Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämman med Lerums församling i dess kyrka
Söndagen den 14 Januari 1894.
1)
Ordföranden förtalde bevis att stämman blifvit på lovligt sätt utlyst.
2)
Till ombud, att sammanträda inför Häradsrätten å Tingshuset i Lerum Torsdagen den
25 dennes klockan 12 middagen att utse revisorer för granskning af
Tingshusbyggnads kommiténs räkenskaper och vilja personer, som skola oförvitliga
vårdas af tingshuset med hvad dermed står i samband, äfvensom utförda instruktioner
för dessa förtroendemän, utsågs Herr Joh. Nilsson i Holmen.
Åtorp i Lerum som ofvan
August Fröding
Justerat:
F.E. Edgren
Joh. Nilsson

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämman med Lerums församling i dess skolhus
Torsdagen den 15 februari 1894.
1)
Till ledamöter i årets bevillningsberedning utsågos:
Herr Joh. Nilsson i Holmen och Sven Thorstensson i Lerum samt till suppleant Herr
Olaus Olsson i Ölslanda.
2)
Till ledamöter i årets taxeringsnämnd utsågos:
Herr J.C. Freankel i Lerum Skattegården, Herr Sven Torstensson i Lerum, Herr Olaus
Olsson i Ölslanda samt till suppleanter:
Herr M. Mattsson, Kolboryd och Aron Nilsson i Hunstugan.
3)
Såsom osäkre fordringar beslöts att från kommunalnämndens kassabok afskrifa
följande belopp:
A.P. Nilsson, Hedefors fordran sedan 1887
Kronor 4.02
O. Gillgusson
-”-”- 1890
1.55
Axel Fröderström
-”-”- 1892
14.93
Länsman redogjorde för resterande oguldana
Kommunalutskylder, hvilka ej kunna indrifvas
12.08
Tillsammans
Kronor 32.58
4)
Beslöts att till ett pris av 200 Kronor inköpa ett kassaskåp, E.A. Rosengren i Göteborg
modell nr 3, att deruti förvara Kommunens samtliga värdepapper, nämndens såväl som
kyrkans och skolans skall intill dess annorlunda af stämman beslutas, detta kassaskåp
förvaras af ordföranden i kommunalnämnden, Herr Joh. Nilsson i Holmen samt i hans
bostad uppsättas.
5)
Att justera detta protokoll utsågos Herr F.E. Freankel och Sven Thorstensson.
Åtorp i Lerum som ofvan
August Fröding
Justerat:
Sven Thorstensson
F.E. Edgren
Upplästes i Lerums kyrka Söndagen den 18 Februari 1894. F.E. Edgren

Protokoll hållit vid ordinarie Kommunalstämma vid Lerums församling i dess skolhus
den 29 Mars 1894.
1)
Ordförande företedde bevis att stämman blifvit lagligt utlyst.
2)
Upplästes revisorernas berättelse ofver näst föregående års räkenskaper och
förvaltning, hvarvid ena revisoren förklarade att de med den ifrågasatta afstrifningen
just afsågs det belopp, inalles kronor 32.58, som kommunalstämman den 15 sistlidne
februari beslutat afskrifva. Full ansvarsfrihet lemnades för kommunalnämndens
räkenskaper och förvaltning för 1893 och dess kassabok blef godkännande
antecknagenom på stämman utsedde ombud.
3)
Beslöts att den s. k. magasinskassans tillgångar, så till kapital som ränta skola snarast
möjligt under innevarande år realiseras genom inkassering, eventuellt indrivning, af de
respektive reversbeloppen, hvarvid förvaltaren af denna kassa fick i uppdrag att
ombesörja förnyelse för 3 månaders uppsägning af sådana reverser, hvilka års eller
under årets lopp blifva 10 år. Skulle särskilt skäl eller ömmande omständigheter
förefinnes för medgivande af uppskov med indrifvningen skall sådant medgifvande
underställas kommunalstämmans beslut. De inkasserade medlen skola å sparbanksbok
insättas. På ordförandens i kommunalnämnden förklaring att omnämnda
omständligheter förelåge med afseende på kommunens fordran af enkan Johanna
Börjesson på grund af hennes borgen för Aron Johansson i Wåthult, beslöts att anstånd
med kapitalets utläggande skulle tillss vidare beviljas hvarmed räntan skulle under
tiden på vanligt sätt inkasseras. Ordnandet af denna angelägenhet på bästa sätt
uppdrogs åt kassaförvaltaren, Herr F.E. Edgren. Full ansvarsfrihet lämnades åt denne
för magasinskassans räkenskaper och förvaltning för 1893 och påskrift om
godkännande skulle nu genom af stämman utredde ombud.
4)
Beslöts att socknens magasin skulle snarast möjligt på auktion försäljas. Högsta
anbudet skall vid auktionstillfället prövas, antagas eller förkastas af en
förtroendenämnd, bestående av Herrar F.E. Edgren, Joh. Nilsson och Alb. Carlsson.
Herr Edgren fick i uppdrag och åtog sig att anbringa auktionen och sammankalla
nämnden.

