Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 19 Januari 1873
1)
Till ombud för Lerums Socken waldel undertecknad ordförande för att vid Wädtle Häradsrätt
å Tingstället infinna sig för att Tisdagen 21 i denna månad kl 9 f.m. deltaga uti beslut rörande
Tingshusets upplåtelse till undervisningslokal för Lerums socken medan dess fasta skolas ombyggande.

Lerums Kyrka som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
N.Hultgren
A.Andersson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola
Tisdagen den 4 Februari 1873
1)
Efter företagen granskning af såväl Fyrktals – som Debiteringslängderna för innevarande år –
godkändes och underskrefvos desamma.
2)
Som förändring uti beslutet, rörande beskattning af Hundkreatur inom kommunen; beslutade
församlingen enhälligt, som voro närvarande: att från och med 1873 års ingång, skola såväl de
så kallade Band som Löshundar vara underkastade 3D uti årlig skatt hvilket stämman ansåg
behöfligt, då icke tillräckligt kontroll finnes för efterseende af de olika hundarnes
lössläppande.
Som ofvan
Nils. Aug Wesslau
Justeradt:
Hans Wesslau
N Hultgren
Uppläst i Lerums Kyrka den 9 Februari 1873 Intygar
N. Hultgren

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums
Gästgifvaregård Thorsdagen den 27 Mars 1873.
1)
Den af Befallningsman G.A. Hammarström genom Kronorättaren framlemnade afkortningslängd öfver oguldna Kronoutskylder för 1872 – granskades och efter påskrifvandet af de
gjorda anmärkningar öfver desamma underskrefs samma längd och återlemnades till
Kronorättaren
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Jonas Börjesson

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling. Måndagen den 31
Mars 1873 – uti Lerums Skola.
1)
Sedan ordföranden uti Nämnden Petter Börjesson i Torp framlemnat de af honom förda
räkenskaperna för 1872 och desamma blifvit genomgångna, upplästes den Revisionsberättelse
som Herrar Hans Wesslau och Axel von Holten inlemnat efter verkställd revision och efter,
att hafva afhört densamma, åtog sig nämnda ordförande att uti innevarande års räkenskaper
upptaga de förändringar och tillägg rörande 1872 års räkenskaper, så som nämnda
revisionsberättelse föreskrifver och då räkenskaperna för öfrigt voro till alla delar ordentligt
förda, lemnades desamma full Descharg.
2)
Hvad Magasinsräkenskaperna vidkom, upplyste den ene af revisorerna, Herr Hans Wesslau,
som var närvarande att dessa räkenskaper äfven voro reviderade och återlemnade till magasinsförvaltaren, men då denna försummat i dag framlemna räkenskaperna till granskning,
kunde desamma icke lemnas Descharg.
3)
Till att justera dagens protokoll utsågos Herrar Hans Wesslau på Hulan och N. Hultgren i
Lerum.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
N.Hultgren
Hans Wesslau
Gm N A Wesslau
Uppläst I Lerums Kyrka Söndagen den 6te April 1873
Betygar A Nilsson

Protokoll hållit vid Kommunalstämman med Lerums församling uti Lerums kyrka söndagen
den 25te Maj 1873
1)
Sockenmagasinets räkenskaper för 1872 kunde ej heller denna gång lemnas descharg då
desamma ej voro nöjaktigt förda och således ej af Herrar revisorer underskrifna.
2)
Hvad Andreas Christoffersson beträffar, öfverenskom församlingen med Jonas Andersson att
ännu någon tid behålla honom uti sin vård mot samma priset 1 D rmt per dag – under hvilken
tid nämnda Andreas skulle besiktigas af läkare för att bekomma sådant intyg som erfordras
för att på nytt kunna inlemna ansökan för att Andreas Christoffersson skall kunna inkomma
på hospital – och skulle skyndsamma mått och steg vidtagas för dess verkställande

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Axel von Holten
P Börjesson

Protokoll hållit wid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka Söndagen
den 27 April 1873.

1)
Rästlängden från uppbörden af kommunalutskylderna för första ½ året företogs till
granskning och eter dettas verkställande utsågos Orgelnisten Hultgren och hemmansegaren
Anders Ericssoon i Loddebo för att granska och underskrifva den längd som skulle upprättas
öfver de personer som voro upptagna på rästlängden och ansågos kunna betala sina kommunalutskylder-

Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
N. Hultgren
Anders Eriksson

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums Skola Thorsdagen
den 17 April 1873 –
1)
Då sockenmagasinets räkenskaper ej heller i dag inlemnats till granskning, lemnade
församlingen revisorerna i desamma uppdrag, att inom 14 dagar uttaga nämnda räkenskaper
hos magasinsförvaltaren för, att sedan tillställas stämmans ordförande för, att kunna på nästa
kommunalstämma framläggas för församlingen, för dess gransknings verkställande.
2)
Mantals och skattskrifningslängden för 1873 – företogs till granskning och sedan gjorda
anmärkningar, blifvit påskrifna – underskrefs densamma.
3)
Som walmän, att vid instundande sommarting välja Landstingsman; utsågos Hemmansegarne
Petter Börjesson i Torp och Jacob Johansson i Ölslanda samt gästgifvaren Anders Jonsson i
Lerum, till Suppleant.

4)

Till ledamot uti Beredningskommite, valdes Jacob Johansson i Ölslanda och Gästgifvaren
Anders Jonsson i Lerum, till suppleant.
5)
Till ledamöter uti årets Taxeringskommite, waldes undertecknade ordförande och Jacob
Johansson i Ölslanda samt Petter Börjesson i Torp Södergården till suppleant.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
P Börjesson
N. Hultgren
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 20 April 1873
Intygar J. Nilsson
Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församlings röstberättigade medlemmar
i Lerums Kyrka den 28 September 1873.

