Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling i Lerums skolhus, Tisdagen
den 11 Januari 1881
Närvarande undertecknad ordförande jemte flertaliga röstberättigade medlemmar, inom
församlingen.
1)
Granskning af Fyrktals – Debiterings och Uppbördslängderna för innevarande år företogs –
och då ingen anmärkning dervid ifrågakom, godkändes och underskrefvos desamma.
2)
Till Ombud för att svara uti frågan rörande snöskottningen å vägarne inom Häradet vid
instundande ting i Lerum den 19de dennes; valdes undertecknad ordförande samt Häradsdomarn Petter Börjesson i Torp:
3)
Med anledning af Herrar Patrick Billqvist, gjorts anbud, uti hyra för Sockenmagasinet
beslutades: att detsamma skulle uthyras mot 300 Kr per år, samt på 6 månaders uppsägning.
Hvilken hyra skulle ½ årsvis erläggas till Kommunens magasinsförvaltare, under Februari och
Sept; månader – Församlingen förbehåller sig vindsvåningen och vid hvars tillträde det
ombud skall närvara från Herrar Patrik Billqvist Co. För öfrigt uppdrogs till undertecknad
ordförande och Jacob Johansson i Ölslanda att upprätta och underskrifva hyreskontrakt med
nämnda firma – rörande sockenmagasinets uthyrning – med de förändringar och tillägg som
ombuden finna vara nödiga.
Rörande försäljningen af inneliggande spannmål och de å magasinet befintliga effekter som
bänkar m.m. beslutades: ej skola för närvarande försäljas.
4)
Hvad försäljningen af Öl, Porter, vin samt öfriga icke spirituösa drycker vidkom, företogs
frågan rörande sådan försäljning Anderssons restauration å Lerums station en lång diskussion,
huruvida denna försäljning borde fortgå eller icke och efter verkställd röstning med 1995 Ja
mot 796 Nej blef beslutat att försäljningen skulle upphöra. Rörande tiden för dess upphörande
beslutades enhälligt, att försäljningen skulle få så vidt det ankom på stämman till 1te
nästkommande April, utaf det skäl; att man fruktade rörelsen å Gästgifvaregården skulle så
ökas, att man mera befrämjade öldrickningen innan utlåtande hinner ingå från Kunglig
Befallningshafvande, rörande Gästgifvarens rättigheter och skyldigheter vid försäljning af Öl
m.m.

Restauratören Andersson skall dock fortfarande ställa sig till efterrättelse vid sin försäljning
de föreskrifter som gjordes å kommunalstämma den 12 Mars 1877.
5)
Sedan numera beslutats: att ölförsäljningen å Restauration på Lerums Station skall upphöra
och man fruktar, att öl, porter och vin försäljningen härigenom tilltager hos de i närheten
boende köpmännen Carl Johansson och Johan Jonsson i Lerum – beslutade stämman i
anledning af frågans föredragande i dag, att ingå till Konungl. Befallningshafvande med anhållan: om upplysning huruvida det vore möjligt få förbud på sådan försäljning hos nämnda
köpmän, åtminstone för något år.
Hvad handlanden Johan Jonsson beträffar, hade han två olika stämningar till sednaste
hösttinget för otillåten öl, porter och vin försäljning och derför bötfälld; hvarför församlingen
hoppades detta möjligen skulle kunna gifva Kongl. Befallningshafvande skäl till att förbjuda
honom all försäljning af sådana varor, på längre eller kortare tid.
6)
Då den viktiga frågan rörande hämmandet af försäljningen af öl, porter och vin, var till i dag
utlyst att behandlas och då stämman redan uti föregående punkter beslutat, dels: att sådan
försäljning uti restauration å Lerums Station helt och hållet skall upphöra, dels försök skall
göras, få förbud å sådan försäljning hos köpmännen – återstod nu den kinkigaste delen af
frågan, huru denna försäljning skall kunna hämmas å Lerums Gästgifvaregård. - - Då hvar och en af församlingsboarne känner till, att å Lerums Gästgifvaregård har Anders
Jonsson, försäljningen af öl, porter och vin allt för mycket missbrukas, dels under sön – och
helgdagar och då kyrkan är belägen uti Gästgifvargårdens närhet är detta så mycket värre –
dels under sådana tider på dygnet, då samqväm är så mycket farligare. Kommunalstämman
gjorde visserligen för ett par år sedan några särskildta föreskrifter rörande tiden för sådan
försäljning å Gästgifvaregården – men då dessa ej längre efterlefdes, utan Gästgifvaren
fortsätter sina gamla vanor uti vinförsäljning och församlingen fruktar, att rörelsen der
kommer att utvidgas, då försäljningen omkring Lerums Station kommer att indragas,
beslutade församlingen ingå till Kongl. Befallningshafvande med anhållan; att försäljningen
på grund af uppgifna skäl – af öl, porter och vin måtte komma att upphöra å Lerums
Gästgifvaregård. Då församlingen väl insåg, att sådan servering samtidigt med mat ej gerna
kan borttagas å Lerums Gästgifvargård – der såväl Ting som andra större allmänna
sammanträden ofta ifrågakomma och personer från spridda delar af Häradet måste uppehålla
sig – men, för att sätta gräns för själfva öl,porter och vin ensamma förtäring anhåller Lerums
Kommunalstämma vördsammast: att Kongl. Befallningshafvande täcktes föreskrifva, att
nämnda varor ej får serveras eller försäljas å Lerums Gästgifvaregård till andra personer än
sådana som. Hvar och en för sig betalar minst 75 öre för den mat de vid dukat bord å stället
förtärer.