5)
Upplästes Röstlängden för Kommunasutskylderna, 1sta uppbörden 1894 godkändes
och påskrefs af stämmans ombud. Vidare förelades stämman:
Afkortningslängd för 1893 års kronoskylder och hästförsäkringsavgifter, hvilka
afkortningslängden godkände och påskrevos på samma sätt.
6)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar Joh. Nilsson i Holmen och t.f. Länsman
Herr P. Wahlin.
Lerum som ovan
August Fröding
Justerat:
Joh. Nilsson
Pontus Wahlin
Upplästes i Lerums Kyrka söndagen den 8 April 1894.
Intygas
F.E. Edgren

Protokoll Hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess kyrka
Söndagen den 22 April 1894.
Företogs granskning af mantals- och skatteskrifningslängden för 1894, hvilken
godkändes och underskrefs, enligt stämmans beslut af dessordförande samt Herrar F.E.
Edgren och O. Olsson.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Joh. Nilsson och F.E. Edgren.
Lerum som ovan
August Fröding
Justerat:
F.E. Edgren
Joh. Nilsson

Protokoll hållit på Extra Kommunalstämma med Lerums Församling i dess skolhus
derstädes den 24 Maj 1894.

Från Herr Carl O. Ferm, Torp vid Säfenäs hade till undertecknad ingått bifogade
skrifter af den 5 Maj 1894. Densamma upplästes och beslöts med anledning deraf:
Att stämman skulle uttala sitt lifliga intresse för väganläggningen ifråga, såsom
varande af stor nytta för en hel del.
Lerumsbor hvilka under fordagarna i Götheborg trafikera landsvägen dit och att
sålunda stämman anser högeligen önskvärt att denna väganläggning må komma till
stånd, men att Lerums kommun, som nyligen haft en stor extra utgift för reparation af
jordområde för dess nya Stationshus ej ansåg sig kunna med penningmedel bidraga till
företagets genomförande.
Till att justera detta protokoll utsågos Herrar Joh. Nilsson i Holmen och Herr F.E.
Edgren.
Justeradt utdrag af detta protokoll skall tillställas bemälde Herr Ferm.
Åtorp Lerum som ovan
August Fröding
Justeradt:
F.E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums Kyrka söndagen den 27.5 1894
Intygas
R.E.Edgren

Protokoll Hållit vid Extra Kommunalstämma vid Lerums församling i dess Skolhus
Torsdagen den 21 dennes.
Med anledning af Herr Carl O. Ferm skrifelse af 4 dennes om utseende af ombud för
det till den 3 nästa Juli å Säfenäs utlysta sammanträde i och för den ifrågasatta
väganläggningen förbi Härlanda backe, utsågs dertill Herr Joh. Nilsson i Holmen och
till Hans supplant Häradsdomaren Olaus Olsson i Ölslanda.
Skälig ersättning till tjenstgörande ombudet skulle af Kommunen lemnas enligt dess
räkning.
Till att justera detta protokoll utsågos Herrar Sven Thorstensson och E.F. Edgren.
Lerum den 21 juni 1894
August Fröding
Justeradt:
Sven Thorstensson
F.E.Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 24 Juni 1894.
Intygas
F.E.Edgren

