Protokoll fördt vid utlyst extra kommunalstämma med Lerums församling efter
Gudstjenstens i Lerums kyrka den 5 Februari 1893.
1)
Uppbördslängden för de inom Socknen till beskattning befintlige Hundar upplästes
och underskrefvos och var deremot ingen ting att anmärka.
2)
Afkortningslängden för fattigdom ej utgår ende kommunalutskylder för nästlidna års
första uppbörd å 133 kronor 61 öre upplästes och godkändes Deribland fans
banvaktaren F.E. Kjellberg vid Almekärr, Kommunalutskylder med 10 kronor 18 öre
men utmätningsbar tillgång saknas.
3)
Desutom företeddes afkortningslängd för 1892 senaste uppbörd likaledes för fattigdom
af utgående utslylder å ett belopp af 39 kronor 08 öre där blandt andra war upptagna
dels förenämnde banvaktare Kjellberg med 10 kronor 18 öre och dels Axel
Fröderström med 14 kronor 93 öre hvilka afkortningar stämman ogillade med
förmälan att förenämnde afkortningar akulle som tillgångar balanseras uti innewarande
års räkenskaper.
4)
För att justera dagens protokoll utsågos Herr Edgren lantbr. Albert Karlsson i
Ölslanda.
Som ofvan
Petter Börjesson
wise ordförande
Justerat:
F.E. Edgren
Albert Karlsson
Uppläst i Lerums Kyrka den 12 februari 1893
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämman med Lerums församling uti dess skolhus i
Lerum, Måndagen den 27 Februari 1893.
Närvarande undertecknad ordförande jämte flertaliga berättigade medlemmar som
erkände stämmans riktiga kungörande uti socknens kyrka.
1)
Till revisorer för granskning af kommunalstämmans räkenskaper och förvaltning för år
1892 – valdes Herrar G. A. Dickson i Kolboryd och F. E. Edgren i Lerum.
2)
Till ledamöter uti årets bevillningsberedning valdes Herrar Johannes Nilsson i Holmen
och Sven Thorstensson i Lerum samt Rättare M. Mattsson i Kolboryd till suppleant.
3)
Till ledamöter uti årets taxeringsnämnd valdes Herrar Johan Nilsson i Holmen, Olaus
Olsson I Ölslanda och Sven Thorstensson i Lerum samt suppleanter Herrar M.
Mattson i Kolboryd och F. E. Edgren i Lerum.
4)
Till ombud att inför Häradsrätten den 16de instundande Mars deltaga uti frågan
rörande Häradstjenare Lindals lönereglering och ersättning uti grundlaga för gamla
tingshuset, valdes Herrar E J Freankel i Lerum och Joh. Nilsson i Holmen.
5)
Då undertecknad ordförande genom förändring uti verksamhet nu står i begrepp att
utflytta från orten var val till idag utsatt för väljarna af sådan i hans ställe och vise
ordförande Petter Börjesson äfven nu afvade sig sitt uppdrag - företogs nämndeval
och valdes ordinarie ordförande och Herr E. J Freankel i Lerum till vise ordförande uti
Lerums sockens kommunalstämma för en tid av fyra år till 1te Januari 1897.
Som ofvan
Nils Aug. Wesslau
Justerat:
F. E. Edgren
E. J Freankel
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 5 Mars 1893
Intygas
F E Edgren

OBS Enligt Kommunalstämmans protokoll af den 28 December 1866 valdes Nils Aug.
Wesslau på Hede Säteri till ordförande uti Lerums sockens Kommunalstämma –
hvilken befattning sedan innehafts av honom tills han enligt ofvanstående protokoll
den 27 Februari 1893 afgick – således öfver 26 år.

Protokoll hållitvid sammanträde inför undertecknad kommunalstämmans ordförande i
Lerums skolhus den 30 Mars 1893.
Närvarande: Elfva vid val till riksdagens i 2dra kammaren röstberättigade medlemmar
af Lerums kommun.
1)
Upplästes:
a) En skrivelse, daterad 15 dennes, af t. f. länsmannen, Herr Pontus Wahlin,
hvaruti denne, jämnlikt Konungens Befattningshafvande order af den 2dre
dennes, förständigar undertecknad att i hans egenskap af Kommunalstämmans
ordförande i Lerums socken inhemta de vid val till Riksdagen i 2dra kammaren
röstberättigade inom nämnda kommun röster;
b) Den kungörelse af den 18 dennes, hvilken undertecknad i enlighet med
föreskrifter i ofvannämnde skrifter låtit i Lerums kyrka uppläsa Söndagarne den
19dwe och 26 dennes, Hvari sammanträde med ofannämnde röstberättigade
utlyses till idag; å hvilken kungörelse församlingens klockare antecknat bevis
om att densamme blifvit i Lerums kyrka ofvannämnde 2ne söndagar uppläst .
2)
På ordförandes fråga förklarades sammanträdet på lagligt sätt utlyst.
3)
Sedan öfverläggning om ärendet fortgått och afslutats skreds till omsröstning, hvilken
lemnade följande resultat:
Tio (10) röster för medelbara val och 1 (en) röst afgåfvo för omedelbara val.
4)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar F. E. Edgren i Lerum och Joh. Nilsson i
Holmen.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justerat:
Joh. Nilsson
F.E.Edgren
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 2 April och den 4 April 1893
Intygas:
F.E.Edgren
Klockare

