Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolhus
Måndagen den 9 Februari 1880.

1)
Granskning af Fyrktals – Debiterings och Uppbördslängderna för 1880- företogs, och då
ingen anmärkning förekom godkändes och underskrefs desamma.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Joh. Nilsson Olaus Olsson

Uppläst från predikstolen d. 15/2 1880
Intygar L.W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 14 Mars 1880.

1)
Wid ordförandens framställning, huruvida det fanns någon närvarande å stämman som dels
klagat öfver den dyra utackorderingen af Andreas Christoffersson- dels om någon hade
förslag, att framhålla, för att få honom billigare utackorderad – tycktes ej någon af dessa
personer närvarande; troligen i brist af något förståndigare förslag. Sedan upplysningar derom
Att Gästgifvaren Anders Jonasson. Utöfver hvad han åtagit sig – lemnat Christoffersson både
det ena och det andra i klädespersedlar; kunde församlingen icke annat än uttrycka sin tacksamhet härför, och då fåfänga försök gjordes för att få Christoffersson billigare utackorderad
beslutade församlingen: att han fortfarande skulle vara inackorderad hos Gästgifvaren Anders
Jonsson i Lerum mot 75 öre per dag.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
F.E.Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst d. 21/3 1880
L.W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerumss
Skolhus, Tisdagen den 30 Mars 1880.
1)
Räkenskaperna för 1879 hvilka förts af Petter Börjesson i Torp, framlades till granskning,
jämte en revisionsberättelse af revisorerna, som äfven upplästes, och hvaröfver följande beslut
fattades och upplysningar lemnades.
1) Hvad Gibsonska Donationsfongden vidkom, var dessa medel numera intecknade uti
Kullgården, som eges af Johannes Jonsson, men då gravationsbevis ej blifvit företet,
hvarutaf synes, huru säker inteckningen är bestämdes att Börjesson skulle på Jonssons
bekostnad uttaga ett sådant och förevisa å blifvande kommunstämma.
2) I brist på qvittenser öfver en del utbetalningar, särskilt till sådana personer som åtnjuta
Fattigunderstöd, beslutades: att alla utbetalningar som komma att utgå, vare sig för
fattighjon eller annat skall vara styrkta med qvittenser.
3) Då bestämda underhållet till Katarina Gustafsdotter i Bränås för 1879, ej hunnit utgå,
mer än med 15 kronor, innan hon med döden bortgått – men i Credit, hela anslaget 30
kronor upptagits, skulle de härå ej utbetalta15 kronor till församlingen återbäras och
uti 1880 års räkenskaper uppföras.
4) Hvad skrifmaterialier såsom papper pennor och dylikt beträffar, ansåg församlingen
ersättning härför till Petter Börjesson ligga uti den för året bestämda lönen – men
tryckta papper som uppbördssedlar böcker mm som kunna behöfvas, ansåg
församlingen sig böra bekosta äfvensom ersättningen för afskriften av debetsedlarne af
bevillning och mantalsskrifna personer, för upprättandet af Debiterings o
Uppbördslängderna.
5) Då icke första halfårets utdelningslista är underskrifven af nämndens ledamöter,
skulle detta genom ordföranden i nämndens försorg verkställas och sedan vid
blifvande kommunalstämma förevisas .
6) Då alltförofta ifrågakommer, att åtskilliga af nämndens ledamöter uteblifva från
Stämmorna fast lag i detta fall bestämmer böter, beslutades: att ordföranden Petter
Börjesson skall föra sina protokoller så,att det synes hvilka af nämndens ledamöter
som uteblifva, på det, att de måtte bötfällas hädanefter för olagligt uteblifvande och
hvilka böter skall uti räkenskaperna redovisas.
Då inga vidare anmärkningar förekommo och räkenskaperna för öfrigt förda med
noggranhet,lemnades desamma dicheig och underskrefs
Sockenmagasinets räkenskaper som äfven behörigen reviderats, förekom nu under granskning och då desamma voro förda med noggranhet godkändes desamma, sedan magasinsförvaltaren Anders Andersson i Kärret iklädt sig, att ersätta församlingen för de 19 7/10 fot
hafre som i räkenskaperna upptagits som undermål, såvida icke vid årets utgång kommer att
synas något misstag uti uppgifvit hafrekapital, vara begångit – hvarigenom undermålet,

möjligen kommer att fyllas – hvarvid församlingen lät saken bero och lemnade
magasinsförvaltarn decherg för räkenskaperna, som underskrefs.
2)
Till elektorer för landstingsmans väljande, vid instundande sommarting med Wedtle Härad
valdes Herrar Jacob Johansson i Ölslanda och Petter Börjesson i Torp samt Johan Nilsson i
Holmen till suppleant.
3)
Till ledamot uti årets Bevillningsberedning valdes Herrar Jacob Johansson i Ölslanda och
Sven Thorstensson å Lerums Station till suppleant.