Protokoll hållit vid extra stämma med wäghållningsskyldige i Lerums socken den 18
juli 1894 uti Lerums skolhus, för att yttra sig om Herr Fredrik Adelskölds ansökan hos
Landshöfvdingeämbetet, om förordnande för kommissionslandtmätaren G.G. Skårman
att förrätta wägdelning inom Wädtle härad.
Wäghållningsskyldige beslöto enhälligt att öfverklaga detta förordnande och anmoda
Landshöfdingeembetet att om wägdelning skulle beslutas i stället måtte förordna
Kommissionslandtmätaren J.A. Hygrell till förrättningsman, han har under en lång
följd av år, haft alla landtmäteriärenden i orten om hand, dels verkstäldt senaste laga
wägdelning, känner således hela distriktets såväl wägars grustägter, och de olika
förhållanden som komma ifråga vid en sådan förrättning, då deremot Skårman är
fullkomligt främmande med ortens förhållanden.
Derjemte våga vi tro att med den kännedom om förhållandena som Hygrell äger, skall
han såvida kortare tid och såväl för Kronan som för wäghållningsskyldige till billigare
kostnad kunna verkställa förrättningen.
Utsågs Herr Joh. Nilsson i Holmen och undertecknad att till Kommunens
Befallningshafvande ingifva de wäghållningsskyldiges yttrande samt äfven Konungens
Befallningshafvandes beslut i ärendet begära protokoll.
Till att justera detta protokoll utsågos Herrar Joh. Nilsson i Holmen och F.E. Edgren.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
Ordförande
Justeradt:
F.E. Edgren
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 22 juli 1894
Intygas
F.E. Edgren
Klockare

Protokoll hållit vid sammanträde inför undertecknad, Lerums Kommunalstämmas
ordförande i Lerums skolhus, den 12 september 1894.
1)
Ordförande företedde bevis att sammanträdet blifvit på lagligt sätt utslyst.
2)
Derefter skedde valet till Riksdagsman i 2dra Kammaren efter Jonas Andersson i
Wårgårda för tiden till den 1 Januari 1897, hvarvid röstsedlar aflemnades af aderton
röstberättigade medlemmar af Lerums kommun. Dessa röster tillföllo:
Hemmansegare Elof Nilsson i Kattleberg
16 röster
Hemmansegare Aug. Hansson i Olofstorp mellomg.
2 röster.
3)
Herrar Sven Thorstensson och F.E. Edgren utsågos att justera protokollet.
Lerum den 12 September 1894
August Fröding
Justeradt:
F.E. Edgren
Sven Thorstensson

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess Skolhus
den 12 September 1894.
1)
Ordförande företedde bevis att stämman blifvit lagligt utslyst.
2)
Följande val företogos:
Till Sockenfullmäktige för årets markegångssättning för länet samt till sockenombud
för bestämmande af markegångspriset valdes Herr Olaus Olsson i Ölslanda;
Till ombud att inför Häradsrätten vid dess möte den 18 dennes yttra sig, och besluta
om hvilka vägar, som skola ingå i den nya vägdelningen valdes: Herrar J.C. Freankel
och George Dickson.
3)
I fullföljd af stämmobeslutet af 29 sistlidne Mars uppdrogs vidare åt Herr F.E. Edgren
att söka indrifva beloppen så till kapital som ränta å följande reverser:
Af Johanna Börgesdotter af 14/11 1889
Kronor 224.65
” Aron Johansson
af 16/11 1889
-”- 215.”
ditto
af 28/12 1889
-”- 180.47,
De två sistnämnda reverserna med borgen af Johanna Börgesdotter samt om likvid ej
ingår genom Länsman i detta distrikt låta lagligen mot vederbörande blifva det
förfalskningsbrott, som här synes föreligga, i det att bemälda Johanna Börgesdotter
förnekar sin namnteckning å ovannämnda 3 reverser.
4)
Herrar J.C. Freankel och Joh. Nilsson utsågos att justera detta protokoll.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Joh. Nilsson
J.C. Freankel

