Protocoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka,
Söndagen de 11 Januari 1874.
Närvarane undertecknad ordförande, jämte flertaliga röstberättigade ledamöter inom
församlingen.

1)
Som ombud för församlingen att vid instundande vinterting uti innevarande månad föra dess
talan uti den fråga som Jacob Johanssonn i Ölslanda väckt hos Konungens Befallningshafand,
rörande redovisning af Befallningsman G. R. Hammarström för de å honom uppburna
Häradsmedel m m - valdes Jacob Johansson i Ölslanda och Petter Börjesson i Torp.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Anders Eriksson
Johannes Pettersson

Uppläst i Lerums kyrka d. 18 Januari 1874 intygar N. Hultgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, uti Lerums skola Måndagen den 27 Mars 1874

1)
Röstlängden å oguldna kommunalutskylder, vid första uppbörden innevarande år föredrogs
och då den befanns, utan anmärkning underskrefs densamma.

2)
Mantals och skattskrifningslängden för 1874 granskades och då ingen anmärkning ifrågakom,
godkändes och underskrefs densamma.

3)
Församlingen ingick på, att Petter Börjesson skall få godtgöra sig sex procents ränta från den
1sta Oktober 1873 å den summa, som visade sig vara brist i Cassan vid afslutandet af 1873 års
räkenskaper och hvilken summa således af Petter Börjesson förskotterats – tills den blifver uttaxerad på församlingen;- samt att Petter Börjesson får äfven tillgodogöra sig lika ränta på det
förskott som möjligen kommer att göras under innevarande år.
4)
Skatten å hundkreatur för år 1874 bestämdes till 3 D, för hvarje – och utom de stadganden
som upptagits i protokoll af den 28 mars 1872 och den 4 februari 1873 rörande hundskatts
erläggande; gjordes det tillägg: att de hundkreatur som vistas under tre månaders tid inom församlingen äro fria från skatt.
5)
Att justera dagens protokoll utsågos Hemmansägarne Andreas Ericsson i Loddeboo occh
Anders Jonsson i Lerum.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerats
Anders Eriksson
A.Jonsson
Uppläst uti Lerums Kyrka den 10 Maj 1874
Intygas L Mjöberg

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums skola,
Tisdagen den 31 Mars 1874.

Närvarande; flertaliga röstberättigade medlemmar inom församlingen.
1)
Sedan ordföranden uti nämnden framlemnat, de af honom förda räkenskaperna för 1873 och
desamma blifvit genomgångna, upplästes den revisorsberättelse som Herrar Hans Wesslau
och N. Hultgren inlemnadt efter verkställd revision och då församlingen ansåg deras upptagna anmärkningar riktiga, fattades följande beslut. nemlig:
a) Då Befallningsman Hammarström icke villat erlägga mer än 1D50öre i skatt för det
hundkreatur han varit egare till, under året 1873 – på den grund , att icke djuret lefde mer än
halfva året – men då sådana undantag hvarken kan eller bör göras mot kommunens
föreskrifter , skall de resterande 1 D 50 öre af Petter Börjesson upptagas som tillgång uti
innevarande års räkenskaper och således behörigen indrifvas bland oguldna kommunalutskylder.
b)Församlingen som ansåg anmärkningen riktig afser, att resterande kommunalutskylder från
ett par år tillbaka, Ballanseras – ålade cassaförvaltaren att strängare indrifva dessa, såväl som
hvarje års restanter, så att dessa penningar komma församlingen till gagn och skulle han vid
aflemnandet af hvarje års räkenskaper äfven inlämna Diariebevis öfver, att restlängderna
öfver oguldna kommunalutskylder för året blifvit i behörig ordning lemnade till
Kronobetjäningen för att indrifvas – försummas detta, skall kassaförvaltaren ikläda sig
inbetalandet af de rester som uppstå från mer än ett år tillbaka.
c) Då räkenskaperna voro för öfrigt förda med vanlig noggranhet, lemnades de samma på
revisorernas tillstyrkan, full Descharg. Sockenmagasinets räkenskaper för 1873 föredrogos
och tillkännagaf revisorerna: att det öfvermål som uppstått året 1872, härlede sig från felskrifning af dåvarande magasinsförvaltare, hvilket vid nu afslutade revision förmärkts, hvarutaf revisorerna tillstyrkte detta öfvermåls afskrifvande uti räkenskaperna – och efter en
nöjaktig förklaring häröfver, gillade församlingen revisorernas åtgörande i detta fall, såväl
som deras anmärkning öfver att reverser funnos på hvilka ingen data är utsatt – detta gaf
församlingen anledning att ålägga nuvarande magasinsförvaltare att ombesörja dessa reversers omskrifning nästkommande höst eller också indrifva kapitalet – härefter lemnades
räkenskaperna full Descharg.

2)

Då walet af walmän för landstingsmans väljande skulle försiggå, öfverenskom församlingen
att röstningen skulle ske med slutna sedlar och efter rösternas uppskrifning och hopsummering efter lemnade walsedlar hade Herrar Hans Wesslau och Axel von Holten de största
röstantal; som således voro utseda elektorer för att, vid instundande sommarting deltaga uti
valet af landstingsman.

