Protokoll hållit wid Extra Kommunalstämma med Lerums föramling uti Lerums kyrka
Söndagen den 28de Januari 1872.
På tillfrågan har församlingen huruvida sinnessvage torparen Andreas Christoffersson skulle
vaktas i hemmet fortfarande som hittills eller om man skulle begagna sig af löftet att insända
honom till Wenersborgs sjukhus – ansåg församlingen det sednare vara lämpligt – då man
möjligen kunde få honom der förvarad tills plats blifver ledig på Hospital.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat.
P.Börjesson

Protokoll hållit wid Ordinarie Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums skola,
Torsdagen den 28 mars 1872.
Närvarande: flertaliga röstberättigade ledamöter, inom församlingen.
1)
Afkastningslängden öfver Lerums sockens Kronoutskylder för 1871 – föetogs till granskning
och då den befanns utan anmärkning, underskrefs densamma.
2)
Då räkenskaperna äfver sockens fattigförvaltning, icke blifvit reviderade, kunde desamma
icke föredragas till granskning – samt uppstod samma förhållande med sockenmagasinets
räkenskaper, som icke tills idag blifvit framlemnade, utaf nuvarande magasinsförvaltare –
utan beslutades; att nämnda räkenskaper skulle under granskning vid annan
kommunalstämma.
3)
Förrättades val, af valmän för Landstingsmäns väljande och föllo rösterna enhälligt ,på
undertecknad ordförande och Jacob Johansson i Ölslanda, samt Gästgivaren Anders Jonasson
i Lerums Stom, till supleant – för att vid instundande sommarting deltaga uti nämnda wal.
4)
Sedan Kommunalstämmans förslag rörande Hundskatten blifvit uppläst; beslutades följande:
a) Från och med den 1te instundande Maj, äro alla lösa hundkreatur inom kommunen undrkastad skatt.
b)Från och med den 1te instundande Maj till och med den 31 December innevarande år
erlägges skatten med 39 rkmt för hvarje hundkreatur som anses böra kunna beskattas –
sedermera erlägges skatt till samma belopp på sådana djur, efter kalenderår räknadt.
c) Hundkreaturen indelas uti tvänne slag, neml: Lös – och Bandhundar.
d) Löshundar äro underkastade skatt, hvilken erlägges under första månaden under hvarje
beskattningsår hvilkens erläggande, egarne af sådana djur hafva rätt., att begagna dem, säväl
uti löst som bundet tillstånd.
e) Bandhundar, menas återigen sådana djur, som aldrig får vara ute i löst tillstånd och hvarför
ingen skatt skall erläggas – skulle ett sådant djur finnas ute i löst tillstång blifver, det egarens
skyldighet att bevisa , att sådana försiktighetsmått vidtagits som rimligtvis bör vidtagas, för
förvarandet af ett sådant djur – hvilket underställes Jämväl Kommmunalnämndens som
Kommunalstämmans pröfning – skulle egaren icke kunna framställa antagliga skäl härför,

anses egaren af sådant djur skyldig, till samma lagöfverträdelse, som de hvilka hafva hundkreatur inom kommunen utan att, hafva gjort behörig anmälan derom enl: Kongl . Kungörelsen den 12 juli 1861 och rörande hundskatten, der det : heter: att utom den dubbla
hundskatten, der det heter som skall i så fall erläggas, böte egaren 5 á 10 D rkmt:
f) Såväl Lös som Bandhundar anmäles för Kommunalnämndens ordförande under första
månaden af beskattningsåret, då bevis erhålles öfver anmälningen.
g) Hundvalpar äro fria från skatt och anmälan, till och med 3 månaders ålder, sedermera gäller
äfven dem, hvad förut stadgadt är.
h) Den inflytande hundskatten uppbäres af Kommunalnämndens ordförande och redovisas uti
fattigförvaltningens räkenskaper.
5)
Att justera dagens protokoll utsågos hemmansegarne Ande4rs Eriksson i Loddebo och Petter
Börjesson i Torp.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
P.Börjesson

