Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka,
Söndagen den 1 Januari 1891.
1)
Wal af ombud företogs som inför Wädtle Häradsrätt den 15de dennes kl. 12 på dagen,
skola föra talan rörande företagna väganläggningen från Lerum till Agnesberg –
äfvensom från nämnda väg till Lerje och valdes härtill undertecknad ordförande,
landtbrukare Jacob johansson i Ölslanda , Johannes Nilsson i Holmen, J. C. Freankel i
Lerum samt Nämndeman Olaus Olsson i Ölslanda till suppleanter.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Jacob Johansson
Olaus Olsson

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus i
Lerum, Tisdagen den 20 Januari 1891.
1)
Granskning av Fyrktals- , Debiterings- och Uppbördslängderna för innevarande år och
då ingen anmärkning förekom godkändes och underskrevos desamma.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
F. E. Edgren
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums kyrka 1 Februari 1891.
Intygas:
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums Församling uti dess
skolhus i Lerum, Tisdagen den 31 Mars 1891.
1)
Räkenskaperna förda af Petter Börjesson i Torp hade ej framlemnats till granskning
hvarför denna fråga måste uppskjutas.
Hvad räkenskaperna öfver sockenmagasinet beträffade framlemnades dessa af
revisorerna för åren 1888 och 1889 med beklagandet att de ej fått dess förare Aron
Johansson i Wåthult till att lemna nöjaktiga upplysningar, verifikationer och säkerheter
för de af honom omhänderhafda medel. Med anledning härutaf företoga granskning af
de reverser som lemnats som säkerhet för utnånta medel hvarvid följande reversser ej
ansågos sådana att desamma kunna godtagas som säkerhet för de medel Aron
Johansson som kassaförvaltare omhänderhaft nemligen: en förbindelse af Aron
Johansson för af reverser influtna medel m. m. å Kr. 65:11
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Dertill kommer som ej af kassaförvaltaren redovisats:
Kassaupptagna men ej styrkta brandstodsafgifter
för åren 1888 och 1889
En sparbanksbok med betalda
Behållningen i kassan den 31 Dec 1889

14:43
20:17
41:03

Summa kronor 895: 85
Dessa på så vis osäkra tillgångar skola af den nya kassaförvaltaren upptagas uti
räkenskaperna för 1890 och der redovisas tills annorlunda beslutas.
Då Aron Johansson till godvillig redovisning ej kunnat förmås till detta, allt sedan 31
december 1889 beslutades idag enhälligt att han skall instämmas till instundande
sommarting, dels för vårdslöst handhavande af allmänna medel och dels för gäldande
af kronor 895.85 till magasinskassan jämte räntor – då bland nämnda reverser ingen
antaglig säkerhet finns och dels då några reverser af desamma utfärdats af honom själv
och andra utlämningar skall sedan han skullat lemna de Contanta medelna ifrån sig
redan vid 1889 års utgång.

För utförandet af församlingens talan och indrifning af dess fordran af Aron Johansson
i Wåthult uppdrogs detta åt Kronolänsman Rudolf Bergström och skulle den nya
kassaförvaltaren Aron Nilsson i Hunstugan öfverlemna till honom nödige papper och
handlingar.
Även beslutades att Aron Nilsson skall ofördröjligen indrifva öfvriga utlånta medel för
sockenmagasinet för att få dom plasserade mera ändamålsenligt än nu varit fallet.
2)
Till Elektorer för väljande af landstingsman vid instundande sommarting valdes Herrar
Jacob Johansson och Olaus Olsson i Ölslanda samt Johannes Nilsson i Holmen till
suppleant.
3)
Till ledamot uti bevillningsberedningens sammanträde valdes undertecknad
ordförande samt hemmansegaren Johannes Nilsson som suppleant.
4)
Till ledamöter uti årets taxeringsnämnd valdes undertecknad ordförande och Herrar
Jacob Johansson i Ölslanda och Petter Börjesson i Torp samt Johannes Nilsson i
Holmen som suppleant.
5)
Till brandmästare för Älvsborgs läns brandstodsbolag härvarande sistrikt valdes för 2
år undertecknad ordförande och hemmansegaren Jacob Nilsson i Holmen.
6)
Att justera dagens protokoll valdes Herrar Jacob Johansson och Olaus Olsson i
Ölslanda.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt
Olaus Olsson
Jacob Johansson
Uppläst 5/4 1891 af C. C. Sjöblom

