Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma , med Lerums församling uti Lerums
Skolhus, måndagen den 12 Mars 1877.

Närvarande undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade medlemmar af
församlingen.

1)
Frågan rörande inskränkning af tiden för försäljningen af öl, porter och vin jemte andra icke
spirituösa drycker hos restauratören Andersson å Lerums station, föredrogs till behandling
och efter en långt utvecklad diskussion fattades följande beslut.
1) Restauration skall hållas stängd och ingen försäljning ega rum från kl: 6 ef.m. å alla de
dagar hvilka inträffa, såväl före söndagar som öfriga helgdagar, tills kl:6 f.m. å de
efter infallande söckendagar.
2) Deremot, tillåtes servering af mat, äfven under dessa mämnda dagar och tider, då
derimot öl, porter och vin får serveras, såvida hvarje person vid inträdet betalar, minst
75 öre, för den mat som skall vid dukat bord, å stället förtäras:
3) Restauratören eger rätt, att under den tid restaurationslokalen skall vara stängd, uti sin
trädgård försälja svagare drycker än öl, porter och vin – dock får ej sådan servering
fortgå längre än till kl: 8 ef.m. likväl står det restauratören fritt, att neka sådan
servering om han så för gott finner.
4) Då restauratören Andersson på så sätt fått inskränkning på tiden för sin ölförsäljning
ansåg församlingen sig böra nedsätta hans utgift till kommunalkassan från 100 Kr till
75 Kr för innevarande försäljningsår.
5) Dessa beslut skola i laga kraft efterlefvas, från och med den 1sta instundande April.
Obs. !) tillochmed 5) är överkorsade i originalet

Att justera dagens protokoll, utsågos
Nils Aug. Wesslau
W.P. Nilsson
Joh.Nilson
Uppläst från Predikstolen i Lerums kyrka den 18 Mars 1877
J M. Mollberg

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolhus Tisdagen
den 17 April 1877
Närvarande: undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade medlemmar af
församlingen..

1)
Kommunens räkenskaper för år 1876, framlemnades till granskning - men hvad Kassaräkenskaperna vidkom, var dess slutsummor ej öfverensstämmande med det af revisorerna
inlemnade, så kallade sammandrag äfver räkenskaperna, hvilket alltså ansågs olämpligt och
måste på den grund granskning af räkenskaperna uppskjutas till en annan kommunalstämma..
Sockenmagasinets räkenskaper som voro afslutade i öfverenstämmelse med revisorernas
uppgifter, underskrefs efter granskning och lemnades desamma full descharg.

2)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder från sednaste uppbörden granskades och
underskrefvos.

3)
Beslutades: att råg skulle inköpas för fyllandet af behofvet; utaf de penningar som finnes.
Stämman ansåg bäst vara att halfva magasinets penningar insatta på sparbanken som hittills,
då de äro bäst tillgängliga vid påkommande behof.
På magasinsförvaltaren Olaus Anderssons framställning: att de 5 fot råg Anders Bengtsson på
Breda Hallen enligt de gamla räkenskaperna skulle vara skyldeg; får i räkenskaperna
afskrifvas, då han med intyg styrkt: att dessa 5 fot råg blifvit återlemnade redan den 12
December 1876 – medgaf församlingen detta.
4)
Till elektorer för Landstingsmans väljande vid instundande sommarting med Wedtle Härad,
valdes Herr Hans Wesslau på Hulan och undertecknad ordförande, samt hemmansegaren
Johannes Nilsson i Holmen till supleant.
5)
Till ledamot uti årets Bevillningsberedning, valdes Hemmansegaren Petter Börjesson i Torp
Samt till suppleant, hemmansegaren Anders Ericsson i Loddebo.

