Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Kyrka
söndagen den 20 januari 1875.

1)
Enligt DomareEmbetets kungörelse företogs wal af ombud hvilka skola infinna sig vid
Häradsrätten i Lerum kl 9 F.M. å den dag som varder beslutad för aflåtandet af innevarande
års lagtima vinterting i Häradet, för att yttra sig angående verkställandet af åtskilliga
reparationer i Wädtle Härads Tingshus och det ????????????????????????
Möbler, och utsågos undertecknad ordförande Petter Börjesson i Torp

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
N. Hultgren
Joh. Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 31 Jan 1875
Intygar Joh. Nilsson

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums kyrka söndagen
den 7 februari 1875.

1)
Granskning af afkortningsLängden uppå Kongl Majts och Kronans räntor och Bevillning
m.m.uti Lerums socken, företogs, och då ingen anmärkning förekom godkändes och
underskrefs densamma.

Nils Aug. Wesslau

Justerdt
N. Hultgren
Benjamin Hansson

Utdrag af Protokollet hållet wid det till idag utlysta extra kommunalstämma med Lerums
Kommun Sockens Kommunal-Nämd på Gästgifvaregården den 11 februari 1875.

Janne Carlsson på Brobacken inlämnade till Kommunal-Nämden en så lydande ansökan.

Till Lerums Sockens Kommunal-Nämd!
Med anhollan, det Kommunal-Nämden täktes godhetsfullt bewilja mig rättighet, att i min
bostad få tillhandaholla allmänheten med öl, porter, kaffe och win m.m. men ej några spirituosa drycker; Derom anholler ödmjukast
Brobacken i Februari 1875

Janne Carlsson

På förestående ansökningg fattade Kommunal-nämden följande beslut; Den af Janne
Karlsson inlemnade ansökning om försäljning af Öhl m.m. bifaldes af Kommunal-Nämden,
men ej på längre tid än till den 1 Nowember, men dessutom hänsköts ärendet till Kommunalstämmans afgörande.
Data som ofvan
P Börjesson
Anders Eriksson
A.Jonsson

Jakob Johansson
Joh Petterssonn

Rätt utdraget betygar
P. Börjesson

Protokoll hållit wid Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums Gästgifvaregård
den 2 Mars 1875.

1)

Granskning af såväl Fyrktals som Debiterings och Uppbördslängderna för 1875 – företogs,
och då de samma befunnos riktiga – godkändes och underskrefvos desamma.

2)
Församlingen beviljade, den af Jonas Andersson i Slätthult genom Petter Börjesson i Torp
gjorda framställning: att det lån Jonas Andersson har utaf Församlingen mot inteckning i sitt
egande Östra Slätthult får inbetalas under samma revers 1875 och att den revers som
församlingen har till säkerhet i ifrågavarande 1000 kronor får transporteras på innehafvaren
på det att Jonas Andersson må blifva i tillfälle att genom Petter Börjessons försorg lägga
reversen som säkerhet, för ett blifvande amorteringslån.
Församlingen ingick härpå mot följande villkor: nemligen Petter Börjesson skulle ikläda sig
att ansvara, så att församlingen ej kommer att vid denna penningtransaktion lida någon förlust
– vare sig till kapital eller ränta som att penningarne genast vid denna inbetalning blifver
utlånade mot första inteckning uti någon fastighet – och utsågs undertecknad ordförande och
gästgifvaren Anders Jonasson att å församlingens vägnar transportera ifrågavarande revers å
1000 kronor, på innehafvaren

3)
Hundskatten för innevarande år bestämdes skulla utgå med 3 kronor för hvarje hund och
beslutades äfven, att hvarje hundägare skulle sjelf anmäla sina djur till beskattning vid det
tillfälle, Kommunalnämndens ordförande kommer att kungöra – hvarefter rotmästares
skyldighet är, att granska dessa uppgifter med verkliga förhållandet och skola de personer,
som icke sjelva anmält sina hundar, påföras dubbel skatt för året eller tillsammans 6 kronor
för hvarje oanmäldt hundkreatur.

Som ofvan Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Hans Wesslau
A.Jonasson
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen 1 Mars 1875

Prptokoll hållit vid Kommunalstämma, med Lerums församling på Lerums Skola Måndagen
den 12 April 1875.

