Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling den 8 Jan 1878
Närvarande undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade medlemmar af
församlingen.

1)
Företogs wal, till de befattningar inom kommunen som med förra årets utgång blefvo lediga.
Till ordförande uti mämnden valdes fortfarande Petter Börjesson i Torp, mot en lön, af
Tvåhundra kronor för år 1878.
Utaf öfriga nämndens ledamöter, skulle utgå: Anders Svensson i Häcken och valdes i hans
ställe August Olsson i Svederna, samt istället för Olof Olofsson i Sävidsbo Westra, valdes
August Jonsson i Sävidsbo.
Utaf Magasinsförvaltare skulle utgå, Olaus Andersson i Långared och Johannes Andersson i
Kullgården, och valdes i deras ställe Anders Andersson i Kärret och Anders Andersson i
Kullgården, samt uppdrog församlingen åt qwarstående magasinsförvaltare Rättaren Olsson i
Torp, att sköta magasinets räkenskaper för år 1878.
2)
Wal företogs, till den med 1878 års ingång ledigblifna Kronorättartjänsten för Lerums
kommun och föllo de flesta rösterna på Snickaren Olaus Johansson i Brända mossen under
Brunstorp, som alltså skall bestrida nämnda tjänst för 1878 – mot lön af Etthundra kronor,
som uppbäres utur kommunalkassan med årets utgång.
3)
Till revisorer för granskning af kommunens räkenskaper för året 1877 valdes Herrar
Thilander på Aspenäs och E.J. Edgren i Lerums Skola..
4
Till ombud för Lerums kommuns Tingshus byggnadsskyldiga, att vid nästa i Häradet
infallande Lagtima Winterting, deltaga uti val af Revisorer för granskning af räkenskaperna
öfver reparationerna å Tingshuset – valdes Petter Börjesson i Torp
5)
Att justera dagens protokoll utsågos, Anders Jonsson i Lerum och Johannes Nilsson i Lerum.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Anders Jonsson Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 13 Januari 1878
Inygar Joh. Nilsson

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka, Söndagen
den 3 Februari 1878.

1)
Granskning af Fyrktals – Debiterings och Uppbördslängderna, för innevarande år, företogs
till granskning och då de befunnos vara riktiga, underskrefvos desamma.

Dag som ofvan.
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
Anders Hansson
A. Jonson
Uppläst i Lerums Kyrka den 10 Februari 1878
Intygar: N. Hultgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Kyrka
Söndagen den 17 Mars 1878.
1)
Andreas Christoffersson utbjöds till inackordering – erbjöd sig Hemmansegaren Anders
Nilsson i Hunstugan att emottaga; mot 75 öre per dag räknat fån den 18 dennes att föda vårda
och kläda honom – dock förbehöll sig Anders Nilsson, att avsäga sig honom; om han så för
godt finner, helst om Christoffersson skulle blifva så våldsam, att strängare vård för honom
skulle komma att erfordras.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt
P. Börjesson
Anders Eriksson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 24 Mars 1878 Intygar
L. W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums
Skolhus Thorsdagen den 28 Mars 1878.
1)
Kommunens räkenskaper för år 1877 framlemnades till granskning och då
kassaräkenskaperna blifvit genomgågna och revisionsberättelsen uppläst, fattades följande
beslut:- Hvad utestående fordringar å oguldna kommunalutskylder vidkom, ansåg församlingen
kassaförvaltaren böra anlita alla de medel som stå till buds för desammas snaraste
indrifvande, och uttalades, den önskan. Att Kassaförvaltaren, bör per posto, öfversända
skattsedlar till de personer som äro skattskyldiga och äro boende utom kommunen, och som
man kan inse villa ordentligt betala sin skatt – dock bör detta ske så tidigt att svar bör kunna
ingå före restlängdens utskrifvande, då dessa personer kunna der upptagas ; erkännande att
skattens uteblifvande.
De tio kronor som utbetalats för sjukbesök å Torpet Wälkomman under Aspenäs, skall
återbetalas af Herr Tillander, då detta ej kan anses böra utgå af kommunens medel.
Hvad Gibsonska Donationsfongden vidkommer, ansågs dessa medel böra vara innestående uti
någon fastighet mot första inteckning.
Då räkenskaperna voro i öfrigt förda med vanlig noggranhet, lemnades desammaa full
degersch.
Sockenmagasinets räkenskaper genomgingos, hvarefter desamma äfvenledes, lemnades full
gegersch.
2)
Till elektorer för Landstingsmans väljande vid instundande sommarting med Wedtle Härad,
valdes Johannes Nilsson i Holmen och Petter Börjesson i Torp samt till suppleant Fred:
Javette i Hallegården.
3)
Till ledamot uti årets Bevillningsberedning valdes Petter Börjesson i Torp och till suppleant,
Anders Jönsson i Hallsås.