4)
Till ledamöter uti årets Taxeringskommite valdes, Herrar Jacob Johansson i Ölslanda och
Sven Thorstensson å Lerums Station samt Johannes Nilsson i Holmen till suppleant.
5)
Hvad Madam Larssons ansökan om förhöjning å vedpenningar vidkom, kunde församlingen
ej nu bevilja detta, utan ansågs att madam Larsson borde till Lundby ochBergums
kommunalstämma ingå med ansökan om något bidrag och för att afbida utgången härutaf
uppskjöts frågan till någon stämma på hösten, då madam Larsson skall visa hvad resultatet
blifvits, af ansökan till Lundby och Bergum.
6)
Afkortningslängden öfver oguldna kronoutskylder, för sista uppbörden granskades och
underskrefs utan anmärkning.
7)
Att justera dagens protokoll valdes Herrar F.E. Edgren och Joh. Nilsson.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
F.E.Edgren

Joh.Nilsson

Uppläst i Lerums Kyrka den 4 April 1880 Intygar F.E. Edgren

Protokoll hållit å Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums Kyrka Söndagen
den 18 April 1880.
1)
Mantals och Skatteskifningslängden för innevarande år föredrogs till granskning – och då
inga anmärkningar förekom mot densamma, blef den godkänd och underskrifven.
2)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder och pastoratier företogs till granskning och då
ingen anmärkning förekom,godkändes och underskrefs densamma.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt.
Hans Jonasson Olaus Olsson

Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 25 April 1880
Intygar F.E. Edgren

Protokoll hållit å Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums skolhus Torsdagen
den 20 Maj 1880.
1)
Församlingen beslutade. Att Sockenmagasinsförvaltaren skulle, för att fylla bristen af Råg vid
instundande utdelning till de fattiga, inköpa Råg; dels för de contanta medel som finnes, dels
för de penningar som inflyta vid försäljningen af den för tillfället ej behöflig Hafre – hvilken
på så vis skall på lämpligaste sätt försäljas.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
P. Börjesson
F.E.Edgren

Uppläst från predikstolen i Lerum den 23 Maj
Af L.W. Mjöberg

Protokoll hållit å Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Kyrka Söndagen den
27 Juni 1880.
1)
Sedan numera Herr Oscar Nyström på Almkärr blifvit ledig från nämndemanstjänsten,
företogs nytt val, hvarvid Hemmansegaren Anders Jönsson i Hallsås erhöll gemensamma
röstantalet; som således var dermed utredd till att emottaga den lediga
Nämndemansbefattningen.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt;
P.Börjesson

Lemnats

Jacob Johansson

??????
Den 19/7 1880

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka,
Söndagen den 22 Augusti 1880.

1)
Med anledning af ingången skrifvelse om kommunalstämmas hållande, var densamma till i
dag behörigen utlyst, för att inhämta besked:hurumånga rofdjur af björn, warg, lodjur, jerf,
räf,örn,uf, hök och kråka blifvit fällda under hvardera året 1876,1877,1878 och 1879 samt
hurumånga husdjur af rofdjur dödade under samma tid -- Men då stämman var fåtaligt
besökt, kunde häruti icke inhämtas flera upplysningar än att en ko blifvit dödad och en ko
rifven af wargar under året 1878 – att åtskilliga fjäderfän blifvit dödade af Räf under den
tiden, kunde man med säkerhet veta fast något antal ej kunde uppgifvasRäf hade funnits under 1876 och 1877 uti stor myckenhet men under 1878 och 1879, blefvo
de mycket förföljda, dels under jagt, dels genom utlagt gift, hvarmed ett större antal räf
dödats, fast inget bestämt antal kunnat uppgifvas och detta så mycket säkrare, som räfvarnas
antal märkbart aftagit.
För öfrigt kunde inga vidare upplysningar inhämtas.

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

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolhus
Tisdagen den 12te October 1880.

1)
Enligt Domhafvandens skrifvelse- företogs wal af kommunalombud för Lerums socken, för
att å väghållningskyldiges wägnar föra talan uti frågan rörande snöplogningsregleringen som
förekommer vid Wettle Häradsrätt å Tingsstället Lerum Tisdagen den 19de dennes kl.9 f.m.och utsågs till detta uppdrag undertecknad ordförande.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
P.Börjesson
Joh.Nilsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums kyrka
Söndagen den 17 October 1880.