3)
Till ledamot uti årets Beredningskommité valdes Hemmansägaren Anders Ericsson i Loddebo
och Jacob Johansson i Ölslanda till supleant.
4)
Till ledamöter uti årets Taxeringskommité utsågos Hemmanägaren Anders Ericsson i
Loddebo, och undertecknad ordförande samt Hemmansägare Johannes Nilsson i Holmen och
Jacob Johansson i Ölslanda till suppleanter.
5)
Till sockenombud, att vid Häradsrätten den 1te instundande Maj, svara uti frågan, rörande
väckta förslaget om byvägen från Angereds kyrka till landsvägen vid Lärje indelning till
allmän väg- utsågos Petter Börjesson i Torp och undertecknad Ordförande.
6)
Att justera dagens protokoll utsågos Hemmansägaren Anders Ericsson i Loddebo och Herr
Hans Wesslau på Hulan.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Anders Eriksson
Hans Wesslau
Uppläst i Lerums kyrka annandag Påsk 6 April 1874 intygar J. Wallin

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 17 Maj 1874.

1)
Församlingen som ansåg, att någon extra uttaxering af Råg till fattiga icke borde ifrågakomma
beslutade: att Hafren som finnes som öfverskott efter instundande utdelning skall harpas och
sedermera säljas, och skall sedermera så pass Råg inköpas, som nu för närvarande erfordras;
och skall återstoden af penningarne af magasinsförvaltare utlånas mot gångbar ränta, tills
tiden är inne och nytt beslut fattas för penningarnes användande. Hafrens försäljning och
rågens inköp skulle magasinsförvaltaren på bästa sätt ombesörja.

2)
På begäran af Herr von Holten intages uti protokollet väckta förslaget; att utlysa kommunalstämma för frågans upptagande, huruvida icke skäl vore att realisera Sockenmagasinet med
spannmål – för att på bättre sätt använda dessa medel, som på så vis blefvo tillgängliga.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Axel von Holten
Aug. Svensson
Uppläst i Lerums kyrka
d. 25 Maj 1874 af.
J. Wallin

Protokoll Hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Kyrka
söndagen den 14 juni 1874.

1)
Då val af nämndeman i stället för Olaus Ericsson i Slätthult skulle företagas,sattes tvänne
personer på förslaget nemligen Johannes Pettersson i Hundstugan och Olaus Eliasson i
Härtzskogenn och då röstningen företogs, föllo de flesta på Hemmansägaren Johannes
Pettersson i Hundstugan, som således var tillsatt nämndeman; istället för den nu en
utledigade.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justerats
Hans Wesslau
Anders Ereksson
Uppläst i Lerums kyrka
Söndag den 21 juni 1874
J. Wallin

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 30 Augusti 1874.
Närvarande undertecknad Ordförande jämte flertaliga röstberättigade ledamöter:

1)
Frågan om församlingen ville deltaga uti den närgränsande socknar begärda skallgång,
föreslogs och efter en längre öfverläggning, beslutades: att församlingen skulle deltaga uti den
af Partilleds, Angereds och Bergums socknar begärda skallgång under innevarande år dock
förutsatt att inga vidare kostnader drabba församlingen än, att en man från hvarje matlag
tjänstgör så länge skallgången warar, samt att densamma blifvar så ordnad, att nämnda
skallgång kommer att sträcka sig öfver Lerums socken. Skulle detta anbud blifva hos
Konungens Befallningshafvande antagit – är hvarje matlag skyldigt, att utskicka en man för
nämnda ändamål, samt vid beordrandet härutaf skyndsamt fortskaffa den budkafvel som
kommer att gå från man till man och ställer hvar och en sig till efterrättelse, hvad Kongliga
Förordningen, om skallgångs hållande föreskrifver.

2)
Då wid sednast hållna kommunalstämma beslut fattats, att sinnessvaga torparen Andreas
Christoffersson skulle underhållas vissa dagar på hemmanet och härvid vissa personer icke
funnit sig riktigt belåtna föredrogs nu samma ärende hvarvid beslutades: att nämnda
Christoffersson skulle fortfarande på samma sätt underhållas; dock med den förändringen att
den eller de personer som icke ville emottaga honom voro skyldiga att betala 1 krona per dag
som han i sin ordning vore skyldig, att underhålla Christoffersson. Denna betalning skulle
uppbäras af nämndens ordförande Petter Börjesson och skall den användas till att bidraga uti
Christofferssons framtida underhåll dock äger endast hemmansägare häröfver besluta och
draga fördel utaf, då penningarne tillkommit genom deras godvilliga medgifvande att på
ofvannämnda sätt underhållas på församlingens gemensamma bekostnad. För öfrigt
beslutades: att Christoffersson skall så snart som möjligt inlemnas på

3)
Att justera dagens protokoll utsågos Hemmansägare Jacob Johansson i Ölslanda och Fredric
Javette i Hallegården.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat
Jacob Johansson
F. Javette
Uppläst i Lerums kyrka
1 Sept. 1874
J. Wallin

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
Tisdagen 3 Nov 1874.

