Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
söndagen den 16 januari 1876.

1)
Med anledning af Kronofogdens Kungörelse, om väljande af ombud för 1875 års
markegångssättning ????? stämman till i dag utlyst att hållas – men församlingen, som ansåg
– det ej gagnade något, att bekosta resan för ett ombud till Lilla Edet i ett sådant ändamål,
beslutade, att något val af ombud för nämnda markegångssättning ej bör ifrågakomma.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
B.Börjesson
Jacob Johansson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 23 Januari 1876 Intygar
N. Hultgren.

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums skolhus
Torsdagen den17 Februari 1876.
1)
Granskning af Fyrktals – Debitering och Uppbörds längderna för innevarande år företogs
Till granskning, och då ingen anmärkning förekom godkändes och underskrefvos desamma.

2)
Frågan föredrogs, om anskaffandet af husrum åt Barnmorskan madam Larsson, warvid
församlingen med enighet yttrade sig för nödvändigheten af, att något beslut härmed blifver
fattat; så att madam Larsson kan komma till att qvarstanna inom orten för att kunna stå
allmänheten till tjänst och då man vet, att hon ofta anlitats inom en stor del af Wedtle Härad,
ansåg församlingen vara lämpligt, att Häradet upplåter ett af vindsrummen uti Tingshuset till
bostad åt madam Larsson.
För att framkomma med ett sådant förslag – anmodades undertecknad ordförande, att tillskrifva Domhafvanden med anhållan om kallelses utfärdande till Häradsboarne att
sammanträda, på den dag under nästa ting, Domhafvanden behagar utsätta, för att yttra sig
om, och på hvad sätt och vilkor Häradet anser sig böra upplåta rum till madam Larsson.
I den händelse rum kommer att upplåtas, insåg man nödvändigheten af att föreskrifva sådana
vilkor för madam Larsson, att hon insåg nödvändegheten af att med villighet och mot rimlig
ersättning fullgöra sådana tjänster inom Häradet, som henne tillkommer, såsom examinerad
barnmorska.
3)
Att justera dagens protokoll utsågos Jacob Johansson i Ölslanda och Anders Jonsson i Lerum.
Som ofvan Nils Aug.Wesslau
Justeradt: Jacob Johansson

A. Jonsson Gästgifvare

Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 20 Febr. 1876 intygar
L.W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums
Skolhus,Torsdagen den 16 Mars 1876.
Närvarande: undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade medlemmar i
församlingen:

1)
Med anledning af, den från Restauratören Sven Andersson i Lerums station till Lerums
kommunalnämnd inkommande ansökan om rättighet , att uti sin lokal å Lerums
Jernvägsstation idka försäljning af Öl, Porter, vin, Caffe samt spisning, men ej några
spirituösa drycker - . Fattades det beslut: att Ovannämnda Restauratör Sven Andersson får,
såvida Konungens Befallningshafvande det medgifver, idka ofannämnda Ölförsäljning m.m.
på de vilkor nämnden föreskrifvit uti sitt protokoll af den 3 februari 1876 hvaribland särskildt
Nämndes vilkoren: att ingen sorts servering får äga rum efter kl 10 hvarje dag, och skall
lokalen i och med det samma stängas för allmänheten, tills påföljande morgon. Samt att, Sven
Andersson, utom den Kongl. Förordningen, underkastar sig alla de ordningsregler och
föreskrifter kommunalstämman framdeles kommer att föreskrifva.
Då Sven Andersson är särdeles lämplig att förestå en sådan rörelse som här är i fråga, ansåg
församlingen: att nämnda Ölförsäljning bör af honom få bibehållar under tre års tid räknadt
från den 1 November innevarande år.

2)
Församlingen som ansåg, att den person som ifrågasatt bedrivandet af Ölförsäljning m.m. å
Lerum bör, såvida denna omnämnda ansökan hos Konungens Befallningshafvande blifver
beviljad, till Kommunen erlägga Etthundra kronor årligen, hvilket Sven Andersson som
närvarande äfven iklädde sig, samt att dessa penningar skulle betalas förskottsvis qvartalsvis,
från och med den 1 November detta år, till kommunalnämndens ordförande att uti
kommunens räkenskaper upptagas och skulle dessa penningar uteslutatande användas till
hyresbidrag åt den barnmorska församlingen finner lämplig uppehållas inom socknen.