Skulle Kungl. Befallningshafande ej kunna gå församlingsboarnes här gemensamt uttalade
önskan till mötes – hoppades de på, att all den inskränkning som kan låta sig göra å Gästgifvarens rättigheter i detta afseende, kommer att göras.
7)
Wid frågan förekommande hurumånga rofdjur som blifvit dödade under år 1880 kunde icke
närvarande personer upplysa mera än att en Räf blifvit dödad – samt att af kreatur, endast
blifvit af rofdjur fäldt, en tupp.

8)
Som ombud, att öfervara de af kronofogden Forssell sammanträden för upprättande af
priskurant för Wedtle XXXXXXXX ?????? sättet för Märkegångsprissättning valdes
Hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen samt Hemmansegaren Olaus Olssom i Ölslanda
som Suppleant och skulle den som besöker sammanträdena ega rätt, uppbära utur
kommunalkassan, rimliga resersättningskostnader.
9)
Att justera dagens protokoll utsågos Lantbrukare Jacob Johansson och Olaus Olsson i
Ölslanda.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Olaus Olsson
Jacob Johansson

Uppläst 16/1 1881
G G Sjöblom ?

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling, uti Lerums skolhus
Måndagen den 28 Mars 1881.
1)
Räkenskaperna för 1880, som förts af Petter Börjesson i Torp kunde ej i dag föregragas till
granskning, emedan derå förestående revission ej kunnat verkställas, innan behöfliga
upplysningar om brännvinsminuteringsafgiften behörigen inkommit för räkenskapsafslutande.
Magasinsräkenskaperna föredrogs deremot till granskning, och då revisorerna funnit dem
riktigt förda och alla qvitenser behörigen förevisade, godkändes desamma och lämnades
magasinsförvaltarne full decherg.
Då det undermål af 19 7/10 fot hafre vid 1879 års slut - - - nu under 1880 års bokföring rättat
genom en utstående fordran som ej blifvit upptagen som tillgång vid räkenskapernas
afslutande 1879 – fritages dåvarande magasinsförvaltare från ersättningsskyldigheten deraf..
2)
Till elektorer för landstingsmans väljande wid instundande sommarting med Wedtlw Härad,
valdes Herrar Jacob Johansson i Ölslanda och Petter Börjesson i Torp samt Hemmansegaren
Johannes Nilsson i Holmen till supleant.
3)
Till ledamot uti årets Bevillningsberedning, valdes Herrar Jacob Johansson i Ölslanda, samt
Sven Thorstensson i Lerum till Supleant.

4)
Till ledamöter uti årets Taxeringskommite valdes herrar Jacob Johansson i Ölslanda och Sven
Thorstensson å Lerum, samt Johannes Nilsson i Holmen till supleant.
5)
Afkortningslängden öfver oguldna Kronoutskylder för 1880 granskades och underskrefs utan
anmärkning.
6
Att justera dagens protokoll valdes Herrar Sven Thorstensson och F.E. Edgren i Lerum.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt. F.E. Edgren
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den 3 April 1881
Intygar F.E. Edgren

ö

.