1)
Kungörelsen rörande val af ombudsväljande för att öfvervara markegångssättningen för Wäne
fögderi blef i behörig ordning i dag uppläst men då ingen församlingsbo infann sig kunde ej
något val företagas hvilket härmed intygas som ofvan.

Nils Aug. Wesslau

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma i Lerums kyrka Söndagen den 18 Dec. 1880

1)
För att fylla bristen af Råg i magasinet då densamma är otillräcklig vid förestående utdelning
till de fattiga för sista halfåret 1880 – beslutade församlingen: att det skulle uttaxeras 1 kub:fot
Råg på hvarje helt hemman; således lika med 2½ kanna Råg på ¼ dels hemman.
Och då tiden lider in på Julen och de fattiga då äro i behof af rågen beslutades: att uttaxeRingen skall ske så snart som möjligt och dertill läggande de betalningsskyldige på hjärtat, att
å det uppbards möte som magasinsförvaltaren utlyser, ovillkorligen restfritt inbetala Rågen,
på det att de fattiga måtte få bröd till julen.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
F.E.Edgren
Benjamin Hansson

Protokoll vid Ordinarie Kommunalstämma, med Lerums socken uti Lerums skolhus,
Tisdagen den 28 December 1880.

1)
Fyrktals – Debiterings och Uppbördslängderna kunde ej företagas till granskning, emedan de
ej liggat till påseende, sin behöriga tid..

2)
Till orförande uti Nämnden valdes Petter Börjesson i Torp mot en lön af 200 kronor, för 1881
– hvarefter samma person åtog sig, att fortfarande bestrida Kronorättaretjänsten under 1881
emot en lön af 100 kronor.
Som suppleant i kommunalnämnden, skulle utgå Jonas Börjesson i Hallsås och valdes i hans
ställe Anders Hansson i Torp och då stämman ansåg, att suppleanternas antal bör ökas –
valdes på nytt Benjamin Andersson i Åsen, till nämnda befattning.
Till Magasinsföreståndare i stället för Anders Andersson i Kullgården och Anders Hansson i
Torp – valdes: Edvard Johansson i Hultet och August Olsson i Hunstugan.
Till Brandstodsmästare i Häradets Brandstodsbolag i stället för Johannes Jonsson i Kullgården
och Anders Andersson i Gamlebo – valdes Anders Andersson i Kullgården och Janne
Pettersson i Burhult.
3)
Till revisorer för 1880 års räkenskaper valdes Stationsinspektor Sven Thorstensson och
Skolärare Edgren i Lerums Kommun
4)
Då Häradsboarne vid sidnaste Häradstinget den 19de October förenades uti den åsigt, att
snöskottningen inom Häradet, bättre kunde ombesörjas och kostnaderna derför jämnare
fördelas, om hvarje kommun inom sitt område ombesörjer snöskottningen – var frågan till i
dag varande stämma, å behörig tid utlyst, för att kommunens röstberättigade medlemmar
skulle blifva i tillfälle gemensamt bestämma grunderna för ordnandet af snöskottningen å
allmänna vägar inom Lerums socken; hvarvid fattades följande beslut:
1: Wägarne skola fördelas uti Sex snölag, med hvar sin snöfogde som är skyldig tillse
vägarnes skottning, så att de äro uti ett godt och farbart skick.
2: Till hvarje snölag skall vissa hemman lemna, en man på ¼ hemman på snöfogdens påbud.,
Mot 25 öre i timman för sådant arbete och med sådant redskap, som af honom bestämmes.

