Protokoll hållit vid Kommunalstämma, med Lerums församling uti dess Skolhus den 4
Januari 1886:
Närvarande: undertecknad ordförande, jämte flertaliga röstberättigade medlemmar.
1)
Granskning af fyrktals – Debiterings och Uppbördslängderna kunde ej företagas i dag då de ej
voro färdiggjorda.
2)
Utur Kommunalnämnden anmäldes följande skulle utgå, neml. Eric Olsson i Sävitsbo och
invaldes i hans ställe Aron Andersson Östra Sävitsbo som ordinarie ledamot i stället för
supleant, och valdes i hans ställe som sådan, Janne Andersson i Munkebacka.
Till ordförande i Nämnden för år 1886 återvaldes Petter Börjesson i Torp med en lön af 200
kronor, hvaruti dock ingår ersättning för alla skrifmaterialier.
Som Rotemästare uti Häradets Brandstodsbolag, anmäldes följande skulla utgå, neml:
Skomakaren August Olsson i Olsberg, hemmanegaren Andreas Svensson i Häcken
hemmansegaren Olof Andersson i Marken och hemmanegaren August Jönsson i Stacket och
valdes i deras ställe: Skräddaren August Andersson i Gamlebo Skattegården, hemmansegaren
August Svensson i Härsåsen, hemmansegaren Edvard Johansson i Hultet och snickaren Olaus
Johansson i Brändemossen.
Till Kronorättare i stället för Petter Börjesson, valdes hemmansegaren Johannes Andersson i
Derregården för år 1886, mot en lön af 75 Kronor.
3)
Till revisorer för granskning af kommunens räkenskaper för 1885 valdes Herrar Fred.
Sandberg på Aspenäs och Robert Bergman på Hulan.
4)
Att justera dagens protokoll valdes Hemmanegaren Johannes Nilsson i Holmen och Olaus
Olsson i Ölslanda.
Som ofvan
Nils August Wesslau
Justeradt
Joh. Nilsson
Olaus Olsson
Uppläst Lerums kyrka den 10 Jan. 1886
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid kommunalstämman med Lerums församling uti dess skola, måndagen den
29 Mars 1886.
1)
Fyrktals – Debiteringar och Uppbördsdelägarna för innanvarande år företaga till granskning
och då ingen anmärkning ifrågakom godkändes och undertecknas de samma.
2)
Till elektorer för väljande af landstingsmanvid instundande sommarting, valdes
Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp och Hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen
samt Hemmansegaren Olaus Olsson i Ölslanda tillsuppleant.
3)
Till ledamot i årets Besittningsberedning, valdes undertecknad ordförande samt
häradsdomaren Petter Börjesson i Torp som suppleant.
4)
Till ledamot i årets Taxeringskommité valdes undertecknad ordförande och Hemmansegaren
Johannes Nilsson i Holmen samt Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp som suppleant.
Som ovan
Nils Aug. Wesslau
Justerats
Joh. Nilsson
P. Börjesson
Upplästes i Lerums kyrka Söndagen den 4 april 1886.
Intygas F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka söndagen
den 9 maj 1886.
1)
Restlängder öfver oguldna kommunalslut skylder från 1sta uppbörden under innanvarande år
företaga till granskning och sedan den blifvit uppläst godkändes densamma.
Som ovan
Nils Aug. Wesslau
Justerats
F.E.Edgren
Aron Olsson

Protokoll hållit med Kommunalstämman med Lerums församling, uti Skolhus i Lerum,
Måndagen den 29 November 1886.
1)
Kassaräkenskaperna för 1885 förda av Petter Börjesson i Torp företogs till granskning och då
desamma voro behörigen reviderade och inga anmärkningar förekommit godkändes och
underskrefvos desamma, dock med villkor beslut: att kassaförvaltaren skall uti innanvarande
års räkenskaper godtgöra finansieringen med 6 % ränta, å de contanter som befunnits innan
uti kassan under året och står upptagna uti saldot till 1886.
Kassaräkenskaperna för 1885 förda av Aron Johansson för sockenmagasinet företogs derefter
till granskning och då dessa äfven voro behörigen reviderade och ingen anmärkning förekom
godkändes och underskrefs desamma dock ansåg församlingen nödvändigt att hafva
reverserna förda uti en särskild reversbok.
2)
Utgifts och inkomstförslaget för år 1887 föredrogs, som nämnden uppgjort detsamma och
beslutades följande.
Utgifter:
Underhåll till de fattiga
2.588 kronor
Lön till nämndernas ordförande
200 -”Kronorättarens lön
75 -”Madam Larsson lön
100 -”Extra utgifter, undantogs till
900 -”Enkan af Gibsons Donation
60 -”Klockarelön
400 -”Summa
4.323 kronor
Inkomster
Hundskatt circa
Inkomst af Sandlid
Grundskatt från kyrkogården
Brännvinsutskänkningsavgift
Ränta af Gibsons Donation
Uttaxeras efter fyrk
Summa

