Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerumss Skolhus,
Torsdagen den 9 januari 1879.

1)
Enligt skrifvelse från Domhafvanden, var till i dag utlyst kommunalstämma för väljande af
ombud som skola infinna sig vid Wedtle Häradsrätt å Tredje Rättegångsdagen af nästa i
Häradet infallande Lagtima Winterting, för att afgifva yttrande, rörande frågan; hvilka i
Häradets, nu varande Gästgifverier må såsom icke vidare behöfliga kunna indragas,, än äfven
hvilka skola såsom gästgifverier bibehållas eller till skjutsstationer inskränkas – och valdes
härför som kommunalombud undertecknad ordförande samt Nämndeman Petter Börjesson i
Torp.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
T.E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 12 Jan 1879 intygar L.W. Mjöberg

Protokoll hållit å Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skolhus Tisdagen
den 17 Jan. 1879.

1)
Hvad Debiterings Uppbörds och Fyrktalslängden vidkom, uppskjöts dessas granskning;
emedan den ansågs böra dessförinnan ligga till allmänt påseende, sin fulla tid – hvarför
ärendet uppsköts.
2)
Restlängden öfver; den å sednaste uppbörden, ej betalda Kommunalutskylder och
( ?????) , företogs till granskning och då ej anmärkning förekom godkändes densamma.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
F.E. Edgren

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen d 19/1 1879
Intygar L.W. Mjöberg

Protokollet wid lagligen utlyst kommunalstämma med Lerums församling i Skolhuset den 28
januari 1879.
1)
Innewarande års, såwel Fyrktals som Debeteringslängd,hwilka i behörig tid liggat till
granskning ;Men som ingen emot sagde längder hadde något att anmärka, godkändes
desamma och af församlingen underskrefs.

2)
Som Rättaren Carl Olson i Torp, hwilken förut warit magazinsförwaltare wid härwarande
Sockenmagazin, men afsagt sig samma uppdrag, inwaldes i Stället Anders Andersson i Kärret
att wara magazinsförwaltare, jemte wara answarig för dess räkenskaper, samt till biträde wid
magasinets förwaltning inwaldes Anders Hansson i Torp Sörgarden.

Lerums Skola som ofwan
P Börjesson
Wise ordförande
Justerat
Joh Nilson
Olaus Olsson
Uppläst i Lerums kyrka Sönd. 2 Febr 1879
Intygar N. Hultgren

Protokoll hollit wid lagligen utlyst Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums
kyrka söndagen den 9 Februari 1879
Som Herr Patron Tellander på Aspenäs, enligt skrifwelse till ordförande i Kommunalnämnden
den 15de sistlidne Januari, med anhollan om understöd, såwel för torparen Olaus Andreasson
på Grankullen, som jemwel dennes familj; Har kommunalnämnden wid utlyst sammanträde,
enligt protokoll af den 28de i samma månad, fattat det beslutet, att hänskuta Herr Tellanders
begäran till Kommunalstämmans ordförande i anledning af kommunalnämndens beslut,
kommer laga ärende i dag , att inför kommunalstämman widare till behandling företagas; Men
som endast en af församlingens röstberättigade ledamöter stannade qwar wid stämman, jemte
twå af kommunalnämndens ledamöter, fattades icke något beslut för dagen, uttan hänwisade
frågan ytterligare till nybehandling wid utlyst kommunalstämma.

2)
För att justera dagens protokoll utsågos Hemmansegaren Ander Jönsson i Halsås jemte Hans
Jonasson i Knappekulla.

Dato som ofwan
P Börjesson wice ordförande
Justerat
Anders Jönsson
Hans Jonasson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 16 Februari 1879
Intygar N Hultgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling, uti Skolhuset, Måndagen den
24 Febr. 1879.

1)
Frågan rörande Herr Tellanders ansökan har församlingen som bidrag till försörjning åt
torparen Olaus Andersson på Grankullen jemte hans familj äfvensom att af kommunen
återbekomma de kontanta kostnader som Herr Tellander haft i och för nämnda Olaus iråkade
sjukdomar hade blifvit från föregående stämman tills i dag uppskjuten och efter olika
meningsutbyte stannade stämman vid följande beslut:
Herr Tellander skall utur kommunens kassa uppbära för betäckande af de utlaggda
kontanterna, i och för Olaus Anderssons skjukdom, enligt inlemnade räkningar å belopp,
Nittiofyra Kronor och beviljades dessutom som bidrag från kommunens sida, femtio öre per
dag till familjens underhåll från och med instundande 14 Mars till och med den 13
instundande Juni hvaremot Herr Tellander åtog sig, att i öfrigt underhålla familjen nämnda tid
såväl med husrum som brändsle som de öfriga lifsförnödenheter som man kan anse motsvara
sockens öfriga fattighjons fordringar. Skulle Olaus Andersson mot förmodan, så tillfriskna, att
han kan sjelf försörja sig och sin familj, upphör bidraget från kommunens sida.