3: För en person som ej fullgör sin skyldighet inom snölaget, eger snöfogden rätt på den
tredskandes bekostnad lega annan person, till hvad pris kan erhållas.
4: Snöfogdarne äro skyldiga föra tydlig redovisning öfver den tid, som nedlägges på vägarnas
underhåll och skall redovisningarna vara inlemnade före 1ta Juni hvarje år, äfven kostnaderna
för föregående vinterarbete – till ordföranden uti Kommunalnämnden som skall uppbära
contanta medel för betäckandet af utgifterna, efter förmedlat hemman inom socken. Uppbörden sker vid samma tillfälle som andra uppbörden under året af fattigmedel , försiggår. Härefter erhålla snöfogdarne de indrifna medeln, så snart sig göra låter, för att betala det
verkställda arbetet inom snölagen. Snöfogdarne få godtgöra sig efter 25 öre i timman för den
tid de egna åt snölagets angelägenheter.
4) Denna nya förordning rörande snöskottning och vägarnes öfriga underhåll vintertiden, skall
gälla från och med 1881 års ingång under 5 års tid - och hvarå man hoppades Kongli: Majts
Befallningshafvande lemnar stadfästelse.
5) Fördelades snölagen i följande ordning:
Nr.1 Börjar å stora landsvägen vid Jonsered, sträckande sig till Bråtanäs - med skyldighet för
följande hemman att biträda med manskap mot överenskommelsits pris nemli: 1 mantal:
Götebo, 1 mantal Stålebo, ½ mantal: Svenkebo Nohlg: 3/16 mantal Svenkebo Sörgård, 1/16
mantal Gullringsbo Sörgård, ½ mantal Gullringsbo Nordgård och ½ mantal Sandbeck samt
Rättare Hans Sjöberg å Gullringsbo som Snöfogde.
Nr:2 – Börjar der Nr 1 slutar och sträcker sig till Åsen – med skyldighet för följande hemman,
att biträda med manskap mot överenskommits pris neml: ½ mantal Almkärr, 1 mantal Östra
Ryd, ½ mantal Hulan, ½ mantal: Bråta Stora, ¼ mantal Bråta Lilla, ½ mantal Lerum Anders,
¼ mantal Nygård, ½ mantal Öxsjöryd, ½ mantal Kolboryd samt Inspektor Robert Bergman på
Hulan som Snöfogde.
Nr:3. – Börjar der N r:2 slutar och sträcker sig till Lerums Gästgifvargård, inberäknadt vägen
från stora vägen till öfra kyrkporten till Lerums kyrka vid Holmen med skyldighet för
följande hemman att biträda med manskap mot överenskommet pris, neml. ½ mantal: Åsen, 1
mantal: Aspenäs, ¼ mantal Skafsås, 3/8 mantal: Torp Sörgården, 3/8 mantal Bjärrebo, ½
mantal Kifvenäbb, ½ mantal: Munkebacka, ½ mantal: Kålkulla, ½ mantal: Derregården, 3/8
mantal Hallsås Westra, ½ mantal Östra Hallsås och 1 mantal Kullagården, samt
Hemmansegaren Benjamin Andersson i Åsen som Snöfogde.
Nr:4 – Börjar der Nr 3 slutar och sträcker sig till Ölslanda der vägen till Lundby afviker, med
skyldighet för följande hemman att biträda med manskap mot överenskommet pris neml:½
mantal Knappekulla , ½ mantal Lerum Skattegård, ¼ mantal Lerum Westergårg, ½ mantal
Lerum Stommen, ½ mantal Lerum Hallegården, ¼ mantal Lerum Lilla Holmen, 1 mantal:
Hede, ¼ mantal Ölslanda Westergård, ½ mantal: Gamlebo Kullen, 6/8 mantal Gamlebo
Skattegården, ½ mantal: Kärret, ½ mantal: Långared och1/4 mantal Loddebo, samt
undertecknad ordförande som Snöfogde.
Nr 5- Börjar der Nr:4 slutar och sträcker sig till Orrås vid Skallsjö gräns på stora landsvägen
på ett håll, samt på andra hållet på vägen till Lundby sockengräns med skyldighet för följande
hemman att biträda med manskap mot överenskommet pris, nemligen: - ¼ mantal
Westergården, ½ mantal Ölslanda Sörgården, ½ mantal Ölslanda Skattegården, 1 mantal:
Hundstugan, ½ mantal: Wåthult, ½ mantal: Gamlebo Svenningsgård, ½ mantal Burhult och ¼
mantal Länkegården å Gamlebo samt Lantbrukare Jacob Johansson i Ölslanda som Snöfogde

No 6 – Börjar der så kallade Häradsvägen afviker från stora vägen vid Derregården och
sträcker sig till Bergums sockens gräns, med skyldighet för följande hemman att biträda med
manskap mot överenskommet pris, nemligen ½ mantal Derregården, 1 mantal Torp
Sörgården, 5/8 mantal Torp Nordgården, 1 mantal Sävidsbo, ½ mantal Marken, 1/8 mantal
Hultet och ½ mantal Lerum Skattegård samt Häradsdommarn Petter Börjesson i Torp som
Snöfogde.

5)
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Jacob Johansson i Ölslanda och Johannes Nilsson i
Holmen.
Som ofvan
Nils August Wesslau
Justeradt:
Jacob Johansson
Joh. Nilsson

Omstående Protokoll är uppläst i Lerums kyrka söndagen den 2 Januari 1881
Intygar L W Mjöberg