3)
Hundskatten bestämdes skulle utgå under 5 års tid från och med innevarande år, med 3 Kr per
år för hvarje hundkreatur och skall varje hundägare hos kommunalnämnden anmäla sina
hundar vid det tillfälle som kungöres. Tillkommer nya sådana, skola de före tre månaders vistande inom socknen, anmälas hos kommunalnämnden.
Uraktlåtes detta af djurägarne äro de underkastade dubbel hundskatt för året.
Då flera försök gjordts, för att hålla kontroll på, om alla hundar behörigen anmälts och man
däruti icke lyckats, beslutades: att kronorättaren skulle få i uppdrag att öfvervaka huruvida
hundarne anmäles och skulle han som ersättning bekomma En krona och 50 öre utur kommunalcassan för hvarje hund, han upptäcker inom socknen som icke anmäld till beskattning.
För att visa hvad rätt kronorättaren gick till väga uti sådana ärenden, skulle han dels medföra
afskrift af detta församlingens beslut, dels en uppgift från kommunalnämndens ordförande
över anmälda hundar och färgen å desamma, så att han med säkerhet kan afgöra om en hund
är anmäld eller icke.

4)
Att justera dagens protokoll utsågos Jacob Johansson i Ölslanda och Joh. Nilsson i Holmen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Jacob Johansson
Johannes Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 19 mars 1876
Intygar
??? Mjöberg

Protokoll hållet vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolhus,
Måndagen den 27 Mars 1876.

1)
Afkastningslängden öfver de kronoutskylder som ej utgått under 1875 föredrogs till
granskning och då ingen anmärkning förekom, underskrefvos desamma.
2)
Någon revisor istället för Herr N. Hultgren ansåg församlingen sig ej böra välja, då Hultgren
blifvit så återställd till hälsan, att han kan fullgöra detta, honom anförtrodda uppdrag, som
revisor.
3)
Frågan rörande, hvad för hyresbidrag församlingen vill lemna en inom församlingen
tjänstgörande Barnmorska, samt hvilken person församlingen ville antaga som sådan,
förekom under behandling. Församlingen ansåg: att Madam Larsson som vistats många år
inom församlingen bör vara den , som antages till Barnmorska och således komma uti
åtnjutande af Etthundra Kronor som hyresbidrag från den instundande 1 April och på år
räknat. För betäckande af denna summa har församlingen förut bestämt: att härtill skall
användas den utskänkningsafgift som Restauratören Sven Andersson i Lerum iklätt sig
betala,för den af honom idkade ölförsäljning m.m. – förutsatt, att Konungens Befallningshafande beviljar den af kommunen inlemnade ansökan om nämnda Ölförsäljning från den 1
Nov innevarande år. Tills dessa medel komma att inflyta, skall penningar utbetalas uti
hyresbidrag för Madam Larsson från Kommunens gemensamma kassa.
Wilkoren för.att madam Larsson får utnytja fördelen af ofvannämnda beslut, äro följande:--!) Madam Larsson antages som församlingens Barnmorska från och med den instundande 1
April – dock på obestämd tid, således beroende af, på hvad sätt tjänsten skötes och på hvad sät
församlingsboarne blifva tillmötesgångna uti alla de ärender de kunna vända sig till madam
Larsson, som barnmorska m m
2) Är Madam Larsson underrättad om, att någon barnsängskvinna inom socken behöfver
hennes hjäp, får madam Larsson ej under sådana förhållande resa utom Lerums socken, vare
sig för sjukdomsfall eller annat, såvida hon icke i sitt ställe sätter en annan person, som
således kan sköta tjänsten.
3) Hwad betalning en till madam Larsson vidkom, för blifvande sjukbesök inom kommunen,
beslutades, att den, på följande sätt skulle uppbäras, för hvarje förlossning:--Hos Torpare och dess vederlikar som ej är påförda något fyrktal, erlägges minst 2 kronor.
Torpare och dess vederlikar som äro påförda fyrktal erlägga minst 5 Kronor. Öfriga församlingsboar och således, i allmänhet mera bemedlade, erlägga minst 7 Kronor 50 öre
För öfrigt bör madam Larsson fästa afseende vid deras råd och lägenhet som hafva knappa
tillgångar och ej under några förhållande näka hjälp der den behöfves, om än betalningen ej
genast erlägges.
4) Då madam Larsson anlitas vid hwarjehanda små sjukdomsfall och hennes hjälp behöfves,
skall hon vara tillmötesgående och taga rimlig ersättning för sina besvär.

Att justera dagens Protokoll utsågos Petter Börjesson i Torpp och Joh s Nilsson i Holmen.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
P Börjesson
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 3 April 1876.
Intygar. J. Wallin

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolhus Tisdagen
den 11 April 1876

1).
Kommunens räkenskaper för 1875, franlemnades till granskning och då de räkenskaper som
förts af Orföranden Petter Börjesson i Torp voro genomgångna och ingen anmärkning
ifrågakom, utan allt fört med största noggranhet, lemnades de samma full descharge, doch
uttalades gemensamt om önskan, att de balinserade fordringar öfver oguldna kommunalutskylder skulle med snarhet indrifvas.
Hvad sockenmagasinets räkenskaper vidkom, voro dessa förda med största noggranhet och
lemnades dem likaledes full descharge

2)
Mantals och Skattskrifningslängden för innevarande år föredrogs till granskning och
underskrefs densamma, dock under anmärkning, att åtskilliga fel funnos öfver personer antal
och namn.
3)
Till elektorer för Landstingsmans väljande vid instundande sommarting med Wedtle
Härad,valdes Herrar Hans Wesslau och Petter Börjesson i Torp samt till suppleant Jacob
Johansson i Ölslanda.