1)

Kommunens räkenskaper, som framlemnades till granskning voro behörigen af Revisorerna
underskrifna och af dem befunna utan anmärkning, hvilket syntes af den inlemnade revisionsberättelsen, likasom de muntliga upplysningar som lemnades vid samma tillfälle. Således
lemnades såväl cassaräkenskaperna som de till sockenmagasinet hörande räkenskaper, full
descharge för år 1874.

2)
Till elektorer för Landttingsmans väljande vid instundande sommarting med Wädtle Härad
valdes Herr Hans Wesslau på Hulan och Hemmanägaren Johannes Nilsson i Holmen samt till
suppleant Hemmansägaren Petter Börjesson i Torp.

3)
Till ledamot uti årets Beredningskommité valdes undertecknad ordförande samt
Hemmansägaren Anders Ericsson i Loddebo till suppleant.

4)
Till ledamöter uti årets Taxeringskommité waldes undertecknad ordförande och Hemmansägaren Petter Börjesson i Torp samt Hemmansägare Anders Ericsson i Loddebo till suppleant.

5)
Att justera dagens Protokoll utsågos Herr Hans Wesslau på Hulan och Hemmansägaren
Johannes Nilsson i Holmen.
Som ofvan Nils. Aug. Wesslau
Justeradt: Hans Wesslau
Joh. Nilsson
Uppläst den 18 April 1875 intygar
L W Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums Församling uti Lerums Skola,
Lördagen den 1 Maj 1875.

Närvarande undertecknad ordförande samt flertaliga röstberättigade medlemmar af
församlingen:
1)
Mantals och Skattskrifningslängden för 1875 företogs till granskning, hvarefter densamma
godkändes och underskrefs.ö
2)

Till ombud för Lerums socken, hvilka skola vid instundande sommarting med Wädtle Härad
den 3dje denna månad, yttra sig angående väckt fråga om ny vägdelning inom Häradet,
waldes undertecknad ordförande och Petter Börjesson i Torp.
3)
Till Nämndeman i stället för Anders Andersson i Kärret, som numera fått afsked från denna
befattning, waldes Petter Börjesson i Torp.
4)
Till Rotmästare uti Häradets Brandstodsbolag inwaldes i stället för Jonas Larsson i Sävidsbo,
Johannes Andersson i Sävidsbo, för Munkebackarote i.s.f. Janne Börjesson i Loddebo för
Nordbyggareroten inwaldes Johannes Jonsson i Kullgården i.s.f. Petter Hansson i Bråta Lilla
för Aspeskogsrote inwaldes Benjamin Andersson i Åsen – i.s.f. Olaus Olsson i Ölslanda för
Ölslanda rote inwaldes Lars Olsson i Marka Hed – i.s.f.Petter Pettersson i Burhult för
Gamlebo Rote inwaldes Anders Andersson i Gamlebo Skattegård: med skyldighet att bestrida
befattningar från valets verkställande till den 1 November 1877.

5)
För betäckane af församlingens skuld till Petter Börjesson i Torp och för troligen ökade
utgifter för kommunen, beslutade församlingen: att Petter Börjesson skulle så snart sig göra
låter, för fyllandet af denna brist, uttaxera på församlingen en summa af omkring Tvåtusen
Kronor hvilken summa, skulle uttaxeras efter 20 öre per fyrk och beslutades äfven: att härå
icke utskrifvas debetsedlar utan skulle uppbörden ske, efter de härför blifvande i behörig
ordning upprättade uppbördslängder

6)
För fullandet af behofvet å spannemål och blifvande utdelning till de fattiga, beslutades: att
magasinsförvaltaren skall inköpa omkring 33 kub fot Hafre och 43kub:fot Råg af de
penningar som finnes uti sockenmagasinets Cassa.
7)
På Petter Börjessons framställning att han med 6 kronor skulle verkställa utdraget af
Mantalslängden och Kronodebetsedlarna öfver mantalsskrifna personer och deras påförda
Bevillningar och derefter upprätta Debiterings och Uppbördslängderna för 1876 – beslutade
församlingen: att ingå för kommande år på detta förslag, af Petter Börjesson dock under
sådana vilkor, att om någon felaktighet uti utdragena skulle förefinnas, skulle Petter Börjesson
på sin egen bekostnad få detta rättat genom utdrag från Häradsskrifvaren och på så vis styrka
riktigheten af sina Uppbördslängder..
8)

