Protokoll hållit vid utlyst kommunalstämma i Lerums Kyrka Söndagen 29 Januari 1882.’
1)
Wid föredragning inför stämman i dag för att lemna besked öfver antalet Rofdjur af alla slag
som sistlidet år blifvit dödade, samt äfven antalet husdjur som af Rofdjur blifvit fälde,
tillkännagaf kyrowaktaren Anders Petter Andersson på Granbacken att, sex stycken får
tillhörande åboarne i Burhult blifwit på olika tider året fälde. Någon upplysning om rofdjurs
dödande kunde icke erhollas, enär stämman bestod af endast fyra personer hwilka icke hade
sig något bekant..

P Börjesson
Wice ordförande

Justeradt
Joh Nilsson
Aron Nilsson

Uppläst i Lerums Kyrka söndagen den 5 Feb 1882

Protokoll hollit wid utlyst kommunalstämma i Lerums Kyrka Söndagen den 29 Januari 1882

1)
Enligt uppgift blef förledet år genom rofdjur fälde på olika tider sex får. Någon upplysning
om rofdjurs dödande kunde ingen lemna.

2)
Röstlängden öfver sednare halfårets kommunutskylder föredrogs till granskning och hade
ingen ting att deremot anmärka.

Ut supra
P.Börjesson
Justeradt
Joh.Nilsson
Aron Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 5/2 1882 Intygar
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess
Skolhus, måndagen den 13 Februari 1882.
1)
Granskning af såväl Fyrktals som Debiteringslängderna för innevarande år, företogs och då de
befunnos utan anmärkning, godkändes och underskrefvos desamma.
2)
Med anledning af LandshöfdingeEmbetets uti Elfsborgs Län och Dalsland utslag, rörande
vägarnes underhåll vintertider, inom Lerums socken under fem års tid räknat från den 1
November 1881 – var frågan utlyst till närmare behandling, i dag å Kommunalstämma, för att
på enklaste sätt i detalj; ordna sjelfva arbetet med vägarnes underhåll vintertiden. Sedan
ordföranden åberopat och uppläst ett kommunalstämmoprotokoll af den 28 December 1880,
som egentligen liggat till grund för nya Snöskottningsfrågan och hvarpå LandshöfdingeEmbetet lemnat utslag i huvudsak och hvilket nu äfven upplästes och här affattades så lydande: fattades derefter följande tillägg och beslut.
Ploglaget Nr 1 – landsvägen från Jonsered till Bråtanäs:
1hemman Götebo – 1 hemman Stålebo - ½ hemman Svenkebo Nordgård – 3/16 hemman
Svenkebo Sörgård – 1/8 hemman Kulla sveder – 1/8 hemman Svenkebohult – 1/8 hemman
Härådsåsen – 3/8 Gullringsbo Sörgård - ½ hemman Gullringsbo Nordg: - ¼ hemman Häcken
- ½ hemman Sandbäck – ¼ hemman Bäfsjöryd – ¼ hemman Svederna – 1/8 he4mman Härads
Skogen = Summa 5 5/16 hemman.
Ploglag Nr 2 å landsvägen från Bråtanäs till Åsen Jordfallsbacka:
½ hemman Almkärr – 1 hemman Ryd Östra - ½ hemman Hulan - ½ hemman Bråta Stora – ¼
hemman Bråta Lilla - ½ hemman Lerum Anders – ¼ hemman Nygård - ½ hemman Öxsjöryd
-½ hemman Kolboryd – 1 hemman Ryd Westra = Summa 5½ hemman.
Ploglag Nr 3 å landsvägen från Åsen Jordfallsbacka till Lerum Gästgivaregård samt stora
vägen till Kyrkan, inberäknat vägen från Stora vägen till öfra kyrkporten till Lerums kyrka vid
Holmen:
½ hemman Åsen – 1 hemman Aspenäs – ¼ hemman Skafsås – 3/8 hemman Torp Nordgård:
3/8 hemman Björrego - ½ hemman Kivenäbb - ½ hemman Munkebacka - ½ hemman Kolkulla –½ hemman Derregården – 3/8 Hallsås Westra - ½ hemman Hallsås Östra – 1 Hemman
Kullgården = Summa 6 3/8 hemman.
Ploglaget Nr4 å landsvägen från Lerums Gästgifvaregård, till der Lundbyvägen utgår: ½
hemman Knappekulla - ½ hemman Lerum Skattegård – ¼ hemman Lerum Westergård - ½
hemman Lerum Stommen - ½ hemman Lerum Hallegård – ¼ hemman Lerum Li Holmen 1
hemman Hede Säteri – ¼ hemman Ölslanda Westergård - ½ hemman Gamlebo Kullen – 3/8
hemman Gamlebo Skattegård - ½ hemman Kärret - ½ hemman Långared – 1¤ hemman
Slätthult Westra – ¼ hemman Låddebo – 1/8 Brunstorp Skatteg. 1/8 hemman Brunstorp
Kronogård: Summa 6 3/8 hemman