200 kronor
1 –”2 –”150 –”60 –”3.910 –”4.323 –”-

3)
Beslutas att auction skall hållas på sockenmagasinet inom detta års utgång och åtog Petter
Börjesson å Torp sig detta. Wilkoren skulle blifva den samma som då magasinet uthjälls
tillförsäljning den 30 Mars 1885, samt att kommunalstämman skall sedermera antaga eller
förkasta blifvande anbud. Om någon vill hyra magasinet på kortare tid till dess försäljning
blifver afgjord mot 10 kronor i månaden skulle det uthyras annars icke.
4)
Till ordförande uti Länets hästförsäkringsbolags kommité för Lundby pastorats socknar
valdes Herr Fred. Sandberg på aspenäs efter undertecknad, som afsagt sig uppdraget.

Som ovan
Nils Aug. Wesslau
Justeras den 4 December 1886 af:
Rob. Bergman
????
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 5 December 1886 intygas
F.E. Edgren

Protokoll Hållit vid Ordinarie kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus i
Lerum, tisdagen den 28 December 1886
1)
Till ledamöter uti kommunalnämnden invaldes Hemmansägaren August Olausson i östra
Slätthult efter Sven Andersson i Torryd samt Hemmansägaren Aron Pettersson i Gullringsbo
till suppleant i stället för Rättaren Pålsson i Stålebo och Inspektor Robert Bergman på Hulan
till ordinarie ledamot efter Hans Sjöberg i Gullringsbo.
Till ordförande uti nämnden valdes Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp, för år 1887 mot
en lön af 200 kronor.
Till Rotmästare uti Häradets bolag valdes Anders Olsson Fredman i Wåthultshed i stället för
Anders Börjesson i Ölslanda wall. Anders Andersson i Dergården utgår och i stället invaldes
Fredrik Jonasson i Hallsås. Anders Pettersson i Öxsjöryd utgår och i hans ställe valdes
Johannes Sten i Nygård.
Till Kronorätare för år 1887 valdes Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp mot en lön af 75
kronor.
2)
Till revisorer för granskning af kommunens räkenskaper för år 1886 valdes Inspektor Robert
Bergman på Hulan och skollärare F.E. Edgren i Lerum.
Som ovan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
Rob. Bergman
Jacob Johansson
Uppläst I Lerums Kyrka den 9 Jan.1887 – intygas:
F. E Edgren

Protokoll hållet med Lerums församlings kommunalstämma uti Lerums Skolhus Tisdagen den
22 Febr. 1887.
1)
Fyrktals – Debiterings – och Uppbördslängderna – för innevarande år företogs till granskning,
hvarefter desamme godkändes och underskrefvos.
2)
Kommunens kassaräkenskaper hade genom ett tilläggskonto, blifvit för år 1885 af revisorerna
på nytt genomgågna med anledning af en missförning, som nu blifvit rättadoch sedan
revisorerna tillstyrkt dettas godkännande och räkenskaperna nu äfven granskats lemnades
kassaförvaltaren ????för desamma hvarefter de på nytt underskrefvos. Då revisorerna uti sin
förra berättelse ansåg kassaförvaltaren böra gottgöra församlingen för ränta påinnevarande
penningar, beslutades med kassaförvaltarens godkännande att han uti 1886 års räkenskaper
skulle godtgöra desamma 6 % ränta på 1.126 kronor och 46 öre för ett år, så detta belopp kan
anses hafva innestått på kyrkobyggnadskassans bekostnad från år 1885 års utgång.
3)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Rob. Bergman och Fr. Sandberg.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
Fr. Sandberg
Rob. Bergman
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 5 mars 1887 intygas
F.E
Edgren

Protokoll hållit med Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus i Lerum .
thorsdagen den 24 mars 1887.
1)
Afkastningslängden öfver oguldna inkomstskylder för år 1888 är å denna dag granskad och
godkänd.
2)
Val af lektorer för väljande af landstingsman vid instundande sommarting företogs och valdes
Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp och landtbrukaren Johannes Nilsson i Holmen samt
Stationsinspektoren Sven Thorstensson i Lerums station som suppleant.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
F. E. Edgren
P. Börjesson
Upplästes i Lerums kyrka söndagen den 27 mars 1887. Intygas
Sven Sjöberg