Med anledning af den från Janne Carlsson å Brobacken till Kommunalnämnden inlämnade
ansökan om Rättighet till Öhlförsäljning m.m.förekom denna frågan till behandling och efter
dess diskuterande – afslog församlingen med stor pluratie den af Janne Carlsson gjorda ansökan om rättighet till Öhlförsäljning.
9)
För att höra församlingens åsikter, rörande Taxeringen å flera personers inkomst af arbete m.
m. som hittills gått fria från en rimlig beskattning, försiggick en diskussion i nämnda fråga,,
hvilken lede till det resultat att församlingen enhälligt gillade i de af ombuden uti blifvande
taxering framställda förslag uti tillvägagåendet vid föreslagna personers taxeringsförändring

10)
Röstlängden å oguldna Kommunalutskylder för året – företogs till granskning och godkändes
och underskrefs densamma.
11)
Att justera dagens Protokoll utsågos Hemmansägarne Johannes Nilsson i Holmen och
Johannes Pettersson i Hundstugan.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat: Johan Nilsson Johannes Pettersson
Uppläst från predikstolen den 2 maj 1875
Intygar. ?? Mjöberg

Protokoll hållit vid Kommunalstämma i Lerums församling uti Lerums kyrka, Söndagen den
20 Juni 1875
Närvarande, undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade medlemmar af
församlingen:
1)
Till ombud för Lerums församling, valdes Jacob Johansson i Ölslanda gästgifvaren Anders
Johansson i Lerum – hvilka skola infinna sig måndagen den 21 dennes kl 4 ef.m. vid afsyningen af den nyanlaggda vägen mellan allmänna landsvägen och Floda station – för att vid
nämnda tillfälle bevaka församlingens rätt att föra sin talan.
2)
Föredrogs frågan om den af Sven Andersson å Lerums station inlämnade ansökan, om
rättighet att uti sin lokal vid Lerums station idka försäljning af Öl, Porter, vin, caffe samt
spisning, men ej några spirituösa drycker och efter uppläsandet af Kommunalnämndens
tillstyrkan, att nämnda försäljning måtte få fortsättas för ett år från och med instundande 1
November -.-.

Församlingen som beslutade: att en ölförsäljning vid Serums station kunde få finnas och att
denna rättighet kan af Restauratören Sven Andersson i Lerum erhållar på följande villkor.
1) att Köpman Carl Johansson i Lerum skall hindras från att sälja Öl och Porter vare sig
större eller mindre partier.att Sven Andersson erlägger 150 kronor per år uti skatt för sin
ölförsäljning, hvilka skola betalas halfårsvis i förskott till Kommunalcassan.
2) Samt att, Sven Andersson ställer sig nu gällande författningar till efterättelse äfvensom de
ordningsregler som finnas inom kommunen, såväl som de hvilka framdeles komma att
föreskrifvas med med förlust af såväl rättigheten till försöljningen som den i förskott
erlagda skatten.

Stationsinspektoren Herr J. Wallander i Lerum begärde särskildt införas i protokollet, att
han för sin del motstödde det väckta förslaget af nämnda ölförsäljning vid Lerums station,
då en sådan utskänkning oftast gifver anledning till oljud m.m.

3)
Att justera dagens protokoll utsågos Hemmansägarne Olaus Olsson i Ölslanda och Jonas
Börjesson i Halsås.
Som ofvan Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Olaus Olsson Ölslanda
Jonas Börjesson
Uppläst den 4 juni 1875 från predikstolen
Intygar ? Mjöberg.

Prot. 20/6 1875

.
Fullmakt för innehafvaren, att vid dagens sockenstämma i Lerum, rörande Restaurations eller
krögerirörelsen derstädes, att som min mening uttala, att densamma måtte till den
högstbjudande öfverlemnas på sätt som är med det allmänna och kommunens bästa förenligt,
förklarande jag mig nöjd med hvad mitt ombud härutinnan lagenligt gör och låter..
Jonsereds station den 20 Juni 1875
J. Wikström

Fullmakt för Rättaren Hans Sjöberg att vid den till morgondagen utsatta Kommunalstämma
med Lerums församling utföra min talan och utöfva den mig tillkommande rösträtt; hållande
jag för gildt hvad Ombudet å mina wägnar gör och låter.
Gullringsbo den 19 Juni 1875
Henrik Westin

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums Församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 27 Juni 1875.

1)
Röstlängden öfver oguldna kommunutskylder vid sista uppbörden företogs till granskning och
då den befanns utan anmärkning godgändes och underskrefs densamma.