Protokoll hållit å Extra Kommunalstämma med Lerums församling , uti dess skolhus
Thorsdagen den 28 April 1881

1)
Granskning af Mantals och Skatteskrifningslängden för 1881 företogs och blefvo de gjorda
anmärkningarna uppförda å en särskildt längd som skulle åtföljda Mantalslängden hvarefter
de samma, behörigen underskrefvos.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt
P. Börjesson
Olaus Andersson
Uppläst 1/5 1881 af G.G. Sjöblom

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skolhus,
Tisdagen den 15 Mars 1881.
Närvarande : undertecknad ordförande jämte flertaliga röstberättigade medlemmar inom
församlingen. Å stämman som var behörigen utlyst tills idag – föredrogs följande.
1)
Resolution från Landshöfdinge Embetet – öfver Gästgifvaren Johnssons i Lerum insända
klagomål öfver församlingens beslut å kommunalstämma den 11 sistlidna Januari, rörande
försäljningen af vin och maltdrycker å Lerums Gästgifvaregård – upplästes, jämte de dermed
förenade handlingar; hvarefter stämman enhälligt förenade sig om följande utlåtande och
beslut:
1:) Stämman gillade till alla delar de beslut som fattats å kommunalstämman den 11 sistlidna
Januarii – med ytterligare uttalad åsigt, som en nödvändighet för Lerums kommun att
försäljningen af vin och maltdrycker å Lerums Gästgifvaregård måtte borttagas eller
inskränkas utaf det skäl, att den i så hög grad missbrukas genom skadliga samqväm, särskilt
under Sön- och andra Helgdagar, hvilket gifver anledning till de besökandes qvarstannande
långt in på nätterna med fordringar på, att serveringen då äfven skall fortgå..
2:) Beslutades, att det i stämmoprotokollet af den 11 sistlidna Januari omnämnda beslut, för
ett par år sedan ( enligt protokoll af den 16 AUG. 1877), rörande föreskrifter för Gästgifvare
Jonssons vin och maltdryckers försäljning och hvarefter han ej heller villat rätta sig – skulle
härefter insändas i afskift till Konungens Befallningshafvande, med anhållan: att Gästgifvaren
Anders Johnsson i Lerum måtte blifva ålagd ställa sig dessa föreskifter till efterrättelse, i
händelse Konungens Befallningshafvande ej skulle finna skäl för att ännu mera inskränka
ifrågavarande försäljning.
3:) Rörande det intyg Anders Andersson inlemnat med flera personers underskrifter på, att ej
oordning förefallit å Lerums gästvifvaregård under det sistförflutna året, upplyste närvarande
medlemmar af församlingen: att detta intyg är stridande emot verkliga förhållandet och kunde
man ej finna annat, än att de personer som underskrifvit intyger blifvit dertill övertalade genom tydning af ordet ”oordning” så, som dermed menats slagsmål och hvarpå en närvarande
person förklarade sig hafva underskrifvit intyget, oaktat han på stämman den 11 Januari
likasom idag delade de öfrigas närvarande åsikter, att det å Lerums gästgifvaregård råder hvad
man i dagligt tal kallar oordning vid ett mycket besökt allmänt ställe – utan att man går handgripligt till väga, hvilket ej heller har varit någon kommunalstämma påstått.
Bland underskrifterna märktes ytterligare två namn på personer som var på
Kommunalstämman den 11 Januari och då uttalade sin åsigt,som varande för, att
försäljningen å gästgifvaregården bör upphöra med anledning af bristande ordning m.m.
Utaf underskrifterna befans fyra sådana, af bröder till Gästgifvare Jonsson, hvilka stämman
ansåg alldeles för partiska att lemna ett intyg i denna frågan.