Ploglaget Nr 5: - å landsvägen der Lundbyvägen afviker till Skallsjö sockens gräns, samt å
Lundbyvägen från Stora landsvägen till Lundby sockens gräns:
¼ hemman Ölslanda Westergård - ½ hemman Ölslanda Sörgården - ½ hemman Ölslanda
Skattegård – 1 hemman Hundstugan - ½ hemman Wåthult - ½ hemman Gamlebo
Svenningsgården – ¼ hemman Sturfås Westra - ½ hemman Burhult – ¼ hemman
Länkegården - ½ hemman Slätthult Östra – 1/8 Torryd – ¼ Blommaskog = Summa 5 1/8
hemman.
Ploglaget Nr 6 å landsvägen der Bergumsvägen afviker från landsvägen vid Derregården till
Bergums sockens gräns:
½ hemman Derregården – 1 Hemman Torp Sörgården – 5/8 hemman Torp Nordgården – 1
hemman Sävidsbo – 1/8 hemman Holtet - ½ Lerum Skattegården ½ hemman Marken = 4 ¼
hemman.
Dessutom fattades följande beslut på grund af kommunalstämmoprotokoll af den 28
December 1880:
1) Till Snöfogde utsågos följande personer: Arendatorn Hans Sjöberg å Gullringsbo för
ploglaget Nr 1.- Inspektor Rob. Bergman för ploglaget Nr 2.- Hemmansegaren Benjamin
Andersson i Åsen för ploglaget Nr 3 – Undertecknad ordförande för ploglaget Nr 4 –
Lantbreukare Jacob Johansson i Ölslanda för ploglag Nr 5 – samt Häradsdomarn Petter
Börjesson i Torp för ploglaget Nr 6 –
2) Då Snöfogdarnes påbud lemnas från hvarje ¼ hemman ,en man mot 25 öre i timman för
sådant arbete och med sådant redskap som af honom bestämmes. För den person som ej
fullgör sin skyldighet inom snölaget eger snöfogden rätt, på den tredskandes bekostnad
lega annan person till hvad pris den kan erhållas.
3) Snöfogdarne äro skyldiga föra tydlig redovisning öfver den tid som nedlägges på vägarnes
underhåll och skall redovisningarne vara inlemnade före 1te Juni hvarje år, öfver
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 fattigandel
försiggår. Härefter erhåller snöfogdarne de indrifna medlen, så snart sig göra låter, för att
betala det verkställda arbetet inom snölagen. Snöfogdarne får godtgöra sig efter 25 öre i
timma för den tid de egna åt snölagets angelägenheter.
4) Stämman beslutade: att ordföranden skulle ingå till Landshöfdinge Embetet om anhållan,
att få stadfästelse på dessa här ofvan fattade beslut, uti Snöskottningsfrågan.