2)

Frågan om på hvad sätt Andreas Christoffersson skall underhållass föredrogs till behandling –
men oaktat denna fråga är af ganska allvarsam beskaffenhet visade sig så få personer –
intresserade för saken, att endast två af dem qvarstannade hvilka lät saken så till vida bero,
attde ansåg Andreas Christoffersson böra gå fritt omkring för att uppehålla sig med tillfälliga
förtjänster, då de få på stämman närvarande ville undvika utsätta församlingen för den betydliga utgift, för utackorderandet af Christoffersson, som de sen hade varit uti sin rätt att
bestämma.
Undertecknad ordförande såväl som orföranden i nämnden erinrade om nödvändigheten af att
församlingen bestämmer uti dylika frågor för att icke öfverlemna detta helt och hållet på
Kommunstyrelsen som vanligen efteråt får höra klander öfver sina åtgöranden, då
församlingen vid utsatta Kommunalstämmor ej begagnar sig af den rätt dem tillkommer, att
vid sådana tillfällen göra sin röst gällande, för att dela ansvaret för Kommunens åtgöranden..
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
N. Hultgren
? Börjessom
Uppläst i Lerums kyrka
Söndagen 4 juli 1875
J. Wallin

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
Torsdagen den 19 Augusti 1875.
Närvarande undertecknad ordförande, jemte flertaliga röstberättigade medlemmar inom
församlingen, som erkände stämman vara lagligen utlyst, och företogs följande frågor, till
behandling.
1)
Sedan ordföranden redogjordt för, Sinnessvage Andreas Christofferssons lefnadsförhållanden
under sednaste tiden, erkände församlingen kommunalmyndigheternas åtgöranden uti, att

hafva utackorderadt nämnda Andreas hos Jonas Andersson i Slätthult mot 1 Kr 50 öre per dag
och då Jonas i dag genom ombud anmält att Andreas blifvit något bättre, ville han behålla
Andreas uti sin vård från och med idag, mot 1 Kr 25 öre per dag – dessutom skulle Jonas
förse Andreas med de nödvändigaste klädespersedlarne, på församlingens bekostnad.

2)
Frågan rörande den vin och ölförsäljning som bedrifves af Enkan Britta Johansdotter på
Jungfrubacken, företogs till behandling och då alla tänkbara medel försökts att få henne till att
upphöra med denna rörelse och ingenting hjälpt – var ärendet tills i dag utlyst, för att
bestämma böter, för denna otillåtna försäljning. Skälena hvarför församlingen ansåg sig hafva
skyldighet att ålägga Britta Johansdotter så höga böter, som möjligt; voro följande.
1) Att Enkan Britta Johansdotter bedrifver inom kommunen en otillåten försäljning af
win, öhl och Porter m.m. samt äfven, som det påstås bränvin.
2) Att tillställningar af dans, oljud och mindre passande samqväm vid nämnda försäljning
oftast ifrågakomma, såväl helg som söckendagar, hvilket gifver dryckenskapslasten
spridning, omkring detta gamla krogställe.
3) Att Enkan Britta Johansdotter flera gånger fått föreställningar om det orätta uti detta
sätt att tråttsa lagar och författningar såväl af Kommunalmyndigheterna som af
församlingens Pastor.
4) Att Enkan Britta Johansdotter flera gånger varit af Kronolänsman i orten instämd till
Häradsrätten för denna olofliga rörelse hon bedrifver, och har hvarje gång blifvit bötfälld.
5) Oaktat allt detta visar hon, att hvarken de nu gällande böterna eller gjorda
framställningar från de Kommunalstyrandes sida, kan förmå henne att avbryta denna
fridsstörande rörelse inom Kommunen.. På grund härutaf, beslutade församlingen enhälligt: att nämnda Enka är underkastad böter af Etthundra Kronor om hon fortsätter
denna omnämnda vin och ölförsäljning m m och andra otillåtna drycker, sedan hon
delgifvits nämnda beslut af församlingen, som hoppades; att Höga Konungens Befallningshafvande, som skall pröfva saken tager alla dessa talande skäl i öfvervägande och
fastställer detta, efter församlingens önskan..

3)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Hans Wesslau på Hulan och Johannes Nilsson uti
Holmen.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
Hans Wesslau
Joh Nilsson
Uppläst i Lerums Kyrka den 22 Aug 1875 af
J Wallin

Anförande till kommunalstämman i Lerums församling den 19 Augusti 1875.