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka
Söndagen den 12 April 1891.
1)
Afkortningslängden öfver oguldna Kronor utsdkylder för 1890 föredrogos till
granskning och då ingen anmärkning förekom godkändes och underskref densamma.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
F. E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 19/4 1891
Intygas
P. M. Hjertstrand

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skola i
Lerum, Tisdagen den 28 April 1891.
1)
Mantals och skattskrifningslängden för 1891 föredrogs till granskning och med
godkännande af gjorda anmärkningar af Prosten Sjöblom underskrefs densamma.
Som ofvan
Nils Aug Wesslau
Justerat:
F. E. Edgren
Sven Thorstensson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka
söndagen den 3 Maj 1891.
1)
Till ombud att föra röstberättigas talan vid Wedtle Häradsrätt den 5te dennes uti frågor
som röra förslaget om häradets blifvande nya tingshus valdes underteclnad ordförande
samt Herr Jacob Johansson i Ölslanda och Herr Joh. Nilsson i Holmen som suppleant.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Anders Andersson
Petter Bengtsson
Uppläst i Lerums kyrka den 10 Maj 1891
Intygas
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus i
Lerum Thorsdagen den 3 September 1891.
1)
Röstlängden öfver oguldna kommunalutskylder från 1sta innevarande år företogs till
granskning hvarefter äfven en röstlängdöfver indrivna utskylder från flera förflutna år
äfven föredrogs för att godkännas innan den avsändes till kronofogden – och sedan
dessa längder upplästs och ingen anmärkning förekom underskrefvos och godkändes
desamma.
2)
Magasinsräkenskaperna förekom till granskning för 1890 och då revisionsberättelsen
upplästs som anmärkt att Aron Johansson uti räkenskaperna för 1889 uppfört en
brandstodsafgift å Kr. 14.43, som varande en del för 1889 – men efter hvad stämman
kunde finna denna afgift för 1888 hvarför anmärkningen ej skulle gifva anledning till
vidare åtgärd mot Aron Johansson - men att han fortfarande står skyldig till
redovisning af sparbanksboken å Kr. 20.17 öre till nya magasinsförvaltaren Aron
Nilsson som nu efter räkenskapernas granskning för 1890 lemnades full och tacksam
decharge för dess förvaltning.
Kommunalkassans räkenskaper företogs härefter till granskning för 1890 och sedan
revisionsberättelsen upplästs fattades med anledning deruti af följande beslut. Då en
förskottspost å 75 kronor för kommande år förekom för gossen Svante Augustsson
beslutades att inga sådana förskotter får utlemnas då nödig kontroll öfver sådana
utbetalningar är omöjlig.
Då begrafningshjelp till Benjamin Pettersson uti 6 Kronor äro Crediterat kassan två
gånger skall Kassaförvaltaren godtgöra kassans Debet innan 1891 med en sådan post.
Uti räkenskaperna har Petter Börjesson godtgjordt sig ett belopp å Kronor 1549,19 öre
grundadt på en till revisorerna inlemnad promemoria, men då denna ej var
tillfredsställande för en sådan åtgärd af kassaförvaltaren utan gaf anledning till
upptäckandet af missförningar flera år tillbaka, hvarigenom församlingen deremot
skulle hafva att fordra och sedan skäl härtill framhållits af såväl revisorer som af
närvarande medlemmar af stämman – begärde förvaltaren anstånd med förklaring
häröfver till den 15de nästa Oktober hvilket af stämman beviljades. På grund häraf
ansåg stämman på revisorernas afstyrkan om decharge för 1890 års förvaltning ej sig
kunna lemna sådan till kassaförvaltaren.
3)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar F. E. Edgren och Johannes Nilsson.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt^