Anders Eriksson

Uppläst uti Lerums kyrka söndagen den 31 Mars 1872

Intygar
N.Hultgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka den
7:de april1872
Närvarande: undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade ledamöter.
1)
Sedan ordföranden uti kommunalnämnden Petter Börjesson i Torp. förklarat, det revisorerna
ännu icke tillfölje af bortavaro, granskat Kommunens kassaräkenskaper, kunde de samma ej
heller nu företagas till behandling.
2)
Hvad återigen Fattigmagasinets räkenskaper vidkom, föredrogs dessa, och efter dess
uppläsande och revisorernas underskrifter, lemnades de samma, full descharg samt
underskrefvos, af församlingsbor vid samma tillfälle.
3)
Wal af Ledamöter uti årets Beredningskomité utsågos Jacob Johansson i Ölslanda samt Petter
Börjesson i Torp till Suppleant.
4)
Till ledamöter uti Taxeringskomité, valdes undertecknad ordförande och Jacob Johansson i
Ölslanda samt Petter Börjesson i Torp till suppleant.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Anders Eriksson
Johannes Pettersson
Uppläst Lerums Kyrka Söndagen 14/4 72
af ???sson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma wid Lerums församling, uti Lerums Skola
Måndagen den 29de April 1872 –
Närvarande: Flertaliga röstberättigade ledamöter, inom församlingen.
1)
a) Kommunalcassans räkenskaper, som nu föredrogos till granskning genomgingos och
befunnos af församlingen, likasom revisorerna utan anmärkning, med undantag af, de
särskilda förfållanden revisionsberättelsen särskildt påpekar; hvarföre hvar och en af dessa
punkter genomgingos, för att höra församlingen särskildt yttra sig öfver desamma.
b) Hvad gjorda afskrifningen vidkommer, för Trädgårdsmästaren Blomberg på Bokedalen
ansågs denna oguldna utskyld ej förfalla, utan bestämdes att densamma skulle indrifvas från
det ställe, hvarest denna församlingens fordran kunde finnas innestå.
c)Att det utgått från kommunens fattigcassa, mer penningar till skolans kassa, en som var
bestämt fästes inget afseende vid, när det så fordrades och öfverskott funnes, uti förstnämnda
Cassa.
d) Hvad de 2D 58 skmt vidkom, upptagna uti Befallningsmans Hammarströms redovisning af
röstlängderna och ej af Petter Börjesson indrifvits, ansågs dermed kunna dröja, tills under nu
löpande år, då dessa 2 D 58 uppförts uti räkenskaperna som tillgångar.
e) Hvad den af Olof Jönsson i Burhuldt oredovisade Rästlängden för 1864 vidkommer,
beslutade församlingen och lemnades Petter Börjesson i uppdrag att instämma Olof Jönsson,
sednast till instundande höstting, för att på så vis förmå honom till redovisning och
inbetalning af den så länge Balenserade, församlingens fordran 52D 80 under vilkor, att Petter
Börjesson får godtgöra sig för blifvande besvär.
f) Efter dessa gjorda utlåtande ansåg församlingen sig skyldig, lemna Petter Börjesson
tacksam decharge för räkenskaperna, som derefter underskrefvos.
g) Petter Börjesson emottog församlingens erkännande uti, att under nu löpande år, godtgöra
sig för den öfverränta han påfört sig under 1871 i det, att ränta betalts för helt år istället för,
från den 1te Januari till den 16 Maj 1872 å 050 D, som Petter Börjesson innehaft å Gibsonska
Donationsfongden tills densamma i sin helhet, öfverlemnades till Jonas Andersson i Slätthult,
mot inteckning uti hans egande hemman.
h) Församlingen beslutade, att följande personers skulder, uti oguldna kommunalutskylder
och upptagna uti tillgångar vid 1871 års räkenskapers afslutande – skulle få afskrifvas uti
1872 års räkenskaper nemligen Anders Petter Andersson i Gamlebo skattegården 2D,28 sm.
Carl Fredric Andersson Skafsås
0D20 sm.
Carl Johansson i Tomarp
0,D40sm.
Transport Summa
2D,88 sm.

Transport

2 D 88 sm.

Då August Lindahl kommit till att uppföras uti mantalslängderna
under tränne olika namn afskrefvos, för honom

60 sm
Summa 3D 48 sm.