4)
Till ledamöter uti årets Taxeringskommite valdes Petter Börjesson i Torp och undertecknad
ordförande samt till suppleanter Anders Ericsson i Loddebo och Johannes Nilsson i Holmen.
5)
Hvad Kronorättartjänsten beträffar, ansåg församlingen det ej vara skäl för nu varande år
anställa någon ny rättare då de mest maktpåliggande göromålen snart voro öfver – utan
beslutades: att Anders Börjesson å Ölslanda Wall skulle Behålla tjänsten året ut, mot 150
kronor per år räknat.

6)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar A. Hultgren och Johs. Nilsson

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt
A Hultgren
Johs. Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 31 Mars 1878.
Intygas af
J. M. Mjöberg

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka söndagen
den 14 juli 1878.

1)
Enligt uppläst kungörelse, var stämman till i dag utsatt att hållas för väljande af ombud,
hvilka skola infinna sig å Lerums station Tisdagen sen 16 dennes kl ½ 3 ef.m. för att deltaga
uti gemensamt sammanträde med Wedtle Härad för att besluta om klagomål till Konhl.Majt.
och Rikets Kammarcollegie öfver Konungens Befallningshafvares beslut å Wedtle Härad
pålagda skyldighet att å Agnesberg bygga Gästgifvargård: och valdes som kommunalombud i
ärendet.
Petter Börjesson i Torp och undertecknad ordförande.
Som ofvan

Nils Aug. Wesslau

Justeradt
Johannes Pettersson
Joh. Nilsson

Protokoll hållit vid utlyst sammanträde inför Kommunalstämmans Ordförande, med Lerums
församling uti Lerumss kyrka, Söndagen den 25 Augusti 1878.

1)
Med anledning af förestående val, till ledamot i Riksdagens Andra kammare, under
nästföljande tre år, för den valkrets som utgöres af Wedtle och Ahle Härader – företogs val af
electorer, hvarvid de flesta rösterna föllo på Lantbrukarne Johannes Nilsson i Holmen och
Jacob Johansson i Ölslanda – hvilka som elektorer för Lerums kommun, skola inför Domhafvanden, Thorsdagen den 12 nästkommande September kl 10 f.m. å Lerums Tingsställe,
deltaga uti nämnda Riksdagsmannaval.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt
P. Börjesson
Hans Jonasson
Uppläst i ?????

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka söndagen
den 1 September 1878.

1)
Enligt skrifvelse från Domhafvanden var tills idag utlyst kommunalstämma, för väljande af
kommunalombud, hvilka inför Häradsrätten å tredje rättegångsdagen vid instundande Häradsting å Lerum skola yttra sig i frågorna rörande de besvär som ingått till Konungens
Befallningshafvande rörande förrättad delning å de allmänna vägarne inom Häradet,
äfvensom angående en under samma förrättning den 27 Maj sistlidet år träffad förening om
förutvarande sockenvägars förändring till egenskap af häradsvägar, dels ock rörande
framställd ansökan, om indelning af de å nämnda vägar befintliga broar – och valdes till
nämnda kommunalombud undertecknad ordförande samt landtbrukaren Jacob Johansson i
Ölslanda
Lerums kyrka som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt
Johannes Nilsson
Bläckplump
Uppläst d, 8 Sept 1878

L. W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolhus –
Tisdagen den 12 Nov 1878.
1)
Sedan Ordföranden uti nämnden framlemnat det af nämnden upprättade Utgifts och Inkomstförslag för år 1879 beslutades följande.