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus den 30
Mars 1893.
Närvarande i utom ordföranden voro bland de öfvriga: fyra röstberättigade medlemmar
af kommunen icke medlemmar af nämnden.
1)
Ordföranden framstod bevis stämman blifvit på lagligt sätt utlyst, hvilket bevis af de
närvarande godkändes.
2)
Upplästes kommunens kassaräkenskaper för 1892 hvilka af revisorerna bliofvit
granskade och godkända, hvadan de för kassaförvaltaren ansvarsfrihet, hvilket af
stämman beviljades.
Af kommunens kassabok framgår att i det som kontant behållning den 31 December
1892 upptagna belopp ingår en fordran af förre kronoförvaltaren, Herr P. Börjesson å
kr. 612.15, hvarför denne lemnat sin revers den 1 Augusti detta år, löpande med 5 %
ränta från 1 Januari 1893.
3)
Derefter skreds till val af elektorer för val af landstingsman vid nästinstundande
sommarting och omfattade (då ordförande företett Pastorsexpeditionen i Lundby intyg
att Lerums församlings folkmängd den 31 Dec. 1892 utgjorde 2185 dersoner) två
valda nämligen Herr Joh. Nilsson i Holmen, Olaus Olsson i Ölslanda samt till
suppleant J.C. Freankel I Lerum.

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums Församling i dess Skolhus
Torsdagen den 13 juli 1893.
1)
Med anledning utaf att Herr Benjamin Andersson i Hallsås, Åsen afsagt sig sin
befattning som nämndeman, valdes nu i hans ställe Herr George Dickson på Kolboryd.
2)
Beslöt att det af Kommunalstämman begagnade rum i Lerums Skolhus skall tillsvidare
upplåtas till Madam Larsson, boende i nämnda skolhus, mot det att sagda rum, städat
och eldat vid behof, avgiftsfritt disponeras af Kommunen för dess stämma och
sammanträden.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Joh. Nilsson
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 16 Juli 1893
Intygas af
F E Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums Församling i dess Skolhus
den 24 Augusti 1893.
1)
Herr J. C. Freankel utsågs till valman att inför Häradsrätten, efter kallelse af Domaren
med öfvrige väghållnings – distriktets valmän sammanträda, för att utse dels två
ledamöter och lika många suppleanter i den nämnd, som enligt 46 § af samma lag har
att enskildt för varje väghållare uppskatta årliga kostnaden för underhållet af allmän
väg den tid marken är bar, samt dels minst tre ledamöter i vägstyrelsen med lika stort
antal suppleanter för dem samt tre revisorer för granskning af vägstyrelsens
räkenskaper och förvaltning äfvensom ett lika antal suppleanter för dessa revisorer.
2)
Med anledning af Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse af 14 Juli 1893 att i hvarje
Kommun i riket skall lämpligt antal besigtningsmän anställas för undersökning af de
personer hvilka, enligt hvad enskildt är stadgat, äro underkastade efterbesigtning,
utsågs härtill fjerdingsmannen Aron Lindahl, hvilken sålänge han sålunda tjenstgör
skall åtnjuta 10 kronor i veckan.
Med anledning af stadgandet § 9. Mom.2 i samma kungörelse som anordnandt af
lämplig sjukstuga med nödig sjukvårdsbetjening och utredning, uppdrogs åt
helsovårdens ordförande Herr Joh. Nilsson i Holmen, att genast gå i författning om
vidtagande af dessa anordningar på bäst möjliga sätt.
Herrar Joh. Nilsson och Sven Thorstensson uppdrages att justera detta protokoll.
Åtorp och Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Joh. Nilsson
Sven Thorstensson

Protokoll hållit vid Sammanträde inför undertecknad Lerums Kommunalstämmas
ordförande U Lerums Skolhus den 28 Aug. 1893.
1)
Ordföranden företedde bevis att sammanträdet blifvit på lagligt sätt utlyst.
2)
Till Riksdagsman i 2dra Kammaren för nästa valperiod.
Derefter skedde valet hvarvid röstsedlar aflemnades af elfva röstberättigade
medlemmar af Lerums Kommun. Dessa röster tillfölls följande personer:
Landtbrukaren Samuel Ohlsson i Gamla Lödöse fem röster.
Landtbrukaren M. Aug. Andersson i Nödinge fyra röster.
Friherre Jonas Alströmer, Östads Barnhus, en röst.
Hemmansegaren August Hansson i Olofstorps Mellangård, en röst.
3)
Herrar Johannes Nilsson och F. E. Edgren utsågos att justera detta protokoll.
Lerum den 28 Augusti 1893
August Fröding
Justeradt:
Joh. Nilsson
F E Edgren
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 3 September 1893
Intygas:
F E Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess Skolhus
den 21 september 1893.
1)
Till sockenfullmäktig för årets markegångssättning och till Sockenombud för
bestämmande utsågs Häradsdomare Olaus Olsson i Ölslanda.
2)
Kommunalordförande föredrog en öppen skrifelse till innevånarne i Elfsborgs Län från
Folkhögskole förbundets styrelse om bidrag till upprättande af en ifrågasatt
folkhögskola inom länet. Stämman beslöt att för närvarande denne skrifelse ej skulle
till någon åtgärd föranleda.
Åtorp, Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
Sven Torstensson
Uppläst i Lerums Kyrka den 1 oktober 1893
Intygas F.E.Edgren

