Protokoll hållet vid Kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus Måndagen
21 januari 1884.
1)
Fyrkdals – Debitering och Uppbördslängden för 1884 – företogs till granskning och då de
samma voro behörigen och rätt uppgjorda godkändes och underskrefvos de.
2)
Utaf befattningar inom kommunen som blifvit lediga med 1883 ärs utgång voro uti nämnden
utgångna: numera aflidne Petter Eliasson i Slätthult – och invaldes i hans ställe Hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen, som ordinarie ledamot och då samma person förut varit
suppleant, valdes Joh. Nilsson iställe som sådan – Hemmansegaren Edvard Javett i Hallegården till suppleant i Kommunalnämnden.
Till ordförande i Kommunalnämnden valdes Petter Börjesson i Torp för en tid af ett år mot
lön af 200 Kronor. Likaledes åtog sig samma person Kronorättartjänsten för samma tid
nämligen kalenderåret 1884 mot en lön af 100 Kronor.
Bland Rotemästare i Häradets Brandstodsbolag anmälde sig som utgående Johan Andersson i
Olsmässehagen och Aron Benjaminsson i Jordfallsbacke och valdes i deras ställe Skomakaren
August Olsson under Lerum Stommen samt Anders Pettersson i Oxjäryd.
3)
Till revisorer för 1883 års räkenskaper valdes Skollärare F. Edgren och Stationsinspektor Sv.
Thorstensson, samt som suppleant Inspektoren Herr F. Sandberg på Aspenäs.

Justerat: F. Sandberg

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Joh. Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka den 27 Jan. 1884
Intygar F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus, Torsdagen
den 10 April 1884.
1)
Rörande sättet för realiserandet af den till sockenmagasinet hörande spannmål – beslutades :
Att hafren skall försäljas, förr dess heldre, till 1 Kr 50 öre kubfot, mot extra contant eller
revers, ställd på anfordran – löpande med 6 % ränta , samt försedda med säker borgen. Då
kommiterade för uppgörande af förslag för magasinets framtida användande, ej inkommit
med något sådant uttalades den önskan: att detta måtte snart ske – och sedan ordföranden
uttalat sin önskan, att utgå ur kommiten i brist på tid att uti densamma deltaga, beslutades:att
ytterligare invälja Johannes Nilsson i Holmen så att kommitén ej är för fåtalig ifall stämmans
ordförande är hindrad derå deltaga – hvarefter ordföranden sade sig, under sådana förhållande
skulla på stämmans begäran qvarstå.
2)
Till Elektorer för Landstingsmäns väljande vid instundande sommarting valdes, Johannes
Nilsson i Holmen och Petter Börjesson i Torp, samt Olaus Olsson i Holanda som suppleant.
3)
Till ledamöter uti årets Bevillningsberedning valdes undertecknad ordförande, samt
Hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen som supplant.
4)
Som ledamöter uti årets Taxeringskommite valdes undertecknad ordförande och Johannes
Nilsson i Holmen samt Stationsinspektoren Sv: Thorstensson i Lerum till suppleant
5)
Till nämnden hade inkommit ansökan, från restauratören Sven Andersson i Lerums station
om, att få fortsätta sin rörelse med försäljning af vin, porter, öl m.m. och sedan, såväl ansökan som Nämndens Protokoll öfver frågan blifvit uppläst och densamma tillstyrker
Anderssons ansökan – ansåg stämman sig böra tillåta Andersson, att fortfarande drifva

restaurationsrörelsen vid Lerums station, af det skäl, att densamma Sven Andersson ställer sig
nuvarande föreskrifter, vilkor och ordningsregler till efterrättelse -:
6)
Frågan rörande Gästgifvarens i Lerum rättigheter- att på sätt som nu sker – drifva försäljning
af öl m.m. förekom under behandling, för att höra församlingen, huruvida icke skäl är, att
uttaga stämning på nämnda gästgifvare för att få försäljningsfrågan fullt utredd.
Ordföranden uppläste protokollet af den 29 okt 1883, öfver frågans senaste behandlinghvaruti alla erkände dess öfverenstämmelse med rätta förhållandet- och sedan det upplysts, att
Konungens Befallningshafvande anmodat Kronolänsman Hammarström hålla förhör i frågan,
men alltförlitet bevisning framkommit, hvarigenom hela Stämman och församlingens önskan
att få försäljningen inskränkt – lätt kan återigen tillintetgöras – fattades, följande enhälliga
beslut, nämligen, att som ombud för församlingen skulle väljas undertecknad ordförande och
herr Jacob Johansson i Ölslanda, för att, å församlingens vägnar underrätta sig om, hvad väg
som bör tagas för att få försäljningen i fråga nöjaktigt ordnad- och för att få förhållandet fullt
bevisligt, uttaga stämning på gästgifvaren Anders Jonsson äfvensom möjligen hans son och
inkalla, erforderliga vittnen, för att få saken noga pröfvad om icke de allmänt uttalade
åsikterna härom, igen sin riktighet.
Stämman lemnade de valda ombuden rätt, att använda det juridiska ombud de önskar och
således rättighet, att till detsamma utförda rättegångsfullmakt å Kommunens vägnar samt att
alla kostnader i och för sakens utförande, bestrides af Kommunens medel, så att Stämmans
ombud ställes häruti fullt skadeslösa.
7)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Fred: Sandberg på Aspenäs och Robert Bergman
på Hulan.
Som ofvan
Nils Aug: Wesslau
Justeradt:
Fr.Sandberg
Rob.Bergman

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling, uti dess kyrka,
söndagen den 20 April 1884.