F . E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 6 Sept. 1891
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka
Söndagen den 20 sept. 1891.
1)
Stämman som utsåg val af ombud att öfvervara instundande markegångssättningar
beslutade dock att ej verkställa sådant val då markegångssättningen ansågs hafva i alla
fall sin rätta gång.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
F. E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst den 1 nov. 1890
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka
Söndagen den 25 oktober 1891.
1)
Till ombud att föra församlingens talan för sockenmagasinets delegare vid
sammanträdet i Lerums tingsställe den 29de dennes kl 11 f. nämnde dess fordran af
Aron Johansson uti Wåthult valdes hemmansegare Johannes Nilsson i Holmen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
A. Andersson
Aug. Olsson
Uppläst i Lerums Kyrka den 12 november 1891 intygas
F. E. Edgren

Protokoll Hållit vid Kommunalstämman med Lerums församling uti dess skolhus i
Lerum. Tisdagen den 10 November 1891.
1)
Utgifts- och inkomststaten för nästkommande år kunde ej i dag bestämmas då
nämnden ej inkommit med sitt förslag.
2)
Till ombud att närvara vid årets mantalsskrifning den 18de dennes valdes
Häradsdomaren Petter Börjesson i Torp.
3)
Då revisorerna af de kassaräkenskaper Petter Börjesson fördt för 1890 ej ansett sig
böra godkänna den kassapost å 1.549 kronor 19 öre, som kassaförvaltaren godtgjort sig
vid slutet af nämnda års räkenskaper grundande sig på en till revisorerna af Petter
Börjesson framlemnad promemoria hvilken dock ej af revisorerna blifvit förståd –
hvarpå frågan hänsköts till kommunalstämman under behandling den 3je sistlidne
september, så beslut fattades: att kassaförvaltaren som skulle inkomma med förklaring
deröfver. Med anledning härutaf framlemnade Petter Börjesson i dag till stämmans
ordförande en skrift af följande innehåll:
Till kommunalstämmans i Lerums socken Wid närmare öfvervägande finner jag mig
böra afstå från de enligt sistlidet års kommunalräkenskaper i kreditupptagna 1.549
kronor 19 öre, och vid sådant förhållande är det alldeles uppenbart, att de nuvarande
revisorerna, som äro utsedda att granska 1890 års räkenskaper inte kunna taga
befattning med sin undersökande af min förvaltning under föregående åren för hvilka
ansvarsfrihet år efter år beviljats mig. På den punkt saken nu befinner sig förklarar jag
mig villig att låta kommunens och mitt mellanhvarande förblifva förändrat sådant det
var, innan missräkningen upptäcktes d.v.s. så att kommunen af mig har att fordra ett
belopp af Ettusen ett hundraåtta – 1.108 kronor 05 öre. Det bästa sätt att lösa frågan
torde vara ofanstående af mig nu föreslagna sättet derigenom åtminstone kommunens
rätt blir till godosedd.
Torp i Lerum den 9 November 1891
P. Börjesson
Härefter framlades kassaboken för år 1890 deruti kassaförvalteren afskrifvit på nytt
samma års räkenskaper dock i Debet uteslutande en förut der upptagen post å 441
kronor 14 öre, samt en förut i Kredit upptagen post å 1.549 kronor 19 öre, hvarigenom
församlingen skulle få en fordran af 1.108 kronor och 05 öre, så som Petter Börjesson
uti sin inlemnade skrift föreslagit att der åberopade summan honom och församlingen
emellan skulle sammanjämkas. Då ordföranden på grund af detta framställde
proposition om huruvida stämman godkände de nu på detta sätt afslutade räkenskaper

för 1890, der Petter Börjesson erkände sig vara skyldig församlingen 1.108 kronor 05
öre enligt framhållda förslaget samt dertill en i Debet förd post å 6 kronor, som annan
missförning, uti förut förda kassaboken, hvarigenom skulden till församlingen ökades
till 1.114 kronor 05 öre vid 1890 års räkenskapers afslutande och då framställda
proposition blifvande Ja besvarad godkände stämman Petter Börjessons förslag om
afslutning af 1890 års räkenskaper äfven beslutades att dessa nu så afslutade
räkenskaper skulle underställas revisorernas granskning.
4)
Att justera dagens protokoll valdes Herrar F. E. Edgren och John Jonsson i Lerum.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Uppläst i Lerums Kyrka den 22 november 1891.
F. E. Edgren

