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

Protokoll hållit med Kommunalstämman med Lerums församling uti skolhus, Måndagen den
4 april 1887.
1)
Mantals och skattskiftningslängden för år 1887 föredrogs till granskning hvarefter gjorda
anmärkningar påtecknades – hvarpå den underskrefs.
2)
Till ledamöter uti Bevillningsberedningens sammanträden, för innevarande år valdes
undertecknad ordförande och Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp samt Landtbrukaren
Joh. Nilsson i Holmen till suppleant.
3)
Till ledamöter i taxeringsnämnden sammanträde för innekommande år valdes undertecknad
ordförande och Häradsdomare Petter Börjesson och Jacob Johansson i Ölslanda samt
Johannes Nilsson i Holmen till suppleant.
Som Ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
Joh. Fred. Sten
Olaus Andersson
Upplästes i Lerums kyrka den 10 April 1887
F. E. Edgren

Protokoll Hållit vid extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 1 Maj 1887.
1)
Till ombud att föra församlingens talan vid utsatta sammanträden den 6 dennes Kl 4 ef.m vid
Knavereds bro för dess afsyning samt vid Kusebacka bro samma dag kl. 6 ef.m för dess
iståndssättande , valdes undertecknad ordförande och Hemmansägaren Olaus Olsson i
Ölslanda.
2)
Sedan numera Namndeman August Olsson i Hunstugan fått afsked från
Nämndemannabefattningen, valdes i hans ställe Hemmansägaren Olaus Olsson i Ölslanda.
3)
Till gode män som skola närvara vid lantmäteriförrättningar, valdes Hemmansägaren
Johannes Nilsson i Holmen och Anders Jönsson i Hallsås.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
P. Börjesson
Anders Eriksson
Uppläst i Lerums kyrka den 8 Maj 1887.
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerum församling uti dess kyrka Söndagen
den 5 juni 1887.
1)
På grund af Kongl. Majt. Befallningshafande Resolution, att Lerums församling skulle yttra
sig, rörande den af f. d. soldat Gustaf Sköld till Lerums församling skänkta 64,8 stänger
jordareal från den lägenhet benämnd Toleryd hage, han inköpt från 1/8 mantal Toleryd i
Lerum socken föredrogs frågan hvarvid Stämmans gemensamma röst berättigade medlemmar
uttryckt sin stora tacksamhet till soldat Gustaf Sköld för nämnda gåfva hvaruti ligger en stor
välmening och gagn för att å nämnda jord för att redan kunnats uppföra ett skolhus och
förbinder församlingen sig för denna redan emottagna jordlägenhet betala den årliga skatt som
kommer att bestämmas och i öfvrigt fullgöra gåfvans föreskrifter enligt gåfvobrefvet af den
21 september 1886.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
P. Börjesson
August Olson
Uppläst i Lerums kyrka den 12 juni 1887.
Intygas
F. E. Edgren
Klockare

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma vid Lerums församling uti dess kyrka söndagen
den 20 juni 1887.
1)
Till ombud att föra församlingens talan vi utsatt sammanträde vid Jonsereds station Måndagen
den 20 dennes kl. 3 ef.m för beslut fattande rörande vägräcke å allmänna vägen valdes
undertecknad ordförande och Herr Jacob Johansson i Ölslanda.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
F. E. Edgren
Joh. Nilsson

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka, söndagen
den 3 juli 1887.
1)
Vid den till i dag utlysta kommunalstämman föredrogs frågan om Kungl. Majts. Och Rikets
Cammarkolegi utslag rörande brodelningen inom Wättle Härad af Elfsborgs län för en rättvis
brodelning inom häradet och genom ett par personers skefva framställningssätt gifvit
kammarcollegium anledning att häruti göra förändringar fattades det enhälliga beslut, att
Lerums kommun skulle tillsammans med Lundby och Skallsjö Socknar ingå till Kongl.
Majestät med vördsam anhållan om upphäfvande af Landshöfdinge Embetets utslag öfver
ifrågavarande brodelning, inom Häradet. För att å församlingens vägnar underskrifva
ifrågavarande klagomål till Kongl. Majts. – valdes Hemmansägaren Olaus Olsson i Ölslanda.
2)
Att justera dagens protokoll valdes Hemmansegare Joh. Nilsson i Holmen och Aron Jonasson
i Hallsås.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras
Joh. Nilsson
Aron Nilsson
Uppläst 10/7 -87 af C.C Sjöblom