4)
Till Ledamot uti årets Beredningskommite, valdes Petter Börjesson i Torp samt Anders
Ericsson i Loddebo till suppleant..
5)
Till Ledamöter uti årets Taxeringskommite, valdes undertecknad ordförande, Petter Börjesson
i Torp och Jacob Johansson i Ölslanda, samt till suppleanter Anders Ericsson i Loddebo och
Hans Wesslau på Hulan.

6)
Att justera dagens protokoll utsågos Jacob Johansson i Ölslanda och H.P. Nilsson i Lerum
Skattegården
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justerat
Jacob Johansson

H.P. Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka den 17 April 1876
af L W Mjöberg

Protokoll hollet wid den till idag lagligen utlysta kommunalstämman med Lerums församling
uti Lerums Skola Tisdagen den 23 April 1876.
Undertecknade wise ordförande ,jemte flera af församlingens röstberättigade innewånare
beslutade enhälligt följande.
1)
Den från Herr Otto Salomon på Nääs, såsom ordförande uti den kommihte som blifwit
utsedd för att granska de räkenskaper eller uppbördslängd som Befallningsman
Hammarström omhänderhaft rörande uppbörd af Häradsmedel. Har till Kommunalstämmans
ordförande härstädes ankommen skrifwelse, med förfrågan, huruwida församlingen önskar att
Hammarström, hwilken icke i godo kan förmås att till Häradets utsedde Revisorer aflemna
ifrågawarande räkenskaper. Frågan har förutwarit anhängiggjord såwel wid Konungens Höga
Befallningshafwande, som jemwel äfwen wid Kongl. Göta Hofrätt; har genom sitt
utlåtande,hänvisadt sagde ärende till Häradets domstol . Och ansåg församlingen, att målet
måtte der fullföljas. Samt förbinder sig, att med de öfrige komunerna inom Häradet deltaga i
kostnaden, i och för rättegångens utförande. Samt tilläggande, att förenämnda Herr Salomon,
måtte såsom redan inwald ordförande, uti sagda revision fullfölja målet,såwel wid Härads
Rätten, som möjligtwis wid blifvande högre distanser.

2)
Beträffande det på Sockenmagasinet warande spannmål skall all hafre derstädes försäljas med
undantag af så stor del som för första halfåret åtgår till socknens fattigjon: Samt äfven de
hvilka önska att låna hafre på magasinet, skall hos Magasinsförwaltaren Hemmansegaren
Hans Andersson i Långared, sednast inom instundande weckas utgång sig anmäla. Sedermera
dåwarande öfverskott af Hafren befullmäktigas Magasinsförwaltaren, att till högsta pris
försälja. Och liqwiden därför beränta.
Bristande råg till fattigjonen, första halfåret, skall magasinsförwaltaren inköpa, till så stor del
som Kommunalnämnden kommer att bestämma.
3)
Genom en lång diskussion rörande försäljningen af såwel Magasinsbyggnaden som
spannmålen, blef öfverwägande röstetalet sålunda; Att såvel Magasinsbyggnaden som äfwen
spannmålet skall tillswidare som hittills bibehollas; Men resolwerades äfven, att i händelse
Magasinet kunde till någon hög hyra uthyras, och äfwen fingo sig bekant huru mycket
Magasinets ränta för året inbringar, får ytterligare framdeles beslut fattas rörande denna sak.
4)
För att justera dagens protokoll utsågos Anders Hansson i Torp samt Benjamin Hansson i
Dergården
Som ofvan Börjesson wice ordförande

Justerat Benjamin Hansson Anders Hansson
Uppläst från predikstolen.Lerum 30 April
1876 Intygar L W Mjöber

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums Kyrka
söndagen den 8 October 1876

1)
Sedan undertecknad ordförande, framhållt under olika förslag frågan rörande bidrag, från
Kommunens sida till Helje Benjaminsson Stillestorp för iståndsättandet af den utskurna
landsvägen vid Lerum Gärdet : -- Beslutade församlingen: att ofvannämnda Helje, skulle få
uppbära inom Lerums socken En krona och 50 öre på hvarje förmedladt hemman. Uppbörden skulle af honom sjelf verkställas å Tingsstället Lerum och blifver det Heljes egen sak,
att ombesörja indrifvandet af de rester som möjligen kommer att uppstå.
Som vilkor för ofvannämnda medels uppbärande, skall Helje Benjaminsson vid samma
tillfälle, tillhandahålla de betalande, intyg; från den person det vederbör att hålla syn, som
godkänner vägens iståndsättande – så att den tryggar vägfarandes säkerhet.
2)
Att justera dagens protokoll, utsågos Johannes Nilsson och N. Hultgren
Som ofvan
Nils Aug: Wesslau
Justeradt
Joh. Nilsson
N. Hulrgren
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 15 October 1876 intygar
J.M. Mollberg

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolhus
Måndagen den 30 October 1976.