Protokoll hållet vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums Församling i dess
skolhus den 19 Oktober 1893.
1)
Kommunalnämndens förslag till Utgifts- inkomststat för år 1894granskades och
godkändes. Sålunda blef den på följande sätt fastställd:
Inkomster:
Behållning från föregående år
Brännvinsförsäljningsavgift
Afgäld för Sandlid
Hundskatt
Räntan af Gibsonska donationen
Uttaxeras efter fyrktal

Kronor

500:300:1:175:60:4.329:Kronor 5.365:-

Utgifter:
Till fattigvården
Till änkor af Gibsonska donationen
Till löner å Kommunala betrodda tjenstemän
Oförutsedda utgifter

Kronor

Kronor

3.730:60:775:800:5.365:-

2)
Till ombud att å Kommunens vägnar närvara vid instundande mantal och skatteskrifvning valdes Aron Joh. Nilsson i Holmen.
3)
I enlight med Kommunalnämndens beslut af den 7 Juli 1890, beslöt man att utlämning
skulle ske af Kr. 809.22 utgjorde beloppet af , järnvägs styrelsens räkning å
exproprierad jord.
J.C. Freankel, som ej motsatte sig denna uttaxering, ville dock till protokollet inlägga
sin gensaga mot sjelfva beslutets fattande af en uttaxering inskränkning till blott
fastighetsägare.
4)
Restlängden för 2dra terminen innevarande år i oguldna Kommunalskylder
granskades, godkändes och underskrefs.
5)
Herrar J.C. Freankel och Sven Thorstensson utgår att justera detta protokoll.

Åtorp, Lerum den 19 okt.1893
August Fröding
Justeradt:
J.C.Freankel
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums Kyrka den 22 Oktober 1893
F.E. Edgren

Protokoll Hållit vid ordinarie Kommunalstämma med Lerums Församling i dess
skolhus den 14 December 1893.
1)
Ordföranden företedde bevis om att stämman blifvit på lagligt sätt utlyst.
2)
1894 års Fyrktalslängd samt Debiterings- och uppbördslängden för nämnda år
förelades till granskning och godkändes, hvarefter desamma undertecknades af
stämmans ordförande jämte Herrar J.C. Freankel och Olaus Olsson, vilka samtliga
dertill utsetts, de tvenne sistnämnda att jämväl justera dagens protokoll.
3)
De medlemmar af Kommunalnämnden hvilka nu var i tur att afgå, återvaldes samtliga
för nästkommande 4 år fr. o m 1894.
4)
Att tjänstgöra som Godman för skiftesnämnden, jämte föruit dertill utsedde Herr Joh.
Nilsson i Holmen, utsågs för 6 år fr. o .m. 1894 Herr Anders Andersson i Kärret.
5)
Som Kronofjärdingsman med förut åtnjutet arfvode av Kr. 125:- om året, utsågs för
1894 Aron Lindahl.
6)
Till Rotmästare i Wättle Härads Brandstodsbolag omvaldes för en tid af 2 år fr. o m.
1894 förutvarande Rotemästare.
7)
Att granska löpande årets räkenskaper och förvaltning utsågs revisorer Herrar J.C.
Freankel och Albert Carlsson i Ölslanda med Aron G. Dickson som suppleant samt af
undertecknad valmän å stämman samma justerat att som revisorer eller suppleant
granska Magasinskassans räkenskaper och förvaltning för det löpande året.
8)
För att öfverlägga om och fatta beslut öfver att säkert och tillika praktiskt sätt att
förvara Kommunens tillhörige värdepapper tillsattes en nämnd bestående af Herr
Prosten C. Sjöblom, Herr Aug. Fröding och Herr Joh. Nilsson i Holmen.

9)
Herr J.C. Freankel föreslog att såsom i Kommunen nyttig och medel skall anslås för
anläggandet af en gångbana af den å store landsvägen från Lerums skolhus några
famnar öfver å-bron, vilken väg-bit få fotgängare är utomordentligt besvärlig under
tiden af ymnigt regn eller i tjällossningen. Stämman beslöt att dubbelt anslå Kr. 25, på
villkor att notan af kostnaden skulle täckas på enskild väg och att arbetet verkställes på
ett verksamt sätt.
Åtorp i Lerum som ofvan
August Fröding
Justerat:
J.C. Freankel
Olaus Olsson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 17 december 1893.
F.E. Edgren

