Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus
måndagen den 19 Jan 1885.
1)
Fyrktals – Debiterings och Uppbördslängderna för 1885 företogs till granskning – och då inga
anmärkningar förekommo, godkändes och underskrefvos desamma.
2)
Magasinsräkenskaperna för 1883 kunde icke godkännas till granskning emedan desamma ej
blifvit förda i den ordning som sig borde – hvarför detsamma skulle uppskjutas tills räkenskaperna för 1884 skall företagas till granskning efter förestående revission.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
Joh. Nilsson
Aron Johansson
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den1 Febr. 1885 Intygar
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 8 Mars 1885.
Närvarande undertecknad ordförande jemte flertaliga föstberättigade medlemmar af
församlingen.
1)
Med anledning af Petter Börjessons i Torp ansökan,om ledighet från Kronorättartjänsten – var
frågan härom till i dag utsatt för behandling och tillika, möjligen sökande till tjänsten, uppmanade att vid samma tillfälle infinna sig -. Men då de anmälda icke ansågs lämpliga och
stämman ej heller tyckte skäl vara, att välja Kronorättare på tur, ansåg Petter Börjesson rättast
vara, att behålla tjänsten till årets slut – hvilket af stämman godkändes.
2)
Framställning gjordes: huruvida stämman vore benägen för, att inväljas, en tredje person som
god man, för tillsyn å förmyndares förvaltning af omyndigas egendom inom Kommunen- i de
fall förmyndare önskade vända sig till, en sådan – som – stämman ansåg, att det är obehöfligt,
då förut tå godemän i detta ändamål finnes och som åligga; att gemensamt granska förmyndareredovisningarna.
3)
Rörande Sockenmagasinets realiserande, beslutades: att hållas auktion på detsamma, såväl
uthyrning som försäljning för att sedan pröfva anbuden å kommunalstämma. Auktion skall
hållas före mars månads utgång sedan den blifvit kungjord, i god tid, uti Häradets Kyrka och i
tvänne olika tidningar. Omkring magasinet skulle, ett jordområde förslagsvis utstakas i händelse köpare eller hyresgäst skulle behöfva utrymmas omkring byggnaden. Att ombesörja
detta i sin helhet, uppdrogs ärendet åt Aron Jonasson i Wåthult, Johannes Nilsson i Holmen,
F.E. Edgren i Lerum samt Petter Börjesson i Torp, som åtog sig förrätta auktion och därmed
förenade protokoller samt öfriga skrifningar i och för ifrågavarande affär, för en provision af
5 kronor.
4)
Att justera dagens protokoll, utsågos Olaus Olsson i Ölslanda och Johannes Nilsson i Holmen.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Olaus Olsson
Joh. Nilsson
Uppläst: Lerums kyrka den 15/3 1885 Intygar Johannes ?????

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka söndagen
den 22 Mars 1885.

1)
Afkortningslängden uppå för fattigdom ej utgångna Kongli Majts och Kronans räntor och
bevillningar uti Lerums socken förekom till granskning och då ingen anmärkning förekom
godkändes och underskrefs densamma.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Petter Jonasson
Anders Andersson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka söndagen
den 2 Maj 1885.
1)
Mantals och Skattskrifningslängden för 1886 företogs till granskning och inskrefs derå gjorda
anmärkningar hvarefter Längden underskrefs.

Om ofvan.
Nils Aug. Wesslau
Justeradt.
Joh. Nilsson
Aug. Olsson

Protokoll hållit vid Ordinarie kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus,
Tisdagen den 31 Mars 1885.

1)
Granskning af 1884 års räkenskaper kunde icke idag verkställas, då desamma ej varit till
revisorerna öfverlemnade för att hos dessa genomgå revision.
2)
Till ledamot uti årets Bevillningsberedning valdes, undertecknad ordförande samt Hemmansegaren Olaus Olsson i Ölslanda till supleant.
3)
Till ledamot uti årets Taxeringskommite valdes, undertecknad ordförande och Häradsdomare
Petter Böejesson i Torp samt Hemmansegaren Olaus Olsson i Ölslanda till supleant.
4)
Till elektorer för väljande af Landtingsman, vid instundande sommarting valdes,
Häradsdomarn Petter Börjesson i Torp och Hemmansegarn Johannes Nilsson i Holmen samt
Hemmansegarn Olaus Olsson i Ölslanda till supleant.
5)
På grund af Kommunalstämmoprotokoll af den 8de Mars, att aution skulle hållas på
Sockenmagasinet,framlemnades af Petter Börjesson protokoll öfver den auktion, som hållits i
detta ändamål, den 30 Mars och hvilket visade, att högsta anbudet med Kronor 1085.00Kr,
med vilkor: att magasinet finge qvarstå på samma plats – men då stämman ansåg: att en sådan
överenskommelse kan föranleda till framtida tvister mellan egarn af magasinet som, enskild
person och möjligen blifvande innehafvare af den donerade jorden – samt att, då ej högre
köpeskilling kunde fås vore bäst, förkastas gjorda anbudet och afvackta bättre tider, då en
ordentlig hyra kunde fås, hvilket skulle vara mera lönande och öfverlemnades till de personer
som förut haft magasinets uthyrning om hand, att fortfarande genom uthyrning söka skaffa
magasinsförvaltningen inkomster
6)
Till Nämndeman i stället för Janne Pettersson i Burhult som numera fått afsked, valdes
Hemmansegarn August Olsson uti Hundstugan.