Protokoll hållit vid ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling i dess
skolhus den 11 oktober 1894.
1)
Ordförande företedde bevis att stämman blifvit lagligt utlyst.
2)
Kommunalnämnden hade inkommit med förslag till Inkomst- och Utgiftsstat för 1895
som företedde följande huvudsiffror:
Inkomster:
Behållning från föregående år
Kronor
500:Brännvinsförsäljnings avgifter
500:Afgäld för sandlid
1:Hundskatt
175:Ränta af Gibsonska donationsfonden
60:Uttaxeras efter fyrktal
4.381:Kronor
5.617:Utgifter:
Till fattigvården
Till enkor, af Gibsonska fonden
Löner
Ordförande utgifter

Kronor

Kronor

3.982:60:775:800:5.617:-

Förslaget granskades och godkändes samt undertecknades af Herrar A. Fröding, J.C.
Freankel och F.E. Edgren, enligt stämmans uppdrag.
3)
Till ombud att å kommunens vägnar närvara vid instundande mantalsskatteskrifvning
valdes Herr Joh. Nilsson i Holmen.
4)
Med anledning af Landshöfdingeämbetets Kungörelse af den 17/9 1894 angående
Angereds och Bergums sockenmän besvär mot nämnde arbetes den 28/6 1894
meddelade utslag i vägdelningsfrågan, beslöts att till Herrar J.C. Freankel, Joh. Nilsson
och A. Fröding såsom socknens ombud afgifva följande förklaring ställd till Kongl.
Kammarkollegium:
På grund av de flera inom häradet ännu sväfvande vägfrågorna avse vi i likhet med
Angereds och Bergums socknar, det vara önskvärdt att för undvikande af ökade
kostnader, den nya vägdelningen må uppskjutas till den desamma blifvit afgjorda och

få derför, i huvudsaklig del instämmande med de af nämnde socknar anförda skäl till
fullo ansluta oss till deras hemställan att bemälde vägdelning må sålunda uppskjutas”.
Herrar F.E. Edgren och Sven Thorstensson utsågos att justera protokollet.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
F.E. Edgren
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums kyrka den 14 Oktober 1894
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra kommunalstämma med Lerums församling i dess Kyrka
Söndagen den 28 Oktober 1894.
1)
Fru Amanda Berggren i Alingsås hade i en skrivelse till Kommunalnämnden daterad
den 9 dennes anhållit om tillstånd att i Lerum få servera kaffe, mat, kolsyrade drycker
samt maltdrycker enbart till matservering och afhemtning.
Med anledning häraf har nämnden på sammanträde den 25 dennes beslutat att för sin
del vägra försäljning af maltdrycker till afhämtning, men bifalla ansökan med vissa
inskränkningar för så vidt desamma afse servering på stället af maltdrycker till
spisande gäster.
Vid överläggningen av denna angelägenhet inför stämman förklarade en af deltagarne,
Herr F.E. Edgren, att han personligen kände sökanden såsom en aktningsvärd och
pålitlig person.
Stämman beslöt för sin del att i allo instämma med nämnden, dock i så motto skärpa
villkoren för servering af maltdrycker, att bevisligen en enda gång blott dessa villkor ej
blifvit uppfyllda eller det gifna tillståndet på något sätt öfverskridits, sökanden utan
någon som helst uppsägningstid genast går förlustig de nu medgifna rättigheterne.
2)
Restlängden för innevarande års 2dra uppbörd af Kommunalutskylder och ??????
företeddes, granskades, godkändes underskrefs af Herrar A. Fröding och F.E. Edgren.
Joh. Nilsson och F.E. Edgren utsågos att justera detta protokoll.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Joh. Nilsson
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma medan Lerums församling i dess
skolhus den 6 December 1894.
1)
Stämman förklarades lagligen utlyst.
2)
Med anledning af Domare Embetet för Wättle Härad Kungörelse af 5 november 1894
till häradets väghållningsskyldige att själfve eller genom å Kommunalstämma utredde
ombud inställa sig inför Wättle häradsrätt att höras angående att från Ingevor V. Berg
m. fl. inkommen ansökan angående intagande af en ny vägbit till allmänt underhåll,
beslöt stämman att genom tvenne ombud under???? Taln skulle utföras, och utsågos
härtill Herrar J.C. Freankel och George Diskson.
3)
Fyrktals- samt Debiterings- och uppbördslängderna för 1895 granskades och
godkändes samt undertecknades enligt uppdrag af stämmans ordförande samt Herrar
V. Berg och R. Bergström.
4)
Beslöts att från och med 1895 höja nämndens Ordförandes skriveri-bidrag till 250:om året.
5)
Följande val inställdes:
a) Inom Kommunalnämnden:
I stället för :
Aug. Olsson, Svederna,
Janne Andersson, Munkebacka,
Häradsdomare Olaus Olsson,
Petter Bengtson, Toleryd,
Hvilka samtliga förklarade sig vilja ur nämnden utgå och hvilka nu utgå, invaldes 2
nya medlemmar:
Aron Olsson i Bäfsjöryd och
Aron Hansson i Säfvidsbo.
Nämndens medlemmars antal förut 11 varder härigenom inskränkta till 9 och
förtecknas när nedan med angifvande af det år (i December 9) som hvar och en af dem
ar att utgå:
Johannes Nilsson i Holmen, ordförande
1898
Carl Johansson , Ölslanda, vice ordf.
1896
M. Mattsson, Kolboryd
1896