Beklagligen hindrad att personligen vid stämman närvara får jag, beträffande
mindre vetande torparen Andreas Christoffersson, meddela, att någon plats för honom i
Göteborgs hospital icke finns, men att , äfven om f,n. så war förfållandet, med säkerhet
antagas kan, det han snart efter intagandet derstädes, åter skulle blifva derifrån urskrifven
såsom ej lagligen varande till hospitalsvård berättigad. Wid sådant förhållande förefinns ej

annat medel än att fattigvårdsstyrelsen bemyndigas utackordera honom hos någon lämplig
person, som kunde, på samma gång han öfverwakade Andreas Christofferssons uppförande
och hindrade honom stryka omkring, tillika använda mannens icke obetydliga arbetsförmåga.
Wid betraktande af denna förmåga skulle man kunna hoppas att den ersättning, som
församlingen blefve nödgad widkänna icke kommer att ställa sig allt för högt, men om så vore
tillser jag mig kunna med säkerhet förutsätta att af ortens mera bemedlade invånares frivilliga
bidrag skola lemnas till lindring i de stora kostnader, som bemälde person tyvär ådragit och
ännu kommer att orsaka församlingen.

Gullringsbo den 19 Augusti 1875
Hans Wesslau

Fullmakt för gårdsrättaren M. Sjöberg att i den till i dag utsatta kommunalstämman med
Lerums församling föra min talan och utöfva den mig tillkommande rösträtt; hållande jag för
gildh hwad ombudet å mina wägnar lagligen god och låter.
Gullringsbo den 19 Augusti 1875
Hans Wesslau

Protokoll vid Kommunalstämma med Lerums Församlings Församling i Lerums Skola
Den 13 September 1875

Till ombud för Lerums Församling, som inför häradsrätten vid instundande ting i Lerum den
16 dennes afgifver svar rörande det af Bataljonspredikanten A W Ekman hos Kongl Majt
anförda besvär emot Kongl KammarCollegi utslag den 18 sistlidne Mars, angående delning
och underhåll af en väg inom Wädtle Härad emellan Angreds Kyrka och landsvägen vid
Lejre, valdes Herr N.A. Wesslau på Hede och Peter Börjesson i Torp.

Justeras
Johannes Pettersson
Ander Andersson

Som ofvan
N. Hultgren
v.ordförande

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums Församling uti Lerums skolhus,
Tisdagen den 26 Oct, 1875.

1)
Rörande walet af Kronorättare – beslutades: att detta tillsvidare skulle uppskjutas och
öfverlemnades till stämmans ordförande att försöka lega på församlingens bekostnad,någon
lemplig person som mot rimlig lön bestrida nämnda Kronorättarebefattning – och skulle
samma omkostnader utgå bland öfriga Kommunalutskylder.

2)
Sedan ordföranden uti kommunalnämden framlemnade det af nämnden upprättade Utgifts och
Inkomstförslag för året 1876 – beslutades följande:
Underhåll till de fattiga uti Cont: 2,093 Kr samt uti spannmål
1/3 del Råg 97 1/3 kub fot a 3,15 306,40
2/3 Hafre 194 2/3 kub fot 1,75
340,8
= 646 , 48
Till Änkor af Gibsonska Donationen
Fondens ränta
Lön till orförande i nämnden
Fjerdingsmans lön m.m.
Extra urgifter under året
Summa Kronor

60,
200,
100,
600.
3,699,48 öre

Inkomster
Grundränta å kyrkogården
2 Kr
Brännvinsutminuteringsafgift
30 ”
Wites ochstämmoböter
25 ”
Hundskatt omkring
244”
Tillgång i Cassan uti överskott från den
600”
Extra uttaxeringen i år och skall uttaxeras på
Församlingen.
För 500 manspersoner a 20 öre och å 515
Qwinnspersoner
a 20 öre
203 ”
Samt å afsatt fyrktal
2,595, 48 öre
Summa Kronor

3,699,48 öre

3)
Att justera dagens protokoll utsågos Jacob Johansson uti Ölslanda och Johannes Pettersson i
Hunstugan.

Som ofvan Nils Aug. Wesslau
Justeradt: Jacob Johansson
Johannes Pettersson

Uppläst i Lerums Kyrka söndagen den 31 October 1875 intygar Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums Kyrka den
5 December 1875
Närvarande undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade medlemmar inom
församlingen.