Äfven befunnos namnunderteckningar af personer, som flera å stämman med säkerhet
intygade icke var sjelfva skrifkunniga och andra dels icke igenkänliga på stilen – hvarför en
allmän undran gjorde sig gällande öfver, att det icke stod åtninståne ” med hand å pennan”
eller annat intyg på, att deras namn med deras medgifvande ditskrifvits o.s.v. – hvarför
stämman ansåg att Konungens Befallningshafvande ej bör förta någon särdeles uppmärksamhet vid dessa underskrifter på, att det ej varit oordning vid försäljningen af vin och
maltdrycker å Lerums gästvifvaregård.
4) Hvad det beträffar det yttrande Gästgifvare Jonsson haft i sin skrifvelse till Konungens
Befallningshafvande att dessa så kallade;” aktade medlemmar inom Lerums socken, hvilka till
antal och rösträtt i Kommunalstämma vida öfverstiger det fåtal församlingsmedlemmar som
så skarpt klandrat mig för bristande ordning vid gästgifveriet” får stämman fästa Kunungens
Befallningshafvandes uppmärksamhet vid, att kommunalstämman den sistlidna Januari representerades af 2791 fyrk och stämman i dag af 3979 fyrk, hvilka alla förenades utan
undantag om den här uttalade åsigt rörande frågan
5) Bland de personer som lemnat Gästgifvare Jonsson intyg på att ingen oordning
ifrågakommit, äro många långt bort boende från Lerums Gästgifvaregård och derigenom ur
stånd att intyga något rörande förhållandena derstädes – utan hafva troligen ansett sig mera
göra Jonsson en personlig tjänst med underskrifterna då de derom blifvit enträget anmodade,
under olika föreställningar – än att tänka på det allmänna bästa, hvilket hade varit bättre
gagnande, än att vilseleda frågan.
2)
Att justera dagens protokoll utsågos Häradsdomarn Petter Börjesson i Torp och Inspektor
Robert Bergman på Hulan.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
P Börjesson
Robert Bergman
Uppläst från predikstolen i Lerums kyrka den 20 Mars 1881 intygar
L W Mjöberg.

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skolhus,
Tisdagen den 12 April 1881
1)
De räkenskaper som rör kommunalkassan föredrogs, efter numera verkställd revision till
granskning – och då allt med noggrannhet förts och behöriga qvittenser förevisats, tillstyrkte
revisorerna räkenskapernas godkännande, dock med den erinran: att de 15 kronor som under
år 1879 lemnats förmycket till fattighjonet Katarina Gustafsdotter i Bränås icke blifvit i 1880
års räkenskaper afskrifna, utan måste detta i dess ställe komma att ske uti 1881 års
räkenskaper. På revisorernas tillstyrkan beslutades: att det skall af kassaförvaltaren föras en
Specialkassabok, äfvensom att Kommunalnämndens likasom Kommunalstämmans
protokoller, böra införas uti inbundna böcker – hvilket trodes skulla underlätta räkenskapernas
reviderande, och för att få en lättare öfverblick å fattade beslut.
Räkenskaperna som således, af församlingen godkändes, underskrefvos och lemnades
kassaförvaltaren full ansvarsfrihet:
2)
Med anledning af Restauratören Sven Anderssons i Lerum till Komunalnämnden inlemnade
ansökan om tillåtelse, att få försälja vin, porter, öl, kolsyrade drycker och kaffe – hade ärendet
enligt nu uppläst protokoll, blifvit å Kommunalnämndens sammanträde behandladt, med det
beslut: att ifrågavarande försäljning medgifvits – dock med villkor, att ärendet vidare
behandlas å Kommunalstämman. Församlingen hade visserligen å Kommunalstämma den 11
sistlidna Januari försökt få all rättighet af sådan försäljning att upphöra, men som det uti 4de
paragrafen af nämnda protokoll synes, var det stämmans årigt att Restauration å Lerums
station vore nödvändig för att hämma en allt för mycket utvidgad försäljning å Lerums
Gästgifvaregård eheru det ansågs vara bäst om all sådan försäljning inom församlingen
komme att upphöra – men då ännu icke afgjörandet hos Konungs Befallningshafvande
huruvida vin,öl,och porter försäljningen å Lerums Gästgifvaregård kommer att förbjudas och
derpå skulle bero, huruvida det borde vara någon mera sådan försälning inom kommunen,
,fattade stämman följande vilkorliga beslut:
Mad anledning av den gjorda erfarenhet att försäljning af vin, öl och porter icke ensamt bör
ifrågakomma å Lerums Gästgifvaregård, ansåg stämman, derest Konungs Befallningshafvande” ej förbjuder nämnda försäljning å Lerums Gästgifvaregård,” att Restauratören Sven
Andersson nödvändigt bör ega rätt till sådan försäljning uti sin lägenhet å Lerums Station, utaf
därest uppgifna skäl och då på så vis mera gagna än skada ordningen inom kommunen – samt
dessutom draga nytta af den lilla fördel som bjudes på försäljning till jervägsresande
Försäljningstiden för Sven Andersson, räknas från den dag utlåtande kommer från Konungs
Befallningshafvade rörande Lerums Gästgifvaregård, ifrågan, rörande förbud eller fortfarande
rättigheter till försäljning af vin, öl och porter.derstädes.
Följande ordningsregler åligger det Sven Andersson att efterlefva:

