Maria Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus i
Lerum Måndagen den 23 Jan. 1888.
1)
Frågan rörande uttaxering på Hemman för avbetalning å skulden för byggandet af Knafvereds
bro blef å stämman den 24 sistlidna November uppskjuten för infordrandet av räkenskaper
öfver nämnda arbete och då sådana från Patron Herr C. von Proschwitz på Floda inkommit
förevisades desamma i dag och då frågan enligt kungörelsens uppläsande ytterligare i dag
skulle behandlas ofvan nämnda uttaxering och sedan räkenskaperna genomgåtts utan att
vidare godkänna dessa beslutades att en uttaxering av 20 kronor utom uppbördspromissionen
skulle ofördröjligen verkställas per hemman, inom kommunen och nettosumman
öfverlemnas till Herr Patorn C. von Proschwitz på Floda för afbetaling å skulden för
Knafvrared bro som man dock med villkor, att Lerums hemmansegare få denna summa i
afdrag på hvad som framledes kommer att uttaxeras till samma ändamåls att verkställa
nämnda uttaxering åt kronolänsman Rud. Bergström i Lerum mot en uppbördspromission av 3
%.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
Olaus Olsson
Benjamin Hansson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 30 Jan. 1888
Intygas:
P. W. Hjertstrand

Protokoll hållit vi Ordinarie Kommunalstämman med Lerums församling uti dess skolhus , i
Lerum, Thorsdagen den 29 Mars 1888.
1)
Kommunens räkenskaper för 1887 hade ej lämnats till Revisorerna , så tidigt att revision
kunnat verkställas hvarför räkenskaperna ej i dag kunde föredragas till gransknning.
2)
Till Elektorer för väljande av Landstingsman vid åstundande sommarting valdes
Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp och Nämndeman Olaus Olsson i Ölslanda samt
Hemmanägaren Joh. Nilsson i Holmen till Suppleant.
3)
Afkastningslängden öfver oguldna kronoutskylden för år 1887 företogs till granskning och då
densamma efter uppläsandet godkändes blef densamma underskrifven.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerats:
P. Börjesson
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 1 april 1888 af
Joh. ?????

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus i
Lerum, Thorsdagen den 12 april 1888.
1)
Kommunens räkenskaper för 1887 hade återigen öfverlemnats så sent till Revisionerna att de
ej hunnits göra desamma färdiga för framläggande på dagens kommunalstämma.
2)
Till ledamot i Bevillningsberedningens sammanträden innan nuvarande år valdes
undertecknad ordförande samt hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen till suppleant.
3)
Till ledamot uti året Taxeringskommité valdes undertecknad ordförande och Stationsinspektor
Sv. Thorstensson i Lerum samt Johannes Nilsson i Holmen till suppleant.
3)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder från senaste uppbörden företogs till
granskning och då den befanns utan anmärkning godkänndes och underskrefs densamma.
4)
Mantals och Skatteskrifningslängden för 1888, föredrogs till granskning hvarefter densamma
underskrefs.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
Sv. Thorstensson
Olaus Olsson
Uppläst i Lerums kyrka den 15 april intygas
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka söndagen
den 17 juni 1888.
1)
Till ombud att å Kommunens vägnar deltaga uti frågan rörande Snöplogsregleringen inom
Häradet valdes undertecknad ordförande och Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp som
skola infinna sig vid Wättle Härads sommartings afslutande uti Lerums Tingsställe Kl. 10 f.m.
den dag som närmare kommer att bestämmas.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
F. E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 1 juli 1888.
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 8 juli 1888.
1)
Till ombud att bevaka brohållningsskyldiges rätt vid iståndsättandet af Kvafvereds bro och
vägen derintill å utlyst sammanträde vid samma bro Tisdagen den 17 dennes kl. 11.f.m. samt
att deltaga i beslut rörande samma fråga valdes undertecknad samt Johannes Nilsson uti
Holmen.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras
P. Börjesson
F. E. Edgren
Uppläst 29/7 1888 af P. M. Hjertstrand