2)
För att fylla den brist i råg, som visar sig, vid utdelningen af spannmål till de fattiga från
sockenmagasinet, beslutades, att magasinsförvaltarne skulle så snart det behöfvdes, uttaxera 2
kub:fot råg per hemman.
3)
Då församlingen ansåg bäst vara, att få Torparen Andreas Christoffersson inackorderad hos
någon person, utbjöds han som pensionär och efter olika anbud stannade han hos Jonas
Andersson i Östra Slätthult vid lägsta budet, mot 1D 33 sm per dag, under villkor, att afsäga
sig honom per månad och äger församlingen rätt, att från sin sida, återtaga honom, när
fattigvårdstyrelsen så för godt finner.
Christoffersson skall af Jonas Andersson afhämtas, Måndagen den 6te instundande Maj.
4)
Röstlängden äfver oguldna kommunalutskylder för första inbetalningen, under innevarande
år, företogs till granskning och efter att hafva beslutat hvilka personer, som frikändes från
fattigskatten, utsågos Jacob Johansson i Ölslanda och Anders Jonsson i Lerums Stom, för att
granska och underskrifva den af Ordföranden uti kommunalnämnden upprättade Röst-och
afkortningslängd, öfver här omnämnda kommunalutskylder.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Hans Jonasson
Jonas Andersson
Uppläst uti Lerums Kyrka Söndagen den 5 Maj 1872 intygar: L.M. Lavin

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma i Lerums församling uti Lerums skola Måndagen
den 13 Maj 1872.

Mantals och skattskrifningslängden för 1872 företogs till granskning och då den befanns utan
anmärkning underskrefs densamma.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
P.Börjesson
A Jonsson

Protokoll hållit vid extra kommunalstämma i Lerums Kyrka Söndagen den 30 Juni 1872

På det att Andreas Christoffersson i Björrebo under Aspenäs Hustru skall fortfarande få
bibehålla det torpställe hon nu innehar och qvara församlingen till last, förbinder sig församlingen, att få bereda nämnde Sinnessvage Andeas Christoffersson, att denne ej under
nämnde sjukdomstillstånd får återkomma till Aspenäs eller till det torpställee hans Hustru
innehar.
Som ofvan
N.Hultgren
v.ordförande
Justeradt
P.Börjesson
Johannes PetterssonUppläst i Lerums kyrka Söndagen sjunde Juli 1872 af
J Nilsson

Protokoll hållet vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
Fredagen den 26 juli 1872
Närvarande: undertecknad ordförande jämte några af församlingens röstberättigade
medlemmar.

1)
Wal af elektorer företogs för att inför Domhafvanden i Alingsås den 3 Augusti deltaga uti
sammanträdet för väljande af Ledamot i andra Kammaren till instundande Lagtima Riksmöte
den 15 nästkommande Januari - och föllo rösterna enhälligt på undertecknad ordförande
samt lantbrukaren Jacob Johansson i Ölslanda och lantbrukaren Herr Hans Wesslau på Hulan
till supleant.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
C H Bergendahl

Anders Eriksson

Uti Lerums kyrka uppläst, Söndagen den 28 Juli 1872 - intygar
N. Hultgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 15 September 1872.
Närvarande: Undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade ledamöter inom
församlingen.
1)
Sedan Hans Hansson i Wåthult och August Olsson i Svederna blifvit från sina befattningar
som nämndemän befriade - företogs val af nya sådana och föllo rösterna enhälligt på Olaus
Andersson i Långared och Olaus Eriksson i Westra Slätthult – hvilka således iklädes ifrågavarande befattningar.
2)
Till ombud, att vid Häradsrätten den 18de dennes infinna sig för att deltaga uti beslut rörande
farvägarnas underhåll i vintertiden inom Wättle Härad; valdes undertecknad Ordförande samt
Petter Börjesson i Torp Nordgården.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
Axel von Holten
Anders Eriksson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 22 Sept. 1872
Betygar J Nilsson

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums Skola
Tisdagen den 29 Oktober 1872Närvarande: undertecknad Ordförande samt flertaliga röstberättigade medlemmar af
församlingen.
1)
Sedan Ordföranden uti Kommunalnämnden framlemnadt Utgifts och Inkomst förslaget för
1873 – beslutades följande.
Utgifter
Underhåll till de fattiga uti kontanter
” ” ”
uti spannmål
” 1/3 del Råg 119 2/3 fot a 3 Dsm
” 2/3 Hafre 239 fot a 1,55

1699
359 Dsm
370,96

Till änkor af Gibssonska Donationsränta
Brandstodsafgiften
Fjerdingsmans lön
Ordföranden i nämnden till biträde
Extra utgifter under året