1) Restauration skall hållas stängd och ingen försäljning ega rum från kl: 6 ef.m. å alla de
dagar hvilka intreffa, såväl före söndagar som öfriga helgdagar, tills Kl: 6 f.m. å den
efter infallande söckendagar.
2) Deremot tillåtes servering af mat äfven under dessa nämnda dagar och tider, då
derjemte öl,porter och vin får serveras, såvida hvarjej person vid inträdet minst betalar
75 öre för den mat som skall vid dukat bord å stället förtäras.
3) Restauratören Sven Andersson egen 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 Andersson fritt, att neka
sådan servering om han så för dodt finner.
4) Under några förhållanden får ej servering eller försäljning ske till sådana personer,
som i ringaste mån äro berusade – ej heller till sådana personer som Andersson hvet
eller blifvit af vederbörande kommunalmyndegheter uppmärksamgjord på, att de
genom sitt lefnadssätt skadar sitt egets och det allmänna bästa.
Från den tid rättigheterna blifver af Konung Befallningshafvande beviljade, betalar
Restauratören Andersson till Kommunalkassan 150 Kr om året, hvilka halfårsvis erlägges.
Brytes emot dessa föreskrifter, är Andersson genast sina rättigheter förlustig.
3)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder, från sednaste halfårsuppbörden, företogs till
granskning och underskrefs densamma.
4)
Att justera dagens Protokoll utsågos Skollärare F.E. Edgren och Inspektor Rob: Bergman.
Som ofvan
Nils Aug: Wesslau
Uppläst från predikstolen i Lerums kyrka den 17 April 1881 af L.W.Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums församling uti Lerums Kyrka
Söndagen den 29 Maj 1881.

1)
För att kunna fullgöra till de fattiga, hvad som dem på vårterminen bör tillkomma, uti
Spannmålsvärde – beslutades: att den inneliggande spannmålen skulle utbetalas så långt den
räcker och återstoden skall utbetalas uti contanter, efter 4 kronor för råg och 2 kronor för
Hafre, efter kubikfot räknadt – hvartill skall användas af de innestående Contanter, samt af
hyran för magasinet, hvilken nu förfallen, skulle av magasinsförvaltaren indrifvas.
’
Lerums kyrka den 29 Maj 1881
Nils. Aug. Wesslau

Justeradt:
P. Börjesson
Joh. Nilson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 6 Juni 1881
Intygar F. E. Edgren

Protokoll hållit vid utlyst sammanträde, inför Kommunalstämmans ordförande, med Lerums
Kommun uti Lerums Skolhus Torsdagen den 11 Augusti 1881.

1)
Enligt Domhafvandens skrifvelse af den 23 sistlidne Juli, blef detta sammanträde utsatt att
hållas för väljande af elektorer, som skola inför, Domhafvande den 8de nästkommande
September Kl 10 f.m. å tingsstället i Alingsås deltaga uti val till ledamot i Riksdagens andra
Kammare under nästföljande tre år – och då valet skulle försiggå föllo rösterna enhälligt på
undertecknad ordförande och Häradsdommare Petter Börjesson i Torp; hvilka alltså voro
utsedda Elektorer.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt
Jacob Johansson
Olaus Olsson

Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den 14/8 1881
Intygar C.C. Sjöblom

Protokoll hållit å kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus Thorsdagen
den11 Aug. 1881:
1)
De frågor som af kommiten för Reglering af Rikets indelningar inlemnats blefvo i sin ordning
föredragna och besvarade.
2)
Hvad Andreas Christoffersson beträffar anmälde Gästgifvare Jonsson i Lerum att han aflägsnat sig men lofvade tillbaka hämta Andreas för att ytterligare vårda honom – dock med
det förbehåll att om Andreas skulle begå någon våldsamhet anmälan derom skulle göras hos
kommunalstyrelsen för att vidtaga nödiga åtgärder.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt
P. Börjesson
Anders Jönsson