Utgifter
Underhåll åt de fattiga uti kontanter
Samt uti spannmål
1/3 Råg 73 1/3 Kap (Råg) a 2,60
190,66
2/3 Hafre 140 2/3 a 1,50
220,00
Till Enkor af Gibsonska Donationsfongden
Brandstodsafgift för magasinet
Lön till fjerdingsmannen
Lön till Nämndens ordförande
Kommunens skuld från 1877 75,29
”
”
1878 100 Kr
Räntor härå a 8 %
98,14
Hyra för Barnmorskan
100
Till Extra utgifter under året 600
Summa utgifter

2.427 Kr

410,66
60,
10
150,
200.

949,78 Kr
800.
4,907, 44 Kr

Inkomster
Grundränta å kyrkogården
2, Kr
Ränta å Gibsonska Donation
60
Brännvinsminuteringafgiften
30
Hundskatten omkring
225
Ölförsäljningsafgiften af Andersson
75
Utgifter för oläsligt
Uttaxeras oläsligt
202,40
Fyrktal
Summa inkomster 4.907, 44 Kr

2)
Då nuvarande Kronorättare Anders Börjesson å Wallen med innevarande års utgång afsagt sig
tjänsten – företogs nytt val hvarvid Ordförande i nämnden Petter Börjesson i Torp erhöll
samtliga rösterna, så han antog församlingens förslag att erhålla Etthundra kronor i lön för år
1879 – då alltså nämnde Petter Börjesson blifvit vald till Kronorättare för nästa år.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
N. Hultgren
??????Sten

Å den till i dag utlysta Kommunalstämma, godkändes af församlingen ofvanstående
Protokollsbesluts till alla delar som således qvarstår som bestämda beslut.
Lerums kyrka Söndagen den 22 December 1878
Nils Aug. Wesslau
Justeradt: N. Hultgren
Joh. Nilsson
Uppläst den 29/12 1878 L.W. Mjöberg.

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums Skolhus
Måndagen den 30 December 1878

Närvarande undertecknad ordförande jämte flertaliga röstberättigade medlemmar inom
församlingen – hvaribland äfven några försedda med fullmakter.
1)
Hvad granskning af Fyrktals Debiterings och Uppbördslängder vidkommo kunde detta ej
ifrågakomma, då desamma ej voro af Nämndens ordförande framlemnade och ej heller för
allmänheten varit i behörig ordning tillgängliga, före denna, tills i dag utlysta kommunalstämma – då alltså ärendet måste uppskjutas.

2)
Wid frågans föredragande: hvilka befattningar som blifva lediga inom kommunen, med årets
utgång -: anmäldes Hemmansegaren Johannes Jonsson i Kullgården böra utgå ur nämnden
som mindre lemplig till en sådan befattning och valdes i hans ställe Hemmansegaren Olaus
Olsson i Ölslanda-.
Då Petter Börjesson i Torp icke åtagit sig ordförandeskapet i nämnden mer än för innevarande
år, företogs nytt val, hvarvid de flesta rösterna föllo på nämnda Petter Börjesson som alltså
blef återvald till ordförande uti Kommunalmämnden för år 1879, och bestämdes härför en lön
af Etthundrafemtio Kronor och fattades det enhälliga beslutet, att ordföranden som
uppbördsman af kommunens medel skall vid all uppbörd lemna den betalande qvitto -.
3)
Till Revisorer af Kommunens räkenskaper för innevarande år, valdes Herrar E Tillander å

Aspenäs och E.J. Edgren å Lerum.
4)
Att justera dagens Protokoll utsågos Herrar E.J. Edgren och Johannes Nilsson i Lerum
Holmen

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
J.E.Edgren

Joh. Nilsson

Uppläst från Predikstolen i Lerums Kyrka den 5 Januari 1879
J.M. Mollberg