Som ofvan
Nils Aug: Wesslau
Justeradt:
F.E. Edgrenn
P. Börjesson

Uppläst från predikstolen den 11 Mars 1879 intygar L.W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola,
Thorsdagen den 27 Mars 1879:

1)
Kommunens räkenskaper, förda af Petter Börjesson för år 1878 och som behörigen reviderats,
framlevererades nu till granskning – hvarvid församlingen beslutade: att utaf utestående
fordringar å oguldna kommunalutskylder skulle följande afskrifvas, nemligen, för Johanna
Pettersdotter i Åslid, från extra Uttaxeringen år 1875 - - - - 20 öre
Åslid 67 öre Ribba 40 öre: Holm 40 öre från 1sta uppbörden 1875
Fjerdingsmanslängden, från 1877 års första uppbörd 22 87 öre
2dra uppbörd
11/11 98 öre
Återstoden af de upptagna afskrifningar som räkenskaperna utvisar, skall likasom alla de
utestående fordringar hvilka balenserats sedan flera år tillbaka – af Petter Börjesson på
strängaste sätt, och så fort ske kan, indrifvas och uttalades allmänt missnöje öfver, att den
person som Petter Börjesson lemnat uppdraget att indrifva utestående fordringar icke med
mera nit, fullgjort detta sitt åliggande.
Hvad församlingens skuld, till kassaförvaltaren beträffar, skall från densammas betäckande,
Petter Börjesson efter möjligen misslyckade försök med utestående resters indrifvande inom
fyra månader, ega rätt, hålla extra uttaxering å 831 kronor och 76 öres belopp.
Församlingen medgaf Petter Börjesson rätt, att tillgodoräkna sig fortfarande 8 % i ränta å de
medel som af honom enligt räkenskaperna förskotterats, tills desamma hunnits indrifvas.
För öfrigt godkändes räkenskaperna hvilka inderskrefvos och lemnades full degarsch.
Sockenmagasinets räkenskaper för 1878, företogs härefter till granskning och då de samma
voro behörigen reviderade och utan anmärkning befunna, blefvo desamma underskrifna och
lemnades full degersch – dock med villkor, att den enligt räkenskaperna inneliggande spanmål, behörigen, till nya magasinsförvaltaren öfverlemnadts..
2)
Till elektorer för Landstingsmans väljande, vid instundande sommarting med Wedtle Härad,
valdes Herrar Jacob Johansson i Ölslanda och Petter Börjesson i Torp, samt Johannes Nilsson
i Holmen till suppleant.
3)
Till ledamot uti årets Bevillningsberedning, valdes Nämndeman Petter Börjesson i Torp, och
Lantbrukaren Jacob Johansson i Ölslanda till suppleant.
4)
Till ledamot uti årets Taxeringskommité, valdes Petter Börjesson i Torp och undertecknad

ordförande, samt Jacob Johansson i Ölslanda till suppleant.

5)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder, från årets första uppbörd, företogs till
granskning – hvilken godkändes och underskrefs.
6)
Till Nämndeman efter Petter Eliasson i Slätthult, som numera fått afsked från denna
befattning valdes Herr Osian Nyström på Almkärr, för två år.
7)
Afkortningslängden å Kronoutskylderna för år 1878, företogs till granskning och befunnen
utan anmärkning, underskrefs densamma.
8)
Att justera dagens Protokoll utsågos Herrar Jacob Johansson och Johannes Nilsson

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Jacob Johansson

Joh. Nilsson

Uppläst från Predikstolen i Lerums Kyrka den 30 Mars 1879
Intygar
J M Mollberg

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka, söndagen
den 18 Maj 1879.