1)
Sedan ordföranden redogjordt, på hvad vilkor sinnessvaga torparen Andreas Christoffersson
under sednaste tiden varit utackorderad, samt att han efter sin sjukdoms förbättring efter allas
åsikter borde på billigare vilkor utackorderas – uppmanade ordföranden sådana personer som
möjligen ville emottaga Christoffersson på billigaste vilkoren, att nu vid tillfället anmäla sig.
Då Herr Nilsson i Lerum erbjöd sig emottaga Christoffersson mot 75 öre per dag, från och
med måndagen den 6tte dennes – antog församlingen detta anbud, hvarwid Herr Nilsson ut-

fästade sig att mot betalning föda, vårda samt till någon del äfven kläda Christoffersson, dock
förbehållande sig Nilsson, att om Christoffersson möjligen blifver alltför våldsam – han har
rätt, att efter gjord anmälan hos stämmans ordförande begära kommunalstämma för att så
snart en sådan kan hållas, derstädes afsäga sig mera nämnda Christoffersson – för att derefter
återlemna honom till Kommunalmyndigheterna.

2)
Att justera dagens protokoll, utsågos Hemmansägare Ander Ericsson i Loddebo och Jonas
Börjesson i Hallsås.

Som ofvan
Nils Aug, Wesslau
Justeradt: Anders Eriksson

Jonas Börjesson

Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 12 December 1875
N. Hultgren.

Efter jag är siuklig så iag inte kan siälf wara närvarande på stämman så beder jag Patron
Wesslau eller Ordföran att kan invällier enannan ledamot i mitt ställe för jag afsäger mig den
befattningen i Komenalen
Knappekulla den 28 December 1875
Vänligen

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums Skolhus
Tisdagen den December 1875

1)
Någon granskning af Fyrktals – Debiterings och Uppbördslängderna för 1876, kunde ej
företagas – emedan kronodebetsedlarne, som ligga till grund för längdernas upprättande ej
blifvit ordföranden uti nämnden tillställda förr än under gårdagen – alltså måste detta ärende
uppskjutas till en annan stämma.
2)
Företogs wal till de befattningar inom kommunen, som med detta års utgång blifva lediga:

På tillfrågan af ordföranden, huruvida ordföranden uti Kommunalnämnden Petter Börjesson i
Torp skulle vara benägen för att bibehålla sin befattning som sådan under året 1876, mot en
lön af 200 Kronor; sade Petter Börjesson sig vara benägen härförr, och antog församlingen
honom som Nämndens ordförande på förenämnda vilkor under år 1876.
Bland öfriga nämndens ledamöter, anmäldes följande skulla utgå: Hans Jonasson i
Knappekulla,
Anders Ericsson i Loddebo och Anders Jonsson i Lerum, som varit uti nämnden många år
utöfver hvad deras skyldighet är; för möjligen utflyttande från församlingen,, nemligen:
Inspektor Fredberg på Aspenäs och Anders Bengtsson uti Svänkebo och invaldes i deras ställe
hemmansägare Johannes Jonsson i Kullagården, Anders Jönsson i Hallsås, Anders Jönsson i
Brunnstorp, Friedric Sten i Nygård och Olof Olsson i Sävitsbo och erinrades nu varande
suppleanter att qvarstå vid sina befattningar som sådana, för att fullgöra hvad dem åligga.
Då Herr N. Hultgren anmäldt att han önskar utgå som vice ordförande uti kommunalstämman
valdes i hans ställe Petter Börjesson i Torp.
Som magasinsförvaltare vid Lerums sockenmagasin skulle utgå Grosshandlanden Bergman i
Åsen och hemmansägaren Jonas Jonsson i Kärret och valdes i deras ställe Hemmansägaren
Hans Andersson i Långared och Rättaren Olsson i Torp Nordgården,hvarest den förra skulle
vara ansvarig för räkenskapernas förande under 2nne år, från och med 1876 års ingång.
Bland rotemästare skulle utgå Inspektor Fredberg på Aspenäs och valdes i hans ställe skogvaktare Andersson på Aspenäs
3)
Till Revisor för innevarande års räkenskaper valdes Herrar Hans Wesslau på Hulan och N.
Hultgren i Lerum.

4)
Att justera dagens protokoll utsågos Herr H.P. Nilsson i Lerum och Gästgifvaren Anders
Jonsson.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt;
H.P. Nilsson
Anders Jonsson

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 2 Januari 1876
Intygar N. Hultgren