Dsm

729 ”96 öre
60 ” ”
20 ” ”
50 ”
100 ” ”
500 ” ”

Summa

3,158Dsm 96 2/3 öre

Inkomster
Behållning sedan föregående året
Grundränta å kyrkogården
Bränvins och Minuteringsafgift
Wites och Stämmoböter
Ränta å Gibsonska Donation
På församlingen skall uttaxeras personlig
afgift af 20 öre per mans och 20 öre per qvins
/1047 personer/
Samt för alla Fyrktal
Summa

984 Dsm 17 öre
2 ”
”
30 ”
”
12 ”
”
60 ” ”

209 ” 40 ”
1861 ” 39 ”
3,158 Dsm 96 öre

2)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrarna Hans Wesslau och N. Hultgren.
Som ofvan
Nils Aug Ewsslau
Justeradt:
Hans Wesslau
N. Hultgren
Publiceradt från predikstolen i Lerums kyrka söndagen den 3 November 1872,
Betygar J Nilsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola den 10
December 1872

1)
Beslutades: Att den ansökan som inlemnats till den ifrågavarande Kronorättaretjensten ej
skulle fästas något afseende vid, utan skulle röstning företagas såsom föregående året och
således hemmansägare tillsättas för bestridande af Kronorättaretjensten och skulle dertill
anslås 50 D rkm i lön för året.
2)
Wal företogs härefter och uppsattes tre hemmansägare på förslaget, hvarutaf en skulle wäljas
nemli. Hemmansegarne Johannes Andersson i Sävidsbo, Anders Andersson i Kärret samt
Alaus Andersson i Långared – och utföll restningen så, att Johannes Andersson i Sävidsbo
blef enhälligt wald – hvarigenom Johannes Andersson, skulle komma till att mottaga ifrågavarande Kronorättaretjänsten den 1 te januari 1873- för att sköta denna befattning under ett
års tid till och med 31 december samma år mot de3n bestämda lön 50D rkm.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
P Börjesson
Anders Eriksson
Publiceradt i Lerums kyrka Söndagen den 15 December 1872
Betygar J Nilsson

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums Församling uti Lerums Skola
den 30 December 1872.
Närvarande: Undertecknad ordförande, jemte flertaliga röstberättigade ledamöter inom
församlingen.
1)
Utaf nämndens ledamöter anmälde sig följande, som utgående; nemli. Petter Böjesson i Torp,
Jacob Johansson i Ölslanda, Anders Jonsson i Lerum, Johannes Larsson i Svänkebo och
Olaus Eliasson uti Härtzskogen –och återvaldes till beklädande af dessa platser uti Kommunal
Nämnden, följande: Petter Böjesson i Torp, att för ett ovisst antal år qvarstanna uti nämnden
och ansvara för samt sköta räkenskaperna jemte cassan mot 200 Dsm per år från och med
1873 års ingång för öfrigt waldes Jacob Johansson i Ölslanda, Anders Ericsson i Låddebo,
samt Anders Jonsson i Lerum, hvilka godvilligt återtog dessa befattningar, för ett obestämt
antal år – som nya ledamöter invaldes; Johannes Jonsson Gullringsbo Södergården och Ander
Svensson i Häcken – och på församlingens begäran, invaldes följande till supleanter; Anders
Jonsson i Hallsås, Jonas Börjesson i Hallsås och Fredric Javett uti Hallegården.
Bland förvaltare af sockenmagasinet anmälde sig Anders Larsson i Derregården som utgående
och invaldes i hans ställe, Johannes Jonsson uti Kullagården.
2)
Till revisorer för granskning af innevarande års räkenskaper valdes Herrar Axel von Holten
och Hans Wesslau på Hulan.
3)
Till nämndeman i stället för Olaus Andersson i Långared som blifvit derifrån befriad till
följe af sjukdom – waldes hemmansegaren Anders Andersson i Kärret.
4)
Torparen Andreas Christoffersson under Aspenäs,som är inackorderad hos Jonas Andersson i
Slätthult skulle der på obestämd tid qvarstanna, mot 1 D per dag – räknadt ifrån och med 1873
års ingång.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justerdt
Jonas Börjesson
Anders Jönsson
Uppläst I Lerums kyrka Söndagen den 1 te Januari intygar
N.Hultgren