1)
Sedan ordföranden uti kommunalnämnden framlemnat, det af nämnden upprättade Utgifts och
Inkomstförslag för året 1877 – besdlutades följande Underhåll åt de fattiga uti Contanter
1.874 Kr samt uti spannmål
1/3 del Råg, 84 2/3 fot a 2,85 öre foten -244,30 öre
2/3 Hafre, 1691/3 fot a 1,74 öre foten --293,64 öre = 534,94 öre
Till Enkor af Gibsonska Donationfondens räntor
60,00
Lön till ordföranden i Nämnden
200. 00
Lön till fjerdingsmannen
150.00
Brandstadsafgifter
10.00
Till extra utgifter under året
600.00
Summa Utgifter 3.428 Kr 94 öre
Inkomster
Grundränta å kyrkogården
2, 00 Kr
Bränvinsminuteringsavgiften
40.00 Kr
Wites och stämmoböter
30.00 Kr
Hundskatten
250.00 Kr
Öfverskott i cassan från förra året
900.00 Kr
= således skall uttaxeras på församlingen för 1020 mans
Och qvinspersoner a 20 öre
204. 00 ”
Samt a afsatt fyrktal
2002. 94 öre
Summa inkomster -3,428 Kr 94 öre
3)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Hans Wesslau på Hulan och
P. Nilsson i Lerum.
Justeradt:
Hans Wesslau

H.P. Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 5 Nov 1876 intygar
L W Mjöberg

Protokoll hållit vid kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skolhus
Tisdagen den ?? Nov 1876.
1)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder för innevarande år företogs till granskning
och befunnen utan anmärkning, underskrefs densamma.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
F.E. Edgren
? Börjesson
Uppläst i Lerums kyrka den 3 December 1876 af L.W. Mjöberg

Protokoll hållit vid ordinare Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skolhus
tisdagenn den 19 december 1876.
Närvarande, undertecknad ordförande jemte flertaliga Röstberättigade medlemmar af
församlingen.
1)
Någon granskning af Fyrktals – Debiterings och Uppbördslängderna kunde ej ifrågakomma,
då desamma ej ännu liggat tillgängliga, för allmänt påseende.
2)
Företogs wal, till de befattningar inom kommunen som med årets utgång blifva lediga:
Till ordförande uti nämnden valdes fortfarande Petter Börjesson i Torp mot en lön af 200
Kronor för år 1877.Till vice ordförande i kommunalnämnden, valdes Anders Jönsson ii
Hallsås, som förurt warande ledamot uti Kommunalnämnden.
Till suppleanter uti Kommunalnämnden valdes Johannes Nilsson i Holmen och Rättaren
H.Sjöberg i Gullringsbo.
3)
Till Nämndeman efter Johannes Torsson i Hunstugan som numera fått afsked från denna sin
befattning, valdes Hemmansägaren Petter Eliasson i Westra Slätthult.
4)
Församlingen som ansåg lempligast vara, att aflöna Kronorättaren som förut – beslutade: att
Anders Börjesson, som nuvarande Kronorättare skulle fortfarande behålla tjänsten, mot en lön
af Etthundrafemtio Kronor per år.
5)
Hwad Sinnessvaga Andreas Christoffersson vidkom, gick Herr H.P. Nilsson i Lerum
församlingens önskan till mötes, att fortfarande behålla honom mot 75 öre per dag – hvarvid
dock, Herr Nilsson erinrade församlingen: om nödvändigheten af; att när nämnda
Christoffersson visar sig mycket olydig till följe af sin galenskap – instänga honom uti något
rum tills han med snara lempliga sätt kan behandlas – och tills man får inrapportera, till något
Hospital om de åtgöranden som måste vidtagas. Församlingen som insåg nödvändigheten
härutaf, i sin helhet; kunde icke annat än , gifva sitt erkännande och samtycke härtill.

6)
Till revisorer för granskning af innevarande års såväl Kommunalcassa som Sockenmagasinets
räkenskaper valdes Herrar H.P. Nilsson i Lerum och Banmästare J Pettersson i Lerums
Station.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
Hans Wesslau
Anders Eriksson

Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 24 December 1876 intygas af
L W Mjöberg