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 29 Juli 1888.
1)
Rörande uppbörden af medel till beslutade arbeten för Knafvereds bros iståndstättande och
vägen derintill beslutades om uttaxering af 6 Kronor ger hemman som skulle verkställas
ofördröjligen af kronolänsman Rud. Bergström i Lerum och derefter övfverlemna beloppet till
kommiterande för ifrågavarande arbeten.
2)
Församlingen omfattade med intresse föreslaget till insamling åt de brandskadade å Lilla Edet
som är i behof af hjelp hvarför beslut fattades att insamling skall verkställas på så vis att
undertecknad utskrifer listor för hvarje Brandrotmästare som skola insamla i hvar sin rote så
mycket penningar som möjligt hvarefter desamma skulle aflemnas till undertecknad för att af
honom insändas till nödhjelpskommitén å Lilla Edet för att sedan derifrån kunna inför??
erkännande på beloppet.

Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras
Joh. Nilsson
J. A. Olsson
Uppläst I Lerums kyrka Söndagen den 5 augusti 1888.
Intygas
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 26 augusti 1888.
1)
På grund af stämmobeslut den 29 sistlidna juli, att insamling af medel till välgörande ändamål
och särskilt till Lilla Edet i händelse behof deraf skulle igångsättas förevisades i dag af
undertecknad ordförande. Nio stycken listor hvar å insamlats tillsammans Kr. 128. 45 öre. Då
det under tiden af trovärdiga personer genom ordförandens försorg blifvit upplyst att Lilla
Edet blifvit lyckliggjordt med stora belopp utöfver hvad de af branden lidande personer
behöfver och komma i åtnjutande af – ansåg stämman att dessa insamlade medel här
reserveras till något sannat välgörande ändamål och till dess göras räntebärande genom
insättning uti någon sparbank och intagas under samma förvaltning och revision som öfvriga
kommunens räkenskaper.
2)
Att justera dagens protokoll valdes Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp och
Hemmansegaren Anders Eriksson i Loddebo
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeras:
Anders Eriksson
P. Börjesson
Upplästes i Lerums kyrka den 9/9 88.
Intygas
P.M. Hjertstrand

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 14 Oktober 1888.
1)
Företogs val af ombud som skola närvara vid sammanträdet å Kusebacka Bro måndagen den
15 de dennes Kl. 12 middagen för att höras och besluta ifråga om uppbörden för nämnds bros
ombyggnad m. m och valdes härtill Herrar Johannes Nilsson i Holmen och Jacob Johansson i
Ölslanda.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerats:
J. Andersson
Anders Andersson
Uppläst i Lerums Kyrka den 21 Okt. 1888.
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 28 Oktober 1888.
1)
Till ombud att svara å Lerums församlings framställning till Wättle Härads Rätt om tillåtelse
att begagna Häradets tingshus för småskola valdes Kommissariens Rud. Bergström i Lerum
och Hemmansegaren Olaus Olsson i Ölslanda hvilka skola infinna sig å Lerums tingsställe
måndagen den 29 dennes Kl. 12- middagen.
2)
Restlängden å oguldna Kommunala utskylder från senaste uppföranden företogs till
granskning och då ingen anmärkning förekom godkändes och underskrefs densamma.

Som ofven
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
F.E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst 4/11 1888 af C. M Hjertstrand