1)
Granskning af 1884 års mantals och skattskrifning företogs, och då inga anmärkningar
förekom, underskrefs desamma.

2)
Som ombud, att närvara vid Häradssammanträdet vid Kusebacka bro – rörande dess reparation – den 23dje dennes, valdes Hemmansegarne Olaus Olsson i Ölslanda och Johannes
Nilsson i Holmen.

Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt
F. E. Edgren
A.M.Mattson
Uppläst i Lerums kyrka d. 27 April 1884 intygar F.E.Edgren.

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka, söndagen
den 8 juni 1884.
1)
Röstlängden från sednaste uppbörden af kommunalutskylder, företogs till granskning och då
ingen anmärkning förekom; godkändes och underskrefs densamma.
2)
För att mera tillgodogöra allmänheten med dödande af kråkor och samma djurs äggs
förstörande, som bör anses för skadedjur, - samt för, att på samma gång få nytta af
landstingets anslagna skottpenningar för dessa djurs dödande och dess äggs förstörande –
ansåg stämman, för att underlätta anmälningarna, att flera personer utom ordföranden i
nämnden, skulle väljas till kontrollanter och valdes, undertecknad ordförande, Skollärare Fr.
Edgren, Hemmansegaren Joh. Nilsson i Holmen och Rättaren Pålson i Stålebo, samt
Hemmansegaren Olaus Eriksson i Slätthult.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justerat
F. E Edgren
Joh. Nilsson

Uppläst i Lerums kyrka den 15 Juni 1884 Intygar F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus,
Tisdagen den 12 Augusti 1884
1)
På begäran togs följande fråga under behandling på grund af Kommunalnämndens beslut den
15 sistlidne Maj
Då Enkan Anna Cattarina Jonasdotter från Svarta Brant med sina tre minderåriga barn enli.
Uppgift ämnar bosätta sig vid Jonsereds fabriker så förbinder sig Lerums kommun att
nämnda familj i fattigdomshänseende skall tillhöra Lerums kommun tills barnen fyllt 15 år
med förbehåll, att i händelse någon af dem på ett eller annat sätt blifver skadad i fabriken icke
Lerums kommun behöfver ansvara för deras försörjning – och har Lerums kommun emottagit
nämnda enkas sparbanksbok å belopp 500 kronor för att förvaras till familjens förefallande
behof – när så möjligen kan erfordras.
Kommunalstämman beslutade att Nämndens beslut i detta hänseende skall ligga till grund för
Enkan Anna Cattarina Jonasdotter med barn bosättande vid Jonsereds fabrik.

Som ofvan
Nils Aug: Wesslau
Justeradt:
F.E.Edgren
B.Börjesson
Uppläst i Lerums Kyrka den 17/8 1884
Intygar F.E.Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums socken, uti dess kyrka, Söndagen
den 7 September 1884.
1)
Med anledning af, hos Konungens Befallningshavande länet anförda besvär öfver den af Herr
Kommissionslantmätate J.W Hygrell förrättade delning af broarne inom häradet företogs val
af ombud för brohållningsskyldiga, inom kommunen, för att inställa sig inför Wättle
Häradsrätt å Lerum Tisdagen den 16de dennes kl.11 f:m. för att höras i frågan – och valdes
härtill Herrar Jacob Johansson i Ölslanda och Johannes Nilsson i Holmen.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat
Hans Sjöberg
Anders Andreasson

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 14 September 1884 Intygas

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 19 October 1884.

1)
Enligt Kongliga Förordningen af den 18 April innevarande år, rörande tillsättandet af god
man för tillsyns och förmyndares förvaltning af omyndigas egendom, företogs val af sådana
för nästföljande fyra kalenderår och ansåg stämman att två gode män borde väljas och valdes
härtill Häradsdomarn Petter Börjesson i Torp och landtbrukaren Johannes Nilsson i Holmen;
för Lerums kommun.