Till Sockenombud, som skola infinna sig vid Häradsrätten på Tingsstället i Lerum den 30 i
denna månad Klockan 10 före middagen för att välja Ledamöter i Wedtle Härads
Egodelningsrätt valdes Hemmansegarne Peter Börjesson i Torp ochh Johannes Petersson i
Hunstugan.

Som ofvan
N. Hultgren
v. ordförande
Justeradt
Axel von Holten
Jacob Johansson

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling Måndagen den 27
oktober 1873.
Närvarande: undertecknad ordförande samt flertaliga röstberättigade ledamöter af
församlingen.

1)
Sedan ordföranden uti Kommunalnämnden framlemnadt, det ad nämnden upprättade Utgifts
och Inkomstförslaget för 1874 – beslutades följande:
Utgifter:
Underhåll till de fattiga
Uti Contanter
Uti Spannmål:
1/3 råg 2/3 kub fot a 3 D50 378,23
2/3 Hafre 217 1/3 kub fot a 1 D 50 347, 74
Till Änkor af Gibsonska Donationsräntan
Brandstodsafgiften
Till fjärdingsmannen i Socken
Till Ordföranden i Kommunalnämnden
Extra utgifter under året
Summa

1 928 rD
725, 97
60,
15,
50,
200,
500.
3,478 rD 97 öre

Werte
Utgifter
Behållning från föregående året
Grundränta i kyrkogården
Bränwins och Utminuteringsafgiften
Wites och stämmoböter
Räntan å Gibsonska Donation

625 rD
2”
35 ”
10 ”
60 ”

”
”
”
”
”

På församlingen skall uttaxeras:
Personlig afgift af 20 öre per mans och 20 öre qvins /1047 personer/
209” 40
Samt för åsatt fyrktal
2537 ”52
Summa
3,478 rD 92 öre

Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt:
Anders Jönsson
Jonas Börjesson
Uppläst uti Lerums Kyrka Söndagen den nov 1873
Intygar L W Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums kyrka
Söndagen den 7 Dec 1873.
1)
Sedan undertecknad Ordförande förklarat orsaken hvarför Rågen i Sockenmagasinet är
otillräcklig för blifvande utdelning till de fattiga; beslutade församlingen: att det skulle
uttaxeras i natura ½ kubikfot Råg på hvarje hemman och skulle magasinsförvaltaren vidare
kungöra dagen för dess mottagande i magasinet.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt:
N.Hultgren
Hans Jonasson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 14 Dec 1873 Intygar L W Mjöberg

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums
Gästgifvaregård Måndagen den 22 December 1873
Närvarande: undertecknad ordförande, jämte flertaliga röstberättigade medlemmar inom
församlingen.
1)
Granskning af såväl Fyrktals som Debiterings och Uppbördslängderna för år 1874 – företogs;
hvaefter desamma godkändes och underskrefvos.
2)
Bland de befattningar, som vid detta årets utgång blifva lediga anmäldes följande: ----Utaf Nämndens ledamöter, skulle utgå. Hemmansägaren Jonas Andersson uti Slätthult ooch
förre Hemmansägaren Johannes Jonasson i Gullringsbo och waldes uti deras ställe Hemmansägarne Johannes Pettersson i Hundstugan och Anders Bengtsson uti Svänkebo.
Hvad ordförenden Petter Börjesson i Torp, vidkom åtog han sig., att på samma villkor som i
år bestrida denna befattning hvarvid han dock erinrade, om den öferenskommelsen: att på sina
resor få godtgöra sig en rimlig ersättning för tidsspilla, utöfver skjutskostnaderna.
Bland magasinsförvaltarne,skulle Assessor Westin i Gullringsbo och Hemmansägaren Anders
Jönsson i Hallsås utgå, och inwaldes i deras ställe, Grosshandlanden Bergman för sitt ägande
hemman Åsen och Hemmansägaren Jonas Jonasson i Kärret och skulle den förre vara ansvarrig för, räkenskapernas förande.
Till rotmästare återvaldes samma personer, som för tvänne år sedan utsågos bland annat för
dessa befattningar; att tillställa de skattskyldiga inom kommunen deras Debetsedlar.
Då kronorättaretjänsten skulle tillsättas, som äfven blifvit ledig med detta årets utgång,
beslutedes först, att tre personer skulle sättas på förslaget, hvartill utsågos. Herr Axel von
Holten för Kastenhof, Petter Arvidsson i Timmerås och Petter Jonasson i Hallegårdshage –
härefter bestämdes lön till blifvande kronorättare med 50 D riksmynt, likasom innevarande år
derpå beslutades, att röstningen å dessa på förslaget satta personer skulle försiggå med slutna
sedlar, hvilket också försiggick så, att bland de elfva aflagda rösterna föllo de nio på Herr von
Holten och två på Petter Arvidsson i Timmerås samt Petter Jonasson i Hallegårdshage ingen
röst – alltså var Herr Axel von Holten på Kastenhof för sitt Hemman Lerum vald till
Kronorättaretjänsten, för Kalenderåret 1874.
3)
Till revisorer för kommunens räkenskaper för innevarande år utsågos Herrar Hans Wesslau på
Hulan och N. Hultgren i Lerum.
4)
Att justera dagen protocoll utsågos, Hemmansegerne Fredric Javett på Hallegården och Olaus
Olsson i Ölslanda.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerdt:
Olaus Olsson F.Javette
Uppläst i Lerums kyrka Annandag jul af J. Wallin