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus i Lerum,
Tisdagen den 6 November 1888.
1)
Val av gode män för tillsyn å förmynderskapen inom Lerums socken från och med 1888 till
och med året 1892 företogs och valdes härtill. Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp och
Hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen.
2)
Till uppbördsman af de medel som beslutades skulle utgå af betalningsskyldige inom Lerums
socken till fyllnad af kostnaderna för sednaste reparation å Knafereds bro – valdes
Befallninngsman Rud. Bergström i Lerum.
3)
Kommunens räkenskaper för året 1887 förda af Petter Börjesson företogs till granskning och
sedan dessa genomgåtts och revisorernas berättelse tagits i öfvervägande, beslutades att å de
penningar kommunen användt utur kyrkobyggnadskassan skola räntas med 6 % ränta på ränta
till nämnda kassa. Då inga anmärkningar vidare förekom utöver hvad som blifvit omändrats
uti kassabokens förande, blefvo räkenskaperna på revisorernas tillstyrkan godkända och
lemnades kassaförvaltaren ansvarsfrihet.
Sockenmagasinets räkenskaper kunde ej granskas i dag på grund af revisorernas begäran att få
genomgå desamma något noggrannare.
4)
För att justera dagen protokoll valdes Herrar Rob. Bergman på Hulanoch Joh. Nilsson i
Holmen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Joh. Nilsson
Rob. Bergman
Uppläst 18/11 1888
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämman med Lerums församling uti dess skolhus i Lerum,
Onsdagen den 28 November.
1)
Frågan rörande vägarnas underhåll vintertiden, inom Häradet, från den 1 Oktober
innanvarande år under fem års tid, hade varit under behandling vid Wättle Härads Rätt
hvarvid beslutades : att alla socknarne inom häradet skulle grunda denna sin
väghållningsskyldighet på den reglering som beslutades inom Lerums kommun å dess
kommunalstämma den 13 Februari 1882. På grund häraf fattades idag följande beslut
nemligen att alla hemman fördelas uti sex lagmed samma fördelning och samma skyldigheter
och rättigheter, som beslutades den 13 Februari 1882.
Till snöfogdar för dess fem år valdes Rättaren Carlsson i Gullringsbo för ploglaget No 1.
Inspektor Rob. Bergman på Hulan för No. 2.Hemmansegaren Benjamin Andersson i Åsen för
No 3. Undertecknad ordförande för No 4. Jacob Johansson i Ölslanda för No 5. Petter
Börjesson i Torp för No 6.
2)
Utgifts- och Inkomstförslag för år 1889 föredrogs så som nämnden uppgjordt detsamma –
hvarefter följande beslutades:
Utgifter
Underhåll till fattiga
Kronor 2768:Lön till nämndens ordförande
200:Kronorättarens lön
75:Madam Larssons lön
100:Extra utgifter anslogs till
850:Enkor af Gibsons Donation
60:Skuld till Örgryte Kommun
120:Klockarens lön
400:Dessutom beslutas att kassans skuld till kyrkobyggnadskassan
skulle betäckas med
1014:23
Summa
5587:23
Inkomster
Behållning i kassan från 1888
Hundskatten – circa
Inkomst från Sandlid
För kyrkogården
Brännvinsutskänkningsavgift – circa
Ränta af Gibsons Donation
Uttaxeras på fyrk
Summa

Kronor 207:86
200:1:2:150:60:4966:37
5587:23

3)
Att justera dagens protokoll valdes Petter Börjesson i Torp och Joh. Nilsson i Holmen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeras:
P Börjesson
Joh. Nilsson
Uppläst 2/12 1888
P. M. Hjertstrand

Protokoll hållit vid ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skola
Fredagen den 28 December 1888.
1)
Efter hemmansegarens Anders Andersson i Kärret invaldes invaldes som ledamot i
Kommunalnämnden Hemmansegaren Aron Jonasson i Hallsås.
Till ordförande i Kommunalnämnden pånyttvaldes Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp
för år 1889 mot en lön af 150 kronor.
Till Kronorättare för år 1889 valdes hemmanegare Janne Pettersson i Burhult mot en lön av
75 kronor.
Till ledamot i Häradets brandstodsbolaget invaldes hemmansegare August Olsson i
Hunstugan efter Anders Fredman samt hemmansegare Fredrik Javett i Hallegården efter
Fredrik Jonasson – samt hemmansegaren August Olsson i Jutagården efter August Andersson
i Gamlebo – samt Fredrik Sten i Nygård utgår och valdes i hans ställe hemmansegaren August
Olsson i Bråta.
Till ledamot i stället för August Andersson i Sandbäck valdes lägenhetsinnehafvaren Olaus
Carlsson i Grankullen.
2)
Till revisorer för granskning af kommunens räkenskaper och förvaltning äfvensom öfvriga
uppbörder och räkenskaper som rör kommunens innehafvares angelägenheter inom
kommunen - valdes herrar E. F Edgren i Lerum och Herr C. J Frankel i Lerum för åt 1888.
3)
Magasinsräkenskaperna för år 1886 och 1887 föredrogos till granskning och då de voro af
revisorerna behörigen reviderade godkändes desamma och lämnades kassaförvaltaren full
???? dock med det tillägg att de contanta medel som finnes, böra utlånas så att de blifva
räntebärande samt att kassaförvaltarns reverser blifva lagligt bevittnade.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Joh. Nilsson
F. ?. Sten
Uppläst den 3012 1888. af P. M. Hjertsstrand.