Som ofvan
Nils Aug: Wesslau
Justerat:
F.E. Edgren. Anders Andersson

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 26 October 1884.
Intygar
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämman, med Lerums församling, uti dess skolhus Fredagen
den 7-de November 1884.
1)
På grund af det från kommunalstämman framlemnade Utgifts och Inkomstförslag, fattades
följande beslut, rörande utgifter och inkomster för år 1885
Underhåll till de fattiga
Enkor af räntan å Gibsonska donationen
Brandstodsafgiften
Fjärdingsmans lön
Ordföranden uti nämnden
Hyra för madam Larsson
Skuld från föregående år
Extra utgifter under året
Summa utgifter
Grundränta å kyrkogården
Brännvinsutskänkningsafgift
Hundskatt
Carlander för Sandlid
Ränta å Gibsonska donationen
Bötesmedel
Uttaxeras efter fyrk
Summa inkomster

3.000 Kronor
60 ”
20 ”
100 ”
200 ”
100 ”
2,000 ”
558 ”
6.038 Kronor
2 Kronor
75 ”
190 ”
1 ”
60 ”
10 ”
5.700 ”
6.038 Kronor

2)
De af ordföranden uti nämnden förda kassaräkenskaper för år 1883, företogs nu, efter
verställd revision till granskning och efter de upplysningar revisionsberättelsen lemnade och
räkenskaperna visade, voro de uti 1882 års räkenskaper gjorda missförningar nu rättade och
kassaförarn behörigen, i öfrigt, deröfver lemnadt förklaring ansåg stämman, detta vara afhjelpt, dock med följande tillägg, nämligen: Uti revissionsberättelsens 2dra punkt anmärkes,
att kommunens fordran uti obetalta utskylder af jernvägsbokhållare Johan Johansson och
Arfvedsson, icke blifvit uti räkenskaperna upptagna som tillgång enligt förut fattat beslut –

hvarutaf, stämman ålade kassaförvaltarn att uti 1884 års räkenskaper införa detta som tillgång
och ofördröjligen indrifva nämnda fordran.
Uti 4de punkten anmärkes, att 40 Kronor blifvit krediteradt två gånger i kassan, hvarför dessa
40 Kronor skola blifva godtgjorda uti 1884 års räkenskaper.
Uti 5te punkten omnämness, som sig bör – att 1 sta restlängden för 1882, ej varit behörigen
granskad – hvilket stämman ej ansåg böra lända till någon vidare åtgärd.
Då inga vidare anmärkningar funnos, lämnades kassaförvaltarn i öfrigt ansvarsfrihet för 1883
års räkenskaper.
3)
Rörande kassaförvaltarns framställning, att återbekomma de af honom för kommunens
räkning förskotterade penningar, beslutades: att Petter Börjesson i Torp skulle upptaga någon
sorts lån, hvartill dock, erfordras ytterligare ett par namn – åtog sig hemmansegarne Olaus
Olsson i Ölslanda och August Olsson i Svederna, att tillsammans med Petter Börjesson
ombesörja en nödig låntransaksion för församlingens räkning till belopp 948 Kronor 14 öre.
4)
Att justera dagens protokoll valdes Inspektoren Herr F: Sandberg och Hemmansegaren Olaus
Olsson i Ölslanda.
Som ofvan
Nils Aug: Wesslau
Justeradt:
Fr. Sandberg
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 9 November 1884 intygar
W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma, med Lerums församling uti dess kyrka söndagen
den 30 November 1884.
1)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder från årets sednaste uppbörd, företogs till
granskning; och då inga anmärkningar förekommo, godkändes och underskrefs densamma.

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

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus
Måndagen den 29 Dec 1884:
1)
Hvad fyrktalslängden, såväl som,Debiterings och Uppbördslängden vidkom, kunde dessa ej
företagas till granskning – då de ej hunnit vara sin föreskrifna tid tillgängliga, för
allmänhetens påseende.
2)
Till ledamot i Kommunalnämnden invaldes, Hemmansegaren Sven Andersson i Tåryd – då ej
någon i hans rote finns inom nämnden, hvilket stämman ansåg vara af behofvet påkallat.
Till ordförande uti nämnden valdes, för år 1885 – Petter Börjesson i Torp, mot en lön af 200
Kronor --- samt till vice ordförande Hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen.Bland
Rotmästare i häradets brandstodsbolag, anmäldes följande skulla utgå. Rättaren Carl Olsson i
Torp, Hemmansegaren Anders Andersson i Kullagården, Hemmansegaren August Olsson i
Hundstugan samt Hemmansegaren Johannes Andersson i Svenkebo – och invaldes i deras
ställe Hemmansegaren Johannes Andersson i Derregården, Hemmansegaren Aron Johansson i
Wåthult, Skräddaren Anders Börjesson på Wallen, samt Hemmansegaren August Andreasson
i Sandbäck
3)
Till revisorer för granskning af 1884 års räkenskaper, valdes Skollärare F.E. Edgren, och
Inspektör Fr. Sandberg på Aspenäs samt Inspektor Robert Bergman på Hulan, till uppdraget.
4)
Till Kronorättare för år 1885 valdes, Häradsdomarn Petter Börjesson i Torp mot en lön af 75
Kronor.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Joh. Nilsson

Olaus Olsson

Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den4 Januari 1885 intygar.
, F. E. Edgren