1)
Sedan ordföranden uti kommunalnämnden framlemnadt det af nämnden upprättade Utgifts
och Inkomstförslag för år 1875 beslutades följande:

Utgifter
Underhåll till de fattiga
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Uti contanter, samt uti Spannmål
1/3 Råg 96 1/3 fot a 3,50öre per fot 337,16 2/3 öre
2/3 Hafre 192 2/3 fot a 2 per fott 385, 33!3 =
Till Enkor af Gibssonska Donationsräntan
Brandstodsafgiften
Fjerdingsmanslön
Arfvode till ordföranden i Kmmunalnämnden
Extra utgifter under året
Kommunens skuld från föregående år
Ett års ränta derå
Summa Utgifter

2031

722
60
20
50
200
500
660
39

Kronor

50öre

45öre
63”

4,283 Kr 58 Öre

Inkomster
Grundränta å kyrkogården
Brännvins ochminuteringsavgifter cirka
Wites och stämmoböter
6% ränta å Gibssonska donation
504 sty mans och 520 sty qvinnspersoner a 20 öre
Utaxeras å påsatt fyrktal
Summa inkomster

2 Kronor
32 ”
35 ”
60 ”
204 ” 80 öre
3949 ” 78 öre
4283 Kr 58 Öre

Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt:
Hans Wesslau
O,.Börjesson
Uppläst i Lerums Kyrka söndagen d 8 Nov. 1874
Intygar N. Hultgren

Protokoll hållit vid ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
tisdagen den 15 dec. 1874

Närvarande undertecknad ordförande flertaliga röstberättigade medlemmar inom
församlingen.

1)
Fyrktals och Debiteringslängden för 1875 framlades af Nämndens ordförande, med
förklaring: att den sednare ej kunnat fullbordats till följe af de uppgifters uteblifvande, som till
honom skulle hafva varit inlemnade; hvarför dessa längders närmare granskning uppsköts till
annan dag, som närmare skulle bestämmas.
2)
Till revisorer för granskning af innevarande års räkenskaper, som röra kommunens
angelägenheter, utsågos Herrar Hans Wesslau på Hulan och N. Hultgren i Lerum.
3)
Wid fråga om nuvarande Ordföranden Petter Börjesson i Torp ville behålla detta uppdrag som
ordförande uti nämnden, under år 1875 – åtog han sig detta mot samma villkor som under
innevarande år. Hvad de öfriga nämndens ledamöter vidkom, afsade de sig icke detta uppdrag
ehuru de hade rätt att afgå, med undantag af Jonas Larsson i Sävitsbo som anmälde sig vilja
blifva derifrån befriad och valdes i hans ställe Inspektor Fredberg på Aspenäs, att ingå som
ledamot uti nämnden med 1875 års ingång.

4)
Då Kronorättare eller så kallad Fjärdingsmannabefattningen är ledig, med detta årets utgång
och nytt wal af en sådan efter åfven lagligt kungörande – skulle nu företagas, beslutade
församlingen, på ordförandens framställning huruvida, det skulle legas någon person till
denna befattning eller om den skulle fortfarande gå i tur. beslutades, enhälligt det sednare
samt att tre personer skulle uppsättas på förslag och den som finge de flesta rösterna skulle
emottaga nämnda tjänsten. På förslaget kommo följande, nemligen:
Självägaren Anders Börjesson på Ölslanda wall hemmansägaren Anderss Jönsson i Brunstorp
samt självägaren Petter Arfvidsson i Timmerås – hvarefter röstning företogs och då
sjelvägaren Anders Börjesson i Ölslanda wall, fick ett öfvervägande röstantal, var han dermed
wald Kronorättare för år 1875 och hvarför församlingen beslutade att utur kommunalcassan
får uppbära 50 kronor för sina besvär.

5)
Till ombud för Lerums socken uti den inom Pastoratet varande Brandstodskomité, för Länets
Brandstodsbolag, utsågs undertecknad ordförande i stället för Befallningsman Hammarström ,
som numera lemnat detta uppdrag
6)
På grund af väckt fråga, hwad för mått och steg som bör tagas för ordningens upprätthållande
vid blifvande vin och ölförsäljningar inom kommunen, beslutades: att en.komité bör nedsättas
för utarbetandet af ordningsreglor, grundade på sednast utkomna förordning om win och ölförsäljning – och waldes, för bildandet af denna komité, undertecknad ordförande, Petter
Börjesson i Torp Och Anders Jönsson i Hallsås.

7)
Att justera dagens protokoll, utsågos Johannes Nilsson i Holmen och Olaus Olsson i Ölslanda.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Joh.Nilsson
Olaus Olsson
Uppläst från predikstolen i Lerum den 20 Dec 1874 K W Mjöberg