Protokoll hållit i kommunalstämman med Lerums församling uti dess skolhus i Lerum
Måndagen den 14 December 1891.
1)
Inkomst och Utgiftstaten för 1892 bestämdes få följande sätt:
Inkomster:
Cassabehållning från föregående året
Kronor
1.114.05
Utskänkning afgifter och böter
200.Inkomst af Sandlid
2.Hundskatt
175.Ränta af Gibsonska donationen
60.Uttaxeras efter fyrk
4.255.25
Summa Kronor
5.807.00
Utgifter:
Till fattigas underhåll på bestämd stat
Kronor
Till Änkor af räntor från Gibsons donation
Lön till ordförande i nämnden
Lön till kronorättaren
Till barnmorskan
Afbetalning å lånet uti Kyrkobyggnadskassan
Till extra utgifter
Summa Kronor

3.522.60.150.75.100.1.000.500.5.807.-

Då det visade sig så stor kassabehållning vid årets ingång 1891 skulle inbetalning till
kyrkobyggnadskassan ska så snart som möjligt efter årets ingång .
2)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskulder från senaste uppbörden företogs till
gransknning och då ingen anmärkning förekom – godkändes och underskrefs
densamma.
3)
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Johannes Nilsson uti Holmen och Petter
Börjesson i Torp innan stämmans medlemmar åtskiljts.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
P. Börjesson
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 20 dec. 1891. Intygas E.E. Edgren

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti dess
skolhus i Lerum Tisdagen den 29de December 1891.
1)
Då Fyrkstats- Debiterings och Uppbördslängderna för 1892 skulle företagas till
granskning förklarade nämndes ordförande att desamma ej kunnat färdiggöras hvarför
dess granskning måste uppskjutas.
2)
Härefter företogs val för att komplättera nämnden och valdes hemmanegaren
Benjamin Andersson i Åsen i stället för Petter Börjesson i Torp och uti den förres
ställe som suppleant valdes Herr J. E. Freankel i Lerum. I stället för Jacob Johansson i
Ölslanda valdes Carl Johansson i Ölslanda i Skattegården. Till ordförande uti Lerums
sockens kommunalnämnden valdes hemmansegaren Johannes Nilsson uti Holmen för
en tid af två år med en lön å 150 kronor per år med 1892 års ingång. Som
brandrotmästare uti Häradets brandstodsbolag skulle utgå, Edvard Javette i
Hallegården och August Olsson i Burhult och valdes i deras ställe Fredrik Hansson i
Derregården och Petter Eriksson i Gamlebo.
Till kronorättare för 1892 valdes Häradstjenaren Aron Lindal i Lerum, mot en lön af
125 kronor.
Hvad den anslagna hyresersättningen för barnmorska beträffade, beslutades att dessa
100 kronor skulle för år 1892 utgå till Madam Larsson mot villkor att tjensten sköttees
af denna så och på samma villkor, som från början var beslutat å kommunalstämman
vid densammas tillsättande.
3)
Till gode män för granskning af förmyndarredovisningar valdes Johannes Nilsson i
Holmen och Petter Börjesson i Torp för en tid af fyra år från och med 1892.
4)
Till revisorer för granskning af 1891 år räkenskaper inom kommunen äfvensom
sådana som under föregående ej reviderats valdes Herrar J. E. Freankel och F. E.
Edgren i Lerum.
5)
Till snöfogde i stället för Jacob Johansson i Ölslanda för laget No 5 valdes
hemmansegaren Albert Eriksson i Ölslanda i Skattegården från och med 1892 års
ingång.
6)

Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Sv. Thorstensson och Joh. Nilsson.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
Sven Thorstensson
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka 2/1 1892 af
P. M. Hjertstrand

