Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skola
Tisdagen den 28 Jan. 1890.
1)
Granskning af Debiterings- och Uppbördslängden äfvensom fyrktalslängden för 1890
föredrogs – hvarefter desamma godkändes och underskrefvos.
2)
Till Revisor för granskning af räkenskaperna öfver Knafvereds bros ombyggnad som Patron
Proschwitz på Floda haft om handa och i uppdrag att utföra, valdes Herr E. J. Fraenkel i
Lerum.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justerat:
Rob. Bergman
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka d. 2 Febr. 1890
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums skolhus,
Måndagen den 31 Mars 1890.
1)
De af Petter Börjesson i Torp förda räkenskaperna kunde ej företagas till granskning, då de ej
ännu öfverlemnats till revisorerna. Hvad magasinsräkenskaperna ber
Träffade för de sist förflutna åren, hade dessa af revisorerna blifvit granskades, hvarför
desamma genomgingos och revisionsberättelsen upptäcktes men på grund af deruti gjorda
anmärkningar och ofullständigheter uti alegaterna, kunde räkenskaperna ej godkännas, utan
lemnades i uppdrag åt revisionerna Herrar E. F. Edgren och Johannes Nilsson, att utaf
magasinsförvaltaren och dess räkenskapsföraren Aron Johansson i Wåthult fordra följande
rättelser m. m. nemligen:
1. Aron Joansson skatt inom den 15:de April instundande hafva låtit omskrifva alla
ofullständiga reverser och förses med godkänd och bevittnade borgensförbindelser –
men skulle detta ej vara fullgjort åligger det revisorerna, att ofördröjligen vidtaga mot
Aron Johansson, lagliga åtgöranden för ofullständiga redovisningar m. m.
2. Hvad reversen, No 24 af Benjamin Olsson, i Blomsholm beträffar, beslutades: att då
uutgifvaren är död och skulden ej i behörig tid infordrats, skall kassaförvaltaren skaffa
antaglig säkerhet för beloppet eller betala det kontant.
3. Å reversen No 14 af Maria Johansson, numera boende i Ahle Härad beträffar skall
Kassaförvaltaren anskaffa annan och fullständig borgen derå.
4. Sparbanksboken äfvensom alla kontanta medel skola ofördröjligen jemte övriga
handlingar och alegater öfverlemnas till revisorerna.
2)
Granskning af restlängderna öfver oguldna kommunalutskylder, från sista uppbörden,
äfvensom afkortningslängden å kronoutskylderna företogs, uti då inga amärkningar
förekommos godkändes och underskrefvos desamma.
3)
Till elektorer för väljande af landstingsman vid instundande sommarting valdes
Hemmansegaren Olaus Olsson uti Ölslanda och Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp, samt
Hemmansegaren Joh. Nilsson i Holmen till suppleant.
4)
Till ledamöter vid årets bevillningsberednings sammanträde valdes undertecknad ordförande
samt hemmansegaren Joh. Nilsson i Holmen till suppleant.
5)
Till ledamöter uti årets taxeringsnämnd valdes undertecknad ordförande, hemmansegareJoh.
Nilsson i Holmen och Stationsinspektören Sven Thorstensson i Lerum samt häradsdomaren
Petter Börjesson i Torp till suppleant.