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skola i Lerum,
Thorsdagen den 24 Nov. 1887.
1)
Kommunens räkenskaper för år 1886 förda af Petter Börjesson föredragas till granskning och
då de behörigen af revisorerna undersktifvits och tillstryrkts godkänndes härmed
kassaförvaltaren full ???.
Återstående fordringar å gamla kommunalutskylder beslutades följande afstriftningar –
Pettersson i Almekärr 3,800 kronor – Lindblad, Aspvik 6,30 Svante Sköld, 1,90 o 2 kr och f d
Soldat Sköld 45 öre o samt Pettersson i Almekärr 3,80 och Lindblad, Aspvik, 6,37 ??? uti
1887 års räkenskaper.
2)
Utgift och inkomstförslag för 1888 föredrogos till granskning och godkändes detsamma,
såsom Nämnden föreslagit.
Utgifter:
Underhåll åt fattiga
Kronor 2.798:Lön till kommunalnämndens ordförande
200:Lön till Kronorättaren
75:Lön till Madam Larsson
100:Extra utgifter upptages till
800:Enkor af Gibsonska Donationen
60:Till Örgryte kommun för fattigas underhåll
503:10
Klockarelön
400:Summa, Utgifter
Kronor 4.936.10
Inkomster:
Behållning i Kassan från 1887
Hundskatt, omkring
För Sandlid, 1:-, För kyrkogården 2:Brännvinsutskänkningsutgifter
Räntan å Gibsonska fonden
Uttaxeras efter fyrk
Summa, Inkomster

Kronor

785:99
200:3:150:60:3.737:11
Kronor 4.936:10

3)
Restlängderna öfver oguldna kommunalutskylderna för 1886 -1887 blefva granskade och
underskrifna.
4)
Med anledning af en skrifvele från Patron C von Proschwitz på Floda, med begäran att
Lerums hemmansegare skulle låta uttaxera 20 kronor per hemman, för att delsmed bidraga å
ränteliqvider å det lån, som tagits för Knavrareds bros ombyggande; föredrogs frågan å dag
hvaruti fattades följande beslut:
Genom de upplysningar som lämnades att lån för flera år sedan upptogs för nämnda bros
byggande antogs att dessa penningar åtgått och att Patron Proschwitz troligen lemnat

materialier m.m. vid arbetsutförandena men då knappast en ordentlig afsyning hållits å arbetet
och några räkenskaper över kostnaderna och priser å tillsläppta materialier ej ännu på så sätt
blifvit kända än mindre någon revision däröfver förekommit anser Lerums kommun sig ej
kunna på föreslagna låta hålla uttaxering för afbetalning å Häradets gemensamma skuld – men
om räkenskaper blifvna tillgängliga öfver arbetet för de betalningsskyldige inom kommunen
skulle en uttaxering troligen genast beviljas.
5)
Från madam Andersson å Lerums station hade en skrifvelse ingått om Kommunalstämmans
förord på, att Madam Andersson finge bibehålla försäljningen af mat, kaffe samt s.k.
iskällardrickan uti sin lokal å Lerum. Detta gaf anledning till en lång diskussion om
källardrickans mer eller mindre farliga beskaffenhet, som det tycktes af två röstegandes
uppfattning beroende på om den serverades hos madam Andersson eller hos köpmännen uti
Lerum. Dock tycktes ej de öfvriga å stämman hysa några farhågor för meromnämnda dricka
utan trodde förr att om den ej finge särveras skulle för??? törstande personer finna sig sämre
af att köpa öl och vin ömsomvis hos köpmännena.
Då det i öfvrigt låg utom stämmans befogenhet att bestämma något rörande Madam
Anderssons rätt i frågan, hänvisades hon till de författningar som uti sådana fall böra
efterlefvas.
6)
Att justera dagens protokoll utsågs Landtbrukaren Joh. Nilsson i Holmen och
stationsinspektor Sv. Thorstensson i Lerum.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeras:
Joh. Nilsson
Sw. Thorstensson
Uppläst den 4 december 1887 af P. W Hjertstrand