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 14/8 1881 intygar
C.C. Sjöblom

Protokoll hållit å Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus Thorsdagen den
17 november 1881.
1)
Sedan ordföranden uti Nämnden framlemnat, det af nämnden upprättade Utgifts och Inkomst
förslag för år 1882 – beslutades följande:
Utgifter
Underhåll till de fattiga i kontanter
Samt uti spannmål:
1/3 del råg, 60 kubfot a 3,25 – 195 Kr
2/3 hafre 120 kubfot a 1,50 – Kr
Till Enkor, af räntan från Gibsons Donation
Brandstodsafgiften för magasinet
Till Fjärdingsmanslön
Lön till ordföranden uti Nämnden
Hyra för Barnmorskan
Summa Kronor

2.340 Kr

375Kr
60Kr
20Kr
100Kr
200Kr
100Kr
3,195,00

Inkomster
Kassa behållning från 1881
1,282 Kr
Grundränta å Kyrkogården
2”
Bränvinsutskänkningsafgift
50 ”
Hundskatt
175 ”
Herr Carlabders afgift för Sandlid
1”
Räntan af Gibsons Donation
60 ”
Bötesmedel
10 ”
Ölförsäljningsafgift
75
På församlingen skall uttaxeras å 1020 personer a 20 öre 204 ”
Uttaxeras efter fyrk
1,336 ”
Summa Kronor
3,195 , 00

Dock beslutade församlingen: att utgifterna skulle minskas med 20 Kr på underhållet till
Beata Hofs barn, emedan både hon sjelf och barnen, helst under sommaren har tillgång på
höga förtjänster.
2)
Att justera dagens protokoll, utsågos Herrar Robert Bergman på Hulan och Johannes Nilsson i
Holmen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
R. Bergman
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka d. 20 Nov. 1881 intygar
F.E.Edgren

Protokoll hållit vid utlyst extra kommunalstämma uti Lerums kyrka den 4 December 1881.

1)
Då Rågen i Sockenmagasinet är otillräcklig för utdelning till de fattige. Beslutades att Twå fot
Råg pr Hemmanet skall uttaxeras och af Magasinsförvaltaren uppbäras inom Medie af denna
månad.

P. Börjesson

Justeradt
F.E.Edgren
Joh. Fred. Sten

Uppläst i Lerums kyrka den 11/12 1881 Intygar
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid ordinarie Kommunalstämma med Lerums socken, uti Lerums Skolhus
Thorsdagen den 29 Dec 1881:

Närvarande : Undertecknad ordförande jämte flertaliga röstberättigademedlemmar, inom
församlingen:
1)
Då ej, Fyrktalslängden samt Debiterings och Uppbördslängden varit så tidigt färdiggjorda, att
de kunnat vara tillgängliga för allmänheten, sin behöriga tid; kunde dessa ej föredragas i dag
under granskning.
2)
Till ordförende uti Nämnden valdes Petter Börjesson i Torp mot en lön af 200 kronor för 1882
– och skulle ersättning för skrifmaterialer vara inberäknad i samma summa.
hvarefter samma person åtog sig att fortfarande bestrida kronorättare tjänsten under 1882 mot
en lön af 100 kronor.
Till ledamot i Kommunalnämnden invaldes Eric Olofson i Westra Sävidsbo. Istället för
August Jonasson i Sävidsbo, samt till Suppleant Aron Andersson i Östra Sävidsbo.
Till Magasinsförvaltare invaldes Aron Johanssonn i Wåthult i stället för Benjamin Andersson
i Åsen – med skyldighet att föra magasinets räkenskaper.
Till Brandrotsmästare i Häradets Brandstodsbolag, i stället för Johannes Andersson i
Brunstorp, Olof Åkerblad i Åkerslätt, Benjamin Andersson i Åsen, Anders Hansson i Torp
och Janne Pettersson i Burhult – invaldes för två år. August Jönsson i Stackekärret, August
Olsson i Hunstugan, Aron Benjaminsson i Jordfallsbacke, Carl Olofsson i Torp, samt Johan
Andersson i Olsmässehagen.
3)
Till revisor för 1881 års räkenskaper, valdes Stationsinspektor Sven Thorstensson och
Skolärare F. Edgren i Lerums Kommun.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Rob. Bergman Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums Kyrka Den 1 Januari 1882

Intygar
L. W. Mjöberg