3)
Att justera dagens protokoll utsågos inspektor Rob. Bergman i Hulan och Hemmansegaren
Joh. Nilsson i Holmen.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat den 26 Februari 1882
Rob. Bergman
Joh. Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 26 Februari 1882 intygar.
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus,
Torsdagen den 30 Mars 1882.
1)
Revisorerna af 1881 års räkenskaper anmälde att de ej kunnat verkställa revision, då en del
räkenskaper ej ännu till dem inkommit och dels uti otygliga reversalier, tillhörande
magasinets räkenskaper – alltså måste granskningen af ifrågavarande års räkenskaper
uppskjutas.
Då uti magasinsräkenskaperna förefaller sådana otydligheter, att revisorerna funno sig
föranlåtna tillfråga stämman om upplysningar – men då härmed inget kunde vinnas,
beslutades: att revisorerna skulle af magasinsförvaltarna affordra dels förklaring, dels på nytt
utskrifna reverser, uppbördslängder och rästlängder, som de anse vara nödvändiga för
fullföljandet af revision.
2)
Till elektorer för Landstingsmans väljande vid instundande sommarting med Wedtle Härad,
valdes undertecknad ordförande och hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen, samt
Häradsdomarn Petter Börjesson i Torp som suppleant.
3)
Till ledamot i årets Bevillningsberedning valdes undertecknad ordförande, samt Herr Jacob
Johansson i Ölslanda som suppleant.
4)
Till ledamöter i årets Taxeringskommité, valdes undertecknad ordförande och Stationsinspektoren Sven Thorstensson, samt Hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen som
suppleant.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat
F.E. Edgren
Sw Thorstensson
Uppläst i Lerums Kyrka söndagen den 2 April 1882
Intygar F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling, uti dess Kyrka,
Måndagen 10 April 1882

1)
Till ombud, för att föra Kommunens talan vid det det sammanträde som är utsatt att hållas den
12te dennes å Tingsstället Lerum, för beslut, rörande Knafrareds bro, Lerums bro samt
stängsel å landsvägarne jämte medel uttaxerande dertill, valdes Johannes Nilsson i Holmen.
2)
Hvad uthyrning af sockenmagasinet vidkom – beslutades, att det skulle öfverlemnas till
undertecknad ordförande och Jacob Johansson i Ölslanda, att uthyra magasinet på de vilkor de
kunna finna lempligast för dess delegare.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Joh. Nilsson
Hans Andersson
Uppläst i Lerums kyrka Annandag Påsk 10 April 1882
Intygar
L.W.Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums församling uti dess kyrka
Söndagen den 30 April 1882.
1)
Rest och afkortningslängden öfver oguldna kronoutskylder för 1881 – företogs till granskning
och utan anmärkningar, underskrefs densamma.
2)
Mantals och Skattskrifningslängden för 1882 – företogs till granskning och efter en behöfligt
gjord anmärkning blef densamma underskrifven.
3)
Waldes undertecknad ordförande till sockenombud, för att föra församlingens talan uti
snöskottningsfrågan vid instundande ting, med Wedttle Härad den 3 Maj – med anledning af
Agnereds och Bergums socknars klagomål öfver sednaste regleringen..

4)
Att justera dagens protokoll utsågos Hemmansegaren Olaus Olsson i Ölslanda och Skollärare
F.E.Edgren
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat Olaus Olsson F.E.Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 7/5 82 Intygar
F.E.Edgren.

