Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums
Skolhus, Torsdagen den 18 februari 1892.
1)
Granskning af Fyrktals- Debiterings- och Uppbördslängderna för innevarande år
företagas och då ingen anmärkning förekom godkändes och underskrevos desamma.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Joh. Nilsson
F E Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 21 Februari 1892
F E Edgren

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling uti dess
skola i Lerum, Tisdagen den 29 mars 1892.
1)
Sockenmagasinets räkenskaper för 1891 föredrogs till granskning och då revisorerna
funnit desamma utan anmärkning och underskrevos desamma och fattades enhälligt
beslut om att kassaförvaltaren skulle ofördröjligen uppsäga alla reverser till
inbetalning under nästkommande Oktober och November månader hvarefter resterna
derå sedan på laglig väg indrifvas.
Hvad beträffar den af Aron Johansson i Wåthult ännu oredovisade sparbanksboken,
uppdrog stämman åt nuvarande kassaförvaltaren, att påskynda hos Kronolänsman
Bergström att han på laglig väg fullgör förut lemnade uppdraget att inför Domstol
tilltala Aron Johansson för förskingring af meranämnda sparbanksbok .
Hvar räkenskaperna beträffar som förts af Petter Börjesson, hafva de visserligen
öfverlämnats till revisorerna uti ofullständigt skick och då i så fall måst återlemnas
besluta stämman att Petter Börjesson skulle inom 14 dagar härefter hafva dem färdiga
till revision och till revisorerna öfverlemnade.
2)
Till elektorer för väljande af landstingsman vid instundande sommarting, valdes
undertecknad ordförande samt lantbrukaren Johannes Nilsson i Holmen och Olaus
Olsson i Ölslanda samt till suppleant Stationsinspektör Sven Thorstensson uti Lerum.
3)
Till ledamot uti årets Bevillningssammanträde, valdes undertecknad ordförande samt
till suppleant Johannes Nilsson i Holmen.
4)
Till ledamöter uti taxeringsnämnden för innevarande år valdes undertecknad
ordförande, landtbrukaren Joh. Nilsson i Holmen och stationsinspektoren Sven
Thorstensson i Lerum samt till suppleant Nämndeman Olaus Olsson i Ölslanda.
4)
Afkastningslängden öfver ogulden Kronoutskylder för år 1891 företogs till granskning
och den befans utan anmärkning, godkändes och underskrefs densamma.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Joh. Freankel Sven Thorstensson
1892, F E Edgren

Uppläst i Lerums kyrka den 3 April

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti dess skolhus i
Lerum, Fredagen den 22 April 1892.
1)
Kommunens Kassaräkenskaper för år 1891 framlades, granskade och underskrifna af
revisorerna och sedan desamma ytterligare af stämman granskats godkändes de och
lemnades kassaförvaltaltaren ansvarsfrihet.
2)
Restlängden öfver oguldna kommunalutskylder från sednast uppbörden företogs till
granskning hvarefter densamma godkändes.
3)
Mantal och Skatteskrifningslängden för 1892 föredrogs till granskning och då
oegentlitheter förefinnos underskrefs densamma med den reservation att stämman ej
kan ansvara för dess riktighet.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
F E Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 24 April 1892
F. E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling uti dess kyrka
Söndagen den 24 juni 1892.
1)
Till ombud valdes undertecknad ordförande och nämndeman Olaus Olsson i Ölslanda
för att vid instundande ting i Lerum föra de röstberättigas talan uti frågorna som
komma att röra nya väghållningsbesväret – äfvensom rörande förslag om
skjutsstationsgårdens indragning.
2)
Att justera dagens protokoll valdes Herrar F. E. Edgren och Johannes Nilsson.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justeradt:
F. E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 31 Juni 1892.
Intygas
P. M. Hjertstrand

Protokoll hållit vid extra Kommunalstämma uti dess Kyrka Söndagen den 25
September 1892.
1)
Wal företogs af ombud som skall närvara vid sammanträdet som hålles å landsvägen
straxt hitom Jonsereds fabriker, onsdagen den 28 dennes kl 10 f.m. för att fatta beslut
uti frågan när och huru handräcken å landsvägen vid Säfån antingen skola repareras
eller nygöras af vare sig träd eller jern och valdes härtill Nämndeman Benjamin
Andersson i Åsen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerats:
F. E. Edgren
J. A. Jonasson

Protokoll hållit vid Kommunalstämman med Lerums församling uti dess Skolhus i
Lerum, Tisdagen den 8 Nov. 1892.
1)
Inkomst- och Utgiftstaten för år 1893 bestämdes på följande sätt, nemligen.
Inkomster:
Behållning uti kassan från 1892 uti fordran
af Petter Börjesson
Kronor
Utskänkningsutgifter och böter
Afgift för Sandlid
Hundskatten
Räntan af Gibsonska Donationen
Uttaxeras efter fyrk
Summa kronor
Utgifter:
Till fattigas underhåll på bestämd stat
Till änkor af Gibson donationsräntan
Lön till ordföranden i Nämnden
Lön till kronorättaren
Till Barnmorskan
Lön till klockarn
Till extra utgifter

Kronor

Summa kronor

1.379,73
300,00
2,00
175,00
60,00
3.388,27
5.305,00

3.570,00
60,00
150,00
125,00
100,00
400,00
900,00
5.305,00

2)
Till ombud att å kommunens vägnar närvara vid intresserade Mantals- och
Skattskrifning, valdes Johannes Nilsson i Holmen.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Joh. Nilsson
F E Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 13/11 1892
Intygas
F E Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma vid Lerums församling uti Lerums kyrka
den 13 Nov. 1892.
1)
Rästlängden öfver oguldna kommunalutskylder från senaste uppbörden uppläst för
granskning och då ingen anmärkning förekom godkändes och underskrefs densamma.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
F E Edgren
P. Börjesson

Protokoll hållit vid Ordinarie kommunalstämma med Lerums församling uti Lerums
Skolhus Thorsdagen den 29 December 1892.
1)
Fyrktals-, Debiterings- och Uppbördslängderna för år 1893 föredrogs till granskning –
hvarefter desamma af stämman godkändes och blefvo behörigen underskrifna.
2)
Hvad det beträffade tillsättandet af personer till lediga tjenster inom Kommunen
anmäldes ingen som önskar utgå då nya val ej förekommo - med undantag af
kronorättaretjänsten som var tillsatt för 1892 då stämman på nytt valde Aron Lindahl
till Kronorättare för år 1893 mot en lön av 125 kronor.
Som ovfan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
Sven Thorstensson
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums Kyrka söndagen den 8 Januari 1893.
Intygas
F. E. Edgren