6)
Att justera dagens protokoll valdes Herr F. E. Edgren och Kronorättaren Edvard Johansson i
Hultet.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
Edvard Johansson
F. E . Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 1 april 1890
Intygas F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums Skola tisdagen den
29 April 1890.
1)
Mantals- och skatteskrifningslängden för 1890 föredrogs till granskning och medgodkännande
af Prostens anmärkningar underskrefs densamma.
2)
Till ombud, att inför Wedtle häradsrätt den 8de instundande Maj svara uti frågan rörande
föreslagna väganläggningen mellan Lerum och Agnesberg – valdes undertecknad ordförande
och hemmansegaren Johannes Nilsson i Holmen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Sven Thorstensson
Aron Pettersson
Uppläst i Lerums kyrka den 11 Maj 1890
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka Söndagen
den 15 Juni 1890.
1)
Till ombud för att granska och godkänna alla räkenskaper öfver ombyggandet och
reparationen i och för Knafereds bro på grund af revisorernas berättelser – valdes
undertecknad ordförande och Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp.
2)
Till ombud för att verkställa iståndsättandet af brister i Knafvereds och Wåmme broar, såsom
vid sista syn bestämdes valdes Häradsdomaren Petter Börjesson och Nämndeman Olaus
Olsson i Ölslanda.
3)
Till uppbördsman för uppbärande af medel för betäckandet af kostnaderna för såväl
Knafvereds bros ombyggande som dess ????? Wåmme bros iståndsättande valdes
Kronolänsman Rud. Bergstöm uti Lerum.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Joh. Nilsson
Aug. Olsson
Uppläst i Lerums kyrka den 22 Juni 1890
Uppläst i Lerums kyrka den 22 Juni 1890
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess Skolhus
Måndagen den 7 Juli 1890.
Närvarande: Undertecknad ordförande, jämte flertaliga röstberättigade medlemmar inom
församlingen.

1)
Med anledning af skrifelsen från flera af här inom Kommunen boende personer, till Kongl.
Jernvägsstyrelsen: om stationshusets ombyggande å Lerum jämte andra nödiga förbättringar
derstädes, hade svar ingått: att Kongl. Jernvägsstyrelsen är betänkt vidtaga begärda
förändringar, såvida de för saken intresserade äro villiga anskaffa behöfligt jordområde dertill
och då det ligger såväl uti kommunens som enskildta personers intresse att få nämnda
förbättringar till stånd, var frågan utlyst 2ne söndagar å rad, att idag å Kommunalstämma
behandlas.
Efter en längre diskussion fattade följande beslut:
1. Att anslag till ifrågavarande förslag skulle beviljas.
2. Utdebiteringen härtill skulle utgå för i mantal satt jord, för jordbruksfastighet utan
mantal, samt för annan fastighet efter fyrk räknadt.
3. Om anslagsbeloppets storlek uppstod olika förslag och efter afslutad diskussion
deröfver, beslutades: med öfvervägande röstantal, att en summa af Kr 1.250:- skall vid
förekommande behof för ifrågasatta förändringar i och för Lerums jernvägsstions
utvidgning m. m. på ofvan nämnda sätt uttaxeras inom kommunen.
2)
Att justera dagen protokoll dagens protokoll valdes Herrar Petter Börjesson i Torp och Joh.
Nilsson i Holmen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
P. Börjesson
Joh. Nilsson
Uppläst 13/7 1890
G. G Sjöblom

Protokoll fördt vid den till i dag utlyst extra kommunalstämma i Lerums Kyrka den 14 Sept.
1890.
1)
Till ombud att inför Wädtle Häradsrätt den 18de dennes, yttra sig i frågan rörande den
föreslagna wägomläggningen emellan Norra Landsvägen wid Steken och Lerum; invaldes
Hemmansegare Johannes Nilsson i Holmen och Jakob Johansson i Ölslanda.
2)
Rörande ifrågawarande flyttning af nuvarande Wedtle Härads Tingshusbyggnad invaldes
äfven Johannes Nilsson i Holmen och Jakob Johansson i Ölslanda. Till att justera dagens
protokoll utsågos Nämndemannen Olaus Olson i Ölslanda och Herr F. E. Edgren Lerums
Skola.
Dato som ofvan
P. Börjesson
vice ordförande
Justeradt:
Olaus Olsson
F. E. Edgren
Uppläst i Lerums kyrka d. 21 Sept. 1890
Intygas
F. E. Edgren