6)

Till ledamöter uti årets Taxeringskommite, valdes Petter Börjesson i Torp och undertecknad
ordförande samt till Suppleanter, hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen och H.P.
Nilsson i Lerum.
7)
Mantals och Skattskrifningslängden för innevarande år föredrogs till granskning och
underskrefs densamma.
8)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Hans Wesslau på Hulan och Johannes Nilsson i
Holmen.
Som ofvan
Nila Aug. Wesslau
Justeradt
Hans Wesslau
Joh. Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka
Söndagen den 22 April 1877
Intygar L W Mjöberg

Protokoll hållit å Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolus Thorsdagen
den 11 Juni 1877.

1)
Fyrktals Debiterings och uppbördslängderna för 1877 föredrogs, och sedan de voro rätt
befunna efter gjord granskning – underskrefvos desamma.
2)
På grund af infordrade uppgifter till Kronofogden om kostnader å allmänna vägars underhåll
inom Kommunen – blef frågan föredragen och efter diskutering i ämnet förenade församlingen sig om den åsigt: att kostnaderna, i genomsnitt, går till per helt hemman, under vintertiden,
å landsvägarna – 6 kronor samt under sommartiden å landsvägen --- 45 kronor
Och å Häradsvägen ---- 15 Kronor

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:

Uppläst i Lerums Kyrka den 14 Juni 1877
Intygar N. Hultgren

M J Nilsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums Församling, uti Lerums Skolhus,
Thorsdagen den 19 Juli 1877.

1)
Till ombud för frågor, som röra den nya landsvägsdelningen inom Häradet, samt för
bevakandet af Kommunens intresse rörande saken, såväl å sammanträdet å Lerums
Tingsställe den 27 dennes, som öfriga sammanträden – waldes undertecknad ordförande, samt
Jacob Johansson i Ölslanda till suppleant.

2)

Kommunalkassaräkenskaperna för 1876 föredrogs och efter uppläsandet af revisorernas
sammandrag öfver desamma och dess godkännande, underskrefvos räkenskaperna och
lemnades full degérsch.

Som ofvan
Justeradt:
M.Mattsson
T.E.Edgren

Nils Aug. Wesslau

Uppläst I Lerums Kyrka den 22 Juli 1877
Intygar L.W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums Församling uti Lerums Skolhus,
Thorsdagen den 16 Augusti 1877.
Närvarande: Undertecknad ordförande, jämte flertaliga röstberättigade medlemmar inom
församlingen.
1)
Frågan rörande, huruvida handlanderna inom kommunen böra ega rätt, att sälja Öl, Porter och
vin eller om nämnda försäljning bör inskränkas. Fattades enhälligt följande beslut –
porter,eller och tre buteljer vin, lemnas samma köpare, för att på en gång från stället afhemta
och får ej heller sådan försäljning ega rum från 6 ef.m. till Kl 6 f.m. hvilket äfven gäller från
hvarje Helgdagsafton till den efter Sön-eller andra Helgdagar infallande dags morgon. Detta
beslut skall vara gällande från den dag detta protokoll blifvit från predikstolen uppläst.
För öfrigt hänvisas Handlanderna till den författnings efterlefnad som förbjuder otillåten
servering af nämnda drycker.

2)
Rörande frågan, huruvida försäljning af Öl, porter och vin,behöfver inskränkas å Lerums
Gästgifvaregård – förenade församlingen sig enhälligt om den åsikten: att en sådan
inskränkning vore högst nödvändig och fattades följande beslut:- Servering af Öl, porter och
vin, får ej ega rum å Lerums Gästgifvaregård från kl. 10 ef.m. till kl. 6 f.m. hvilket äfven
gäller från Helgdagsafton till den efter Sön – och Helgdagar infallande dags morgon – dock
med det undantag, att nämnda drycker får serveras å Sön och Hegdagar från kl: 4 ef.m. till 6
ef.m. samt till verkliga resande på samma gång som mat, under alla tider på dygnet.
3)
Att justera dagens protokoll utsågos
Ölslanda.

Herrar H.P. Nilsson i Lerum och Olaus Olsson i

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
H.P. Nilsson
Olaus Olsson

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 19 Augusti 1877
Intygar:
J.M. Mollbrg

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma, med Lerums församling, uti Lerums kyrka
Söndagen den 21 October 1877.