7)
Att Justera dagens protokoll utsågos Hemmansegarna Olaus Olsson i Ölslanda och Aron
Johansson i Wåthult.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt;
Aron Johansson
Olaus Olsson’

Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den 6 April 1885 Intygar
F.E.Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka,
Söndagen den 3 Maj 1885.
1)
Mantal och Skattskrifningen för 1885 företogs till granskning och på grund af de genom
Kyrkoherde Sjöblom, genom jämförda med husförhörsboken gjorda anmärkningar –
godkändes och underskrefs desamma
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt

Joh. Nilsson

Olaus Olsson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka söndagen
den 14 Maj 1885.
Rästlängden öfver oguldna kommunalutskylder från första uppbörden innevarande år,
företogs till granskning och då inga anmärkningar förekom godkändes och underskrefs
desamma.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
F.e: Edgren
Olaus Olsson

Ofanstående Protokoller upplästes i Lerums Kyrka Söndagen den 21 Juni 1885
Intygar L.W. Mjöberg.

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 3 Maj 1885.
1)
Mantal och Skattskrifningen för 1885 företogs till granskning och på grund af de genom
Kyrkoherde Sjöblom, genom jämförda med husförhörsboken gjorda anmärkningar godkändes och underskrefs desamma.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Joh. Nilsson

Olaus Olsson

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka söndagen
den 14 juni 1885.
Röstlängden öfver oguldna kommunutskylder från första uppbörden, under innevarande år,
företogs till granskning och då inga anmärkningar förekom godkändes desamma.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt F.E. Edgren Olaus Olsson
Ofvanstående Protokoller upplästes i Lerums Kyrka söndagen den 21 Juni 85
Intygar L.W. Mjöberg

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 13 September 1885.

1)
På grund af innhafvare af Ölslanda Skattegården instämning af Wedtle häradsboar till
instundande ting i Lerum med anspråk på ersättning för vattenuppdämning och annan skada i
och för Knafvereds bros ombyggande, ansåg stämman att ombud borde väljas för bevakande,
af kommunens rätt i nämnda fråga och valdes härtill undertecknad ordförande och Herr Jacob
Johansson i Ölslanda samt Hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen till supleant.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt
F.E.Edgren

Olaus Olsson

Uppläst i Lerums Kyrka från predikstolen den 27 Sept. 1885; Intygar L W Mjöberg

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling, uti dess Skolhus, Thorsdagen
den 20 Nov. 1885.
1)
Kommunens räkenskaper föredrogs till granskning efter verkställd revission. Kassaräkenskaperna för år 1884 upplästes jemte revissionsberättelsen, hvarest föreslogs, att kassaförvaltaren skulle uti 1885 års räkenskaper Debitera sig 3 Kr 20 öre, som blifvit förmycket påfört
församlingen 1884 – detta godkändes, äfvensom räkenskaperna i sin helhet och lemnades för
Desamma full dechage hvarefter de underskrefvos.
Härefter beslutades, att följande afskrifning skulle göras i 1885 års räkenskaper som omöjliga
att indrifva, nemli
Af Roman,för 1878 ------------------ 5 Kr 40 öre
” Hans Jonsson, samma år
6 ” 61 ”
” Roman, för 1879 ___________ 7 ” 60 ”
” Baron Oxenstjerna , för 1881 137” 76 ”
” Öberg för 1882 ---------------3” 40 ”
” August Jonsson i Stålebo
4” 27 ”
” Otto Granqvist för 1883
3 ” 10 ”
Magasinets räkenskaper företogs härefter till granskning, hvilka likasom revisionsberättelsen
för 1883 och 1884 upplästes och då en missummering på 44 öre uppstått, skulle Debiteras
kassan uti 1885 års räkenskaper. För öfrigt godkändes desamma och lemnades full decherg –
hvarefter dessa äfven underskrefvos.

2)
Utgifts och Inkomstförslaget som upprättats af nämnden, för år 1886 upplästes, som liggande
till granskning för uttaxeringen 1886, och efter några förändringar häruti, bestämdes följande
Utgifts och Inkomsttal för år 1886 upplästes, som liggande till grund för uttaxeringen 1886,
och efter några förändringar häruti, bestämdes följande Utgifts och Inkomststat för år 1886.
Utgifter
Underhåll till fattiga ---Enkor af Gibssonska donationsräntan
Lön till nämndens ordförande
Jemte skrifmaterialier
Lön till Kronorättaren
Lön till madam Larsson
Extra utgifter circa
För att lättare kunna återbetala lånet utur kyrobyggnadsKassan.
Summa

2.720 Kr
6o ”
200
100
100
500

”
”
”
”

500 ”
4,180 Kronor

3)
Enkan Carolina Andersson å Lerums station, hade till Nämnden inkommit med ansökan om
tillstånd att under 3 års tid bedrifva försäljning af öl, vin m.m.i sitt intill station belägna hus.
Kommunalnämnden hade visserligen enl ett. framlämnadt protokoll tillstyrkt en sådan försäljning till den 1ste November år 1887 men då få personer, idag voro närvarande och den nya
Kungl. Förordningen rörande försäljning af vin,öl m.m. ej ännu hitkommit, ansåg stämman
vara rättast uppskjuta frågan då den nya förordningen kommer att gifva anledning till många
förändringar uti all öl och vinförsäljning inom kommunen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
F.E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 6 Dec 1885 intygar
F.E. Edgren