1)
Församlingen beslutade: att sockenmagasinsförvaltaren skulle, förr dess ju heldre uttaxera på
hvarje ¼ hemman ½ kub: fot råg till betäckande af den brist af nämnda spannmål, vid
förestående utdelning till de fattiga från spannmålsmagasinet.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt;
P Börjesson
N. Hultgren
Uppläst från Predikstolen i Lerums Kyrka den 25 May 1879 af
C.C. Sjöblom

Protokoll hollit wid lagligen utlyst kommunalstämma med Lerums Församling uti Lerums
Skola den 17de April 1879.

1)
Mantalslängden för innewarande år företogs till granskning, och de närvarande lemnade
densamma uttan anmärkning.
2)
Till sockenombud rörande ändring i förrättningen, å allmänna wägarne inom Häradet utsågos
Herr Patron Wesslau på Hede.
3)
För att justera dagens protokoll utsågos Hemmansegaren Olaus Andersson i Långared samt
Hans Sjöberg på Guldringsbo. Dato som ofvan,

P Börjesson
Justerat
Hans Sjöberg
Olaus Andersson
Uppläst från predikstolen i Lerum söndagen den 20 April
C.C. Sjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka,
söndagen den 15 Juni 1879.
1)
Församlingen gillade de mått och steg som vidtagits för sinnessvage Andreas Cristofferssons
förvar, äfvensom kommunalstyrelsens förslag, att tillkalla läkare vid lempligt tillfälle för att
då bekomma ett sådant intyg som erfordras för att kunna få Christoffersson införd å Hospital.
Dessutom beslutade församlingen, att antaga Gästgifvaren Anders Jonsson anbud, att taga
vara om Christoffersson och lemna honom erforderlig föda mot 1 Krona per dag – samt
fortfarande begagna, en utaf sellerna i Tingshuset som bostad för mera nämnda
Christoffersson – der hansjelf medgifver sig, med anledning af dess svala läge – må bättre, än
på något annat ställe.
2)
Att justera dagens protokoll utsågos Hemmansegare Johs Nilsson i Holmen och Olsson i
Ölslanda.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Olaus Olsson
Johannes Nilsson
H N Hultgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka, söndagen
den 19 de October 1879.

1)
Hvad Andreas Christoffersson vidkom, beslutade församlingen sig för, att antaga Gästgifvare
Anders Jonssons anbud: att fortfarande behålla honom, tills församlingen kunde få
Christoffersson billigare utackorderad; - mot 75 öre per dag från morgondagen räknat. Dock
fritagande Gästgifvaren sig från skyldigheten, att förse Christoffersson med kläder – hvilket
alltså tillkommer församlingen, tillsläppa.
2)
Till Sockenombud, att öfvervara årets mantals och skatteskrifning; valdes Nämndeman Petter
Börjesson i Torp:

Som ofvan
Nils Aug Wesslau

Justeradt:
Joh, Nilsson
Aron Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 26 Okt. 1879 intygar N. Hultgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums Skolhus,
Måndagen den 8 December 1879.

Närvarande undertecknad Ordförande jemte flertaliga röstberättigade medlemmar af
församlingen:

1)
Sedan ordföranden uti Nämnden framlemnat det, af Nämnden upprättade. Utgifts och
Inkomstförslag för år 1880 – beslutades följande:
Underhåll åt de fattiga i Contanter 2,272 Kr
Samt uti Spannmål:
1/3 Råg – 79!/3 fot a 2Kr 70 öre 214,20 öre
2/3 Hafre 158 2/3 fot a 1,50 öre 238,00
Till Änkor af räntor från Gibssons Donation
Brandstodsafgiften för sockenmagasinet
Fjerdingsmannens lön
Ordföranden i Nämndens lön
Kommunens skulder från 1878
Tillkommer ett års ränta
Hyra för Barnmorskan Larsson
Extra utgifter under året

2,272 Kr …

452.20 öre
60.00 ”
20.00 ”
75.00”
200.00”
1.200.00”
72.00”
100.00”
1.000.00”
Summa Kronor 5,451,20 öre

Inkomster:
Grundränta å Kyrkogården
2 Kr 00 öre
Brännvinsutskänkningsafgiften
75 ” 00 ”
Hundskatten omkring
200 ” 00 ”
Ölförsäljningsafgiften
75 ” 00 ”
Gåfva från Lerums bylag, uti deras skatt för lägenheten Sandlid
1 ” 00 ”
Ränta å Gibssonska Donationen
60 ” 00 ”
På församlingen behöfver uttaxeras å 1015 personer a 20 öre 203 ” 00 ”
Å Fyrktal
4.835 ” 20 öre