1)
På församlingsboars begäran, var stämman utlyst att hållas idag, för att höra församlingen;
huruvida skäl vore, att på nytt upptaga den prosess som pågått emellan Wedtle Härad och
Befallningsman G. R. Hammarström; rörande den sednares skyldighet, att redovisa uppburna
Häradsmedel och hvilken prosess blifvit nedlagd af Häradets ombud Herrar Salomon och
Bergqvist vid sist afslutade ting. Församlingen som ogillade prosessens nedläggande,
beslutade: att densamma skulle på nytt upptagas och valdes lantbrukaren Jacob Johansson till
ombud, att å Lerums församlings vägnar taga del af målet och sköta ärendet uti sin helhet för
församlingen, med skyldighet för församlingen, att bekosta alla de contanta utgifter som
Johansson anser nödiga för målets utförande, hvilka dock förskotteras af Johansson. Medel

för dessa utgifter, uppbäres efter målets utgång af Petter Börgesson i Torp, å Hemman efter
utsatt fyrktal.
Att justera dagens protokoll utsågos Hemmansägarne Olaus Olsson i Ölslanda och Johannes
Nilsson å Lerum Holmen
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Olaus Olsson Johannes Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 29 October 1877
Intygar
L.Mjöberg

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums
Skolhus, Måndagen den 29 October 1877.

1)
Sedan ordföranden uti nämnden framlemnat, det af Nämnden upprättade Utgifts och
Inkomstförslag för året 1878- beslutades följande.

Utgifter
Underhåll åt de fattiga uti contanter =
= 2,143 Kr
Samt uti Spannmål=
=1/3 del Råg, 77 1/3 fot a 2,75 D - 212, 60 D
= 2/3 del Hafre 154 2/3 fot a 1,60 D 247,46 D

460 ” 12 öre

Till Enkor af Gibsonska Donatios fongdens räntor
Brandstodsafgiften för sockenmagasinet
Lön till fjerdingsmannen
Lön till ordföranden uti nämnden
Till Extra utgifter under året
Summa utgifter

60 ” ”
10 ” ”
150 ” ”
200 ” ”
600 ” ”
3,623 Kr 12 öre

Inkomster
Grundränta å Kyrkogården
Brännvinsminuteringsafgiften
Wites och stämmosböter
Hundskatten circa
Öfverskott i kassan från förra året
Således skall uttaxeras på församlingen för 1015 mans och
Qvinnspersoner
Samt å afsatt fyrktal
Summa inkomster

2 Kr
35 ”
30 ”
225 ” ”
150 ” ”
203 ” ”
2,978 ”12 öre
3,623Kr 12 öre

2)
Wal af Rotmästare företogs, för följande rotar:
Slätthults rote, valdes Olaus Ericsson i Slätthult, i stället för Petter Eliasson i Slätthult.
Munkebacka rote, valdes Han Andersson i Sävitsbo.
Ölslanda rote, valdes Benjamin Jonasson i Kålkulla Utmark, i stället för Lars Olsson i
Markens Hed.
Aspeskogs rote, valdes Johannes Larsson i Svenkebo Sörgård, i stället för Anders Bengtsson i
Svenkebo.
Då ingen mer rotemästare anmälde sig vilja afgå – äro desamma qvarstående, som sådana, vid
sina befattningar.

3
Att justera dagens protokoll, utsågos, Olaus Olsson i Ölslanda och Lars Olsson uti Markens
Hed.
Som ofvan
Justeradt:
Olaus Olsson
Lars Olsson Markens Hed

Nils Aug. Wesslau

Uppläst I Lerums kyrka söndagen den 4 November 1877
Intygar
J.M. Mollberg

Protokoll hållit å Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka Söndagen
den25 Nov 1877.

1)
Restlängden å oguldna kommunalutskylder från första uppbörden föredrogs till granskning
och då den befanns utan anmärkning underskrefs den samma efter dess godkännande.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradts:
Joh Nilsson
Olaus Olsson