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka,
Söndagen den 14de Maj 1882.
1)
Som Sockenombud, för att föra röstegandes talan vid utlysta Häradssammanträdet å
Tingsstället Lerum den 19de dennes Kl. 11 f.m. – rörande ombyggnad eller reparation å
Knafvereds bro, äfvensom handräcken vid sjön Aspen – samt huru medel till detta, såväl som
för reparation å Lerums bro skall anskaffas – valdes hemmansegaren Johannes Nilsson i
Holmen och undertecknad ordförande.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justerat:
F.E.Edgren
Joh. Fred. Sten
Uppläst från predikstolen d. 21/5 82
Intygar F.E.Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma, med Lerums församling uti dess Skolhus Fredagen
den 8 Decm 1882:
1)
Räkenskaperna för året 1881, hvilka förts af Petter Börjesson i Torp, framlemnades till
granskning jämte revisorernas berättelse, som äfven upplästes och hvarefter följande beslut
fattades och upplysningar lemnades:
1:) Då de 15 kr som uti 1879 och 1880 års räkenskaper, enligt då gjord anmärkning ej blifvit
debiterade å årets räkenskaper – skulle desamma gotgöras församlingen uti 1882 års
kassabok.
2:) Uti kredit, hade uppförts för 2dra havårets ordinarie fattigunderstöd 1,200 kr, men då det
efter utdelningslistan endast skall vara 1,181 kronor – skall räkenskaperna godtgöras med 19
kronor år 1882.
3:) I debet har upptagits 150 Kronor som hyra för sockenmagasinet och i Credit är 110 Kr
uppförda som betalning till fattighjonen istället för spannmål – härigenom har uppstått en
skillnad på 40 kronor hvilka Börjesson får godtgöra sig i räkenskaperna. Då dessa medel
aldrig skulle intagits i dessa räkenskaper, helst då de finnas uti magasinets räkenskaper, måste
det hela anses som obehörig kassaförning
4.) Revisorerna hafva äfven granskath och i revisionsberättelsen upptagit redogörelse öfver de
sednast uttaxerade medel för betäckande af församlingens skuld för Lerums Skolhusbyggnad,
hvilken egentligen belöpte sig på 1000 kronor, fast räntor under 7 års tid, dessutom skulle öka
skulden med 574 Kronor 79 öre.
Petter Börjesson som fått församlingens uppdrag, att uttaxera medel för betäckande af denna
församlingens skuld, hade lemnat revisorerna en särskild redovisning öfver dessa
transaktioner – hvaröfver de gjordt sina fullt befogade anmärkningar, nemligen: - - Då Börjesson räknat sig tillgodo ränta på ränta under 7 år 9½ månad med 6%. Å ursprungliga
kapitalskulden – hemställa revisorerna huruvida församlingen bör godkänna en sådan olaglig
ränteberäkning.
Uti redovisningen är upptagit återstående oguldna restanter från uppbörden uti 43Kr 4 öre
hvilka böra, som revisorerna erinra om, inflyta uti följande års räkenskaper.
Hela denna transaksion och dermed följande redovisningar , hvarken borde ingått uti denna
redovisning eller uti dessa kommunens räkenskaper och hade ej heller af revisorerna
behandlats, om icke Börjesson uti desamma gottgjort sig med 209 Kr 43 öre som en rest å
hans fordran af församlingen för ovannämnda transaksion, för Lerums skolhusbyggnad.
Kommunalstämman ansåg det vara utom dess befogenhet, att besluta något rörande redovisningar för Skolan - - - hvarför frågan hänsköts till Kyrkostämma och påyrkade: att
Börjesson, helst själv, skulle begära väljande af revisorer för granskning af alla ännu icke
godkända räkenskaper rörande Lerums skolhusbyggnad och detta så beslöts, att de samma
kunna vara färdiga att framläggas, reviderade för församlingen, vid instundande ordinarie
kyrkostämma i Maj månad.

5.) Bland extra utgifter är i räkenskaperna upptagit 9 Kr för lösen af Snöskotshandlingar och
då dessa böra bekostas af hemmanen skall kommunalkassan godtgöra detta belopp när någon
uttaxering göres för hemmansegares räkning. Likaledes är upptagit 11 Kr för en veranda m .m
å Lundby prestgård, då denna omkostnad rör också vissa hemman, skall kommunalkassan
godtgöras för samma belopp från en sådan uttaxering, som rör skattskyldiga, till underhåll af
prestgård
6:) Rörande Börjessons fordran å 650 Kr som han godtgjort sig – härledande sig från en
transaktion med kyrkovärdarne under år 1879 i och för kyrkoreparation under 1878 – företogs
Utredning, medjemförelse mellan olika kassor hvarwid stämman kom till den åsigt, att
Börjesson visserligen, har ungefär, en sådan fordran af församlingen, men då de räkningar
som Börjesson säger sig hafva leqviderats meddessa penningar, hvarken synes upptagna i
kyrkans räkenskaper för nämnda år, ej heller lemnats församlingen fullständig redovisning
deröfver – och då kommunalstämman ansåg utom sin befogenhet, att deröfver besluta – hänvisades frågan till kyrkostämman och skulle frågan, för att få en klarare lösning intagas uti
samma revision som förut i dag bestämts af skolans räkenskaper – för att likaledes föredragas
å kyrkostämman i instundande maj månad.
Med undantag af dessa gjorda anmärkningar och beslut – godkände stämman se af Börjesson
förda räkenskaperna för år 1881 – och lemnades derför i öfrigt ansvarsfrihet.
Magasinets räkenskaper företogs derefter till granskning – som utan anmärkningar af
revisorerna godkändes och lemnades derför ansvarsfrihet – dock med undantag, att då
magasinsförvaltaren Benjamin Andersson i Åsen ej indrifvit hyran för åtta månader af den tid
herrar Patrik Billqvist o co, enligt kontrakt, hyrt magasinet – ansåg stämman
magasinsförvaltaren böra fortfarande stå i ansvar för den fordran församlingen härigenom fått
af nämnda firma.
I öfrigt uttalade stämman sin stora tacksamhet till Herrar revisorer Sven Thorstensson och F.
Edgren, för allt arbete de nedlagt såväl i år, som många andra år – uti reviderandet af
kommunens räkenskaper, hvaruti de visat största noggranhet och insigt, att rätt uppfatta detta
maktpåliggande uppdrag.
2)
Sedan ordföranden i Nämnden framlemnat det af nämnden upprättade Utgifts och Inkomstförslaget för år 1883 – beslutades följande:
Utgifter:
Underhåll till de fattiga
Samt uti spannmål =
= 2/3 Råg 42 2/3 kubfot a ???
104, 10
= Hafre 85 1/3 kubfot a 1,20
102,40
Till Enkorna af Gibssonska donationen
Brandstodsafgiften för magasinet
Fjerdingsmanslön
OrdförandeNämndens lön
Hyra för barnmorskan
Summa Kronorr