Benjamin Andersson, Hallsås Åsen
1896
Aron Pettersson, Gullringsbo
1896
Aron Börjesson, Hallsås
1896
Alfred Johansson, Brunstorp
1898
Aron Olsson, Bäfsjöryd
1898
Aron Hansson, Säfvidsbo
1898
Till suppleanter för nämndens ledamöter valdes för en tid af 2 år, således till
December 1896:
J.C. Freankel, Lerum
J.E, Jeavette, Hallegården
Alfred Jonsson, Östra Slätthult.
b) Rotemästare i Wättle härad, Brandstodsbolag:
I stället för :
Adolf Carlsson, Brändeskog
Edvard Larsson, Kålkulla,
Fredrik Hansson, Säfveborg,
Johannes Jonsson, Kullegården,
Alfred Pettersson, Öhlslanda qvarn,
Benjamin Pettersson, Lilla Bråta,
hvilka samtliga förklarat sig vilja utträda från sistnämnda befattning, utsågos
för 2 år fr. o. m. 1895:
Anders Andersson, Toleryd, södra
Erik Olsson, Säfvidsbo,
Skräddare A. Holmstrand, Lerum
Janne Börjesson, Låddebo
Johan Börjesson, Ölslanda
Benjamin Andersson, Åsen
Utom dessa 6 nya qvarstå, äfvenledes till slutet:
August Svensson, Härsåsen
Petter Eriksson, Högåsen
Olaus Carlsson, Grankullen
Antalet Rotemästare inom socknen således 9.
c) Till snöfogdar valdes för 2 år från och med 1895:
Ölslanda distrikt, Albert Carlsson,
Hedes distrikt
C.A. Svedberg,
Torps distrikt
Petter Börjesson,
Åsens distrikt
Benjamin Andersson,
Hulans distrikt Inspektor Andel,
Gullringsbo distrikt Rättaren Nils Jönsson
d) Till Kronofjerdingsman
Med förut åtnjutet arfvode af Kronor 125 om året, utsåg för 1895 Aron Lindahl.
6)
Till revisorer att granska 1894 års räkenskaper och förvaltning utsågos:

Herr Albert Carlsson, Ölslanda och Länsman R. Bergström och till suppleant Herr O.
Wallin.
7)
Beslöts att betalning för före 1895 verkställd snöskottning skall utgå ur
magasinskassan.
8)
Beslöts att med Aug. Andersson i Sandbäck uppgöra om inackordering af sjuka
fattighjonet Janne Gullberg tillsvidare och med 1 månads ömsesidig uppsägningsrätt å
Kronor 1.25 per dag. Ska uppsägning från Sandbäcks sida, erhålla
Kommunalnämndens ordförande fria händer att handla bäst möjligt i kommunens
intresse. Bemälda Andersson var närvarande och godkände uppgörelsen.
9)
Till Herrar J.C. Freankel och R. Bergström uppdrogs att jämte ordföranden justera
detta protokoll.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Aug.Fröding
J.C. Freankel
Rud. Bergström
Uppläst i Lerums kyrka 23/12 1894 O.M. Hjertstrand

