ”
Wites och stämmoböter
15 ”
Ränta å Gibsonska Donation
60 ”
På församlingen skall uttaxeras personlig utgift af 20 öre per mans
Och 20 öre per qwins /1015 styck: Personer/
203 rD
Samt för åsatta fyrkar
2914 rD
___________________
SUMMA

3 649 rD 20 öre

Som ofvan
Nils Aug: Wesslau
Justeradt:
N. Hultgren
Jacob Johansson
Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling Söndagen den 24 Dec
1871.

Närvarande undertecknad ordförande jemte flertaliga af församlingens röstberättigade ledater.
1)
Rörande Torparen Andreas Christofferssonn under Aspenäs, beslutade församlingen att det
skulle legas för hans wård, till det lyckades möjligen få honom in på något sjukhus eller
lasarett.
Som en person redan anmält sig willa wårda honom mot 1D50öre per dag – hwilket anbud
antogs af församlingen.

Lerums Kyrka den 24/12 1871
Nils Aug Wesslau
Justeradt:
N.Hultgren
Börjesson

Protokoll hållet vid Ordinarie Kommunalstämma, med Lerums församling, uti Lerums Skola
den 28 December 1871
1)
Fyrktals, Debiterings och Uppbörds längderna för året 1872 företogs till granskning och då
desamma, befunnos utan anmärkning, godkändes och underskrefvos desamma.

2)
Wid valet af Revisorer, för granskning af 1871 års räkenskaper föllo rösterna på Herrar Axel
von Holten och Hans Wesslau på Hulan..

3)
Bland kommunalnämndens ledamöter, anmälde sig Hans Larsson i Torp Sörgården att vilja
afgå från sin befattning och waldes i hans ställe hemmansegaren Hans Jonsson i Knappekulla;
som således skulle ingå uti nämnden, från och med 1872 års ingång.
Från förvaltningen af Sockenmagasinet och dess räkenskapers förande , anmäldes Herr J.
Elliot på Hulan som utgående – och valdes i den förras ställe Herr Assessor Westin på
Gullringsbo, samt i den senares ställe hemmansegaren Anders Jönsson i Halsås hvilka skola
emottaga dessa befattningar, i och med 1872 årsingång.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat
Javette Anders Eriksson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 31 December 1871
Intygar J.H. Hultgren