2.346 Kr

206.50
60.00
20.00
100.00.
200.00
100.00
3,032,50 Öre

Inkomster
Ungefärliga kassabehållningen från 1882
Grundränta å kyrkogården
Brännvinsutskänknkningsafgiften , circa
Hundskatt
Skatten för Sandlid
Räntan å Gibssonska donation
Bötesmedel circa

491 Kr 50 öre
2” ”
75 ” ”
190 ” ”
1” ”
60 ” ”
10 ” ”
________________
Transp
829 Kr 50 öre

För betalande af skilnaden skall uttaxeras för
1015 personer a 20 öre person
Uttaxeras efter fyrk
Summa Kronor

203 ” ”
2000
3,032 Kr 50 öre

Att justera dagens protokoll, utsågos herrar Jacob Johansson och Johannes Nilsson.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Jacob Johansson Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 17 December 1882
Intygar
F. E. Edgren.

Protokoll hållit vid kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skola, Fredagen den
29 December 1882.
1)
Sedan ordföranden i Nämnden framlemnat Fyrktals – Debiterings och Uppbörds längderna för
nästkommande år – kunde dock icke stämman taga dessa under vidare behandling i dag, då
desamma ej varit enligt författningen tillgängliga för allmänheten, sin behöriga tid.
2)
Som ledamöter i Kommunalnämnden anmälde sig följande afgå:
Hemmansegaren Petter Eliasson i Slätthult anmälde sig visserligen, att vilja afgå, men då han
ej hade lagliga skäl för sin framställning, ansåg stämman, att hans ansökan ej kunde beviljas;
utan skulle qvarstå ännu i ett år, för hvilken tid han är vald.
Hemmansegaren Anders Jönsson i Hallsås skulle utgå och i hans ställe valdes hemmansegare
Anders Andersson i Kärret. Nuvarande ordförande i Nämnden Petter Börjesson, pånyttvaldes
för ett år som ledamot och ordförande mot en lön af 200 kronor – hvarefter samma person
åtog sig bestrida kronorättaretjänsten för 1883, mot en lön af 100 kronor.
Som magasinsföreståndare skulle Hemmansegarne Edvard Johansson i Hultet och Augustt
Olsson i Hundstugan afgå – men på församlingens begäran, åtogo de sig att qvarstå ännu ett
år.
3)
Till Revissorer för granskning af Kommunens räkenskaper för innevarande år waldes Herrar
F.E. Edgren och Sven Thorstensson i Lerum – som särdeles lempliga, för detta uppdrag.
Som ofvan Nils Aug. Wesslau
Justerat: Joh. Nilsson

Anders Jönsson

Uppläst i Lerums Kyrka söndagen den 31 December 1882 Intygar
L W Mjöberg