Summa

5, 451 Kr 20 öre

Församlingen beslutade dessutom, att bland extra utgifterna under året skulle utbetalas 10
kronor till Torparen Johannes Larsson och hans hustru Elsa i Kullatå, som uppmuntran, för
den goda vård dessa lemnat, den hos dem under många år inackorderade gossen Johan Fredrik Hallberg . Och vore det församlingens önskan, att flera af dem som emottager fattiga barn

uti sin vård, följa detta exempel och fullgjorde så sina skyldigheter, uti föräldrars ställe – att
flera kunde komma i tillfälle förtjäna sådan uppmuntran. De 10 kronorna utbetalas när
Hallberg är färdig till konfirmation.

2)
Att justera dagens protokoll waldes Hemmansegarne Johannes Nilsson i Holmen och Olaus
Olsson i Ölslanda.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat
Olaus Olsson
Joh. Nilsson
Uppläst fr. predikstolen i Lerums kyrka söndagen den 14 dec 79 af Pastor Mjöberg
Intygar F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Ordinarie Komunalstämma, med Lerums församling uti Lerums skolhus
Måndagen den 29 Dec. 1879.
Närvarande, flertaliga röstberättigade medlemmar inom församlingen.
1)
Granskningen af Fyrktals – Debiterings och Uppbördslängden uppskjöts, emedan den af
uppgifna skäl, ej kunde vara färdig tills idag.
2)
Följande val företogs, till lediga befattningar inom Kommunen – med 1880 års ingång.
Petter Börjesson i Torp valdes till ordförande uti nämnden för ett år, mot en lön af 200 kronor.
Utaf öfriga nämndens ledamöter anmälde sig följande, att vilja utgå: Johannes Pettersson i
Hunstugan, Anders Jönsson i Brunnstorp, och valdes i deras ställe, Rättaren Hans Sjöberg i
Gullringsbo och Petter Eliasson i Westra Slätthult samt till Suppleant för nämnden Rättaren
Pålsson i Götebo –
Till Kronorättare för år 1880 valdes Petter Börjesson i Torp, mot en lön af 100 kronor.
Som magasinsförvaltare anmälde sig Anders Andersson i Kärret, att vilja utgå och valdes i
hans ställe för 2 år hemmansegaren Benjamin Andersson i Åsen med åliggande, att under
samma tid föra Sockenmagasinets räkenskaper.
Såsom Brandrotemästare i Häradets Brandstodsbolag anmälde sig följande vilja utgå: Hans
Andersson i Sävidsbo, Benjamin Jonasson i Kålkulle utmark, Olaus Ericsson i Slätthult,
Olaus Eliasson i Härskogen och Janne Carlsson i Brobacken och invaldes i deras ställe för 2
år, följande: Olof Johansson i Marken,Snickare Olof Åkerblad i Åkerslätt, Johannes
Andersson i Brunnstorp, Andreas Svensson i Häcken och Anders Hansson i Torp.
3)
Till revisorer, att granska och i sin helhet revidera kommunens räkenskaper för 1879 valdes
Stationsinspektor S. Thorstensson och Skollärare Ödgren i Lerum.
4)
Från Domhafvanden hade ingått skrifvelse om nytt nämndemansval i ställer för Herr Oscar
Nyström i Almkärr – men då stämman ansåg Herr Nyström böra bibehålla denna befattning
lika länge som öfriga nämndemän, innan befrielse därifrån bör ifrågakomma, återvaldes Herr
Oscar Nyström till nämndeman ännu för ett år.
5)
Med anledning af Konungens Befallningshafvares kungörelse om, att kostnadsfullt bekomma
plantor och frö för skogssådd – framhöll ordföranden fördelen af detta, och uppmanade de
Församlade, att bestämma sig för att plantera på dertill lempliga Marker och derför inlemna
ansökan derom, genom ordföranden. Då många af de närvarande förklarade sig ej hafva
någon ofröad skogsmark, var det ej mer än två personer som bestämde sig för att inkomma
med ansökan.

6)
Att justera dagens protokoll utsågos, Jacob Johanssonn och Olaus Olsson i Ölslanda.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Jacob Johansson
Olaus Olsson
Gem. T.E. Edgren

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 4 Jan 1880
Af
L.W. Mjöberg