Protokoll Hållit vid till idag utlyst kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus
i Lerum, Måndagen den 17 November 1890.
1)
Granskning af räkenskaperna för år 1889 företogs – hvarvid de af Petter Börjesson förda
föredrogos till granskning och sedan och sedan revisionsberättelsen upplästs godkändes
desamma, ävensom revisorernas anmärkningar som skulle lända till efterrättelse, varpå
kassaförvaltaren lemnades ansvarsfrihet.
Hvad magasinsräkenskaperna beträffar hade ej revisorerna fått nöjaktige rättelser af dess
förare Aron Johansson i Wåthult – alltså måste revisorerna återigen taga saken omhand med
åberopande af Kommunalstämmoprotokollets bestämmelser af den 31 sistlidne Mars som
ländes Aron Johansson till efterrättelse. Stämman beslutade dessutom att fordran på reversen
No 24 utgifven af Benjamin Olsson i Blomsholm skulle afskrifvas och inga vidare mått och
steg tagas, mot dess borgensman, då församlingens talan i denna sak, ansågs vara försummad.
2)

Inkomst och Utgiftsstaten för år 1891 bestämdes på följande sätt.
Inkomster:
Utskänkningsafgifter och böter
Inkomst af Sandlid
Hundskatt
Ränta af Gibsonska Donation
Uttaxeras på fyrk

Kr.

Summa Kronor
Utgifter:
Till fattigas underhåll på bestämd stat
Ordförande i nämndens lön
Kronorättarens lön
Madam Larsson
Till Enkor af donationsräntan
Klockarens lön
Anslag till Extra utgifter

Kr.

Summa Kronor

200:2:200:60:4.313:4.775:-

2.890:150:75:100:60:400:1.100:4.775:-

Med en sådan uttaxering och en blifande behållning i kassan från innevarande år,
beslutades: att skulden från innevarande år att skulden till kyrkobyggnadsfonden skall
inbetalas under året.
3)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder företogs till granskning kring och efter
dess godkännande, underskrefs densamma.

4)
Att justera dagens protokoll valdes Herrar F. E. Edgren och Joh. Nilsson.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau

Justeradt:
F.E. Edgren
Joh. Nilsson
Tillägg af justeringsmännen :
Derjämte beslöts: av gravationsbevis och inteckningsförnyelse af Gibsonska
donationsfonden betalat af kommunalkassan.
F. E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Kyrkan den 23/11 1890 af
P. M. Hj---d

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämman med Lerums församling uti dess
skolhus i Lerum, Måndagen den 29 Dec. 1890.
1)
Wal företogs till följande befattningar från 1891 års ingång samt Uti
kommunalnämnden följande: efter August Olsson i Slätthult valdes Hemmansägaren
Alfred Johansson i Brunstorp efter inspektor Rob. Bergman, Hulan, valdes
Hemmansegaren Petter Bengtssson i Torryd samt till ordförande uti Nämnden
Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp mot en lön av 150 kronor för år 1891.
Till Kronorättare efter Edvard Johansson i Hultet valdes hemmansegare Johan Rob.
Carlsson i Långared för år 1891 mot en lön af 75 kronor.
Uti Häradets Brandstodsbolag till ledamöter efter Aron Johansson i Wåthult valdes
hemmansegaren Johannes Jonsson i Wåthult valdes efter August Olsson i Lilla Bråtan
valdes hemmansegare Benjamin Pettersson i Lilla Bråtan – efter Anders Petter
Eliasson valdes lägenhetsinnehavaren Adolf Carlsson i Brändeskogen efter
AndersCarlsson i Kålkulla valdes Fredrik Larsson i Kålkulla, samt efter
hemmanegaren August Olsson i Hunstugasn valdes qvarnegaren Alfred Pettersson i
Knafvereds qvarn.
2)
Till Revisorer af 1890 års räkenskaper valdes Skolläraren F.E. Edgren och
hemmansegaren Joh. Nilsson i Holmen för sockenmagasinets räkenskaper – samt
herrar C.J Fraenkel i Lerum och Fritz Wahlström i Almekärr för alla öfvriga
Kommunens räkenskaper.
3)
Att justera dagens protokoll valdes Herrar F. E. Edgren och Sven Thorstensson.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justeradt:
F.E. Edgren
Sven Torstensston
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 4 Januari 1891.
Intygas
F. E. Edgren

