Protokoll Hållit vid Extra Kommunalstämman med Lerums församling i dess Kyrka
söndagen den 24 Januari 1897.
Med anledning af ifrågasatt sänkning av sjön Mjörn hade från medlemmar af Skallsjö
kommun inkommit anmaning till Lerums kommun att utse ombud hvilka tillsammans
med ombud från öfvriga socknar inom Wättle Härad öfverlägga om hvilka åtgärder
från häradets sida vore att vidtaga å till någon i Skallsjö utlyst möte.
Kommunalstämmans ordförande hade derför utlyst denna stämma, för hvilkens lagliga
tillkomst nu företeddes bevis och beslöts:
Att till ombud för ifrågavarande möte i Skalljö utse:
Herr Joh. Nilsson i Holmen
Herr Geo. Dickson på Kolboryd,
Med uppdrag till dem att på nämnde möte påyrka att föreskrift må lemnas till det från
sjösänkningsmötet valda ombud, att bestrida sjön Mjörns sänkning på grund att skada
genom för hastigt vattenflöde å vattendraget nedanför nämnde sjö kan genom
sänkningen uppkomma.
Herr J.C. Freankel och F.E. Edgren utsågos att justera detta protokoll.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
F.E. Edgren
Uppläst i Lerums Kyrka den 31 Januari 1897.
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus den 15
februari 1897.
1)
Stämman utsåg:
Herrar Joh. Nilsson i Holmen
Geo. Dickson på Kolboryd,
Till ordinarie medlemmar af innevarande års bevillningsberedning samt Herr Sven
Torstensson, Lerum till dess suppleant.
Stämman utsåg vidare:
Herr Geo Dickson på Kolboryd
Herr Sven Torstensson, Lerum och J.C. Freankel och till ordinarie ledamöter af
innevarande års taxeringsnämnd samt
Herr Aron Olsson i Bäfsjöryd och
Herr Edv. Jeavette i Hallegården
Till deras suppleanter att tjänstgöra i ofvannämnda ordning.
2)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar J.C. Freankel och Sven Torstensson.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Sven Thorstensson
J.C. Freankel
Uppläst i Lerums Kyrka den 28/2 1897 af
Har. Arfvidsson

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums Kommunalnämnd 26 Mars 1897.
1)
Stämman behörigen kungjord i Lerums Kyrka den 21 Mars förklarades behörigen
utlyst.
2)
Restlängden å oguldne Kommunalutskylder för första uppbörden 1897 granskades och
undertecknades af ordföranden samt Herrar P.W. Wallin och Albert Carlsson i
Ölslanda.
3)
Afkortningslängderna å Kronoutskylderna och Brandstodsmedlen granskades och
utsågs Herrar P. Wallin och Albert Carlsson och jämte ordföranden underteckna dessa.
4)
Kommunalkassans räkenskaper för 1896 jämte revisorernas utlåtande upplästes och
beviljades på grund deraf tacksam decharge för den omsorgsfulla förvaltningen och
utsågos Herrar P. Wallin och Albert Carlsson och jämte Ordföranden underteckna
denna.
5)
Beslöts att den fordran Kommunalkassan har hos Benj. Börjesson å Kr. 116.48 som för
oguldne kommunalutskylder skulle afskrifvas.
6)
Sockenmagasinets räkenskaper för 1896 jemte revisorernas utlåtande upplästes och
beviljades ansvarsfrihet och utsågs Herrar P. Wahlin och Albert Carlsson och jemte
ordföranden underteckna denna.
7)
Enkan Joh. Börjesdotter i Kullegården som oaktadt många påminnelser ej kunnat
betala sin skuld till Magasinskassan Kr. 648.38 föreslog att betala Kr. 300. Om
stämman ville efterskänka resterande Kr. 348.38.
Herr F.E. Edgren förklarade sig villig att gå i borgen för att nämnda Kronor 300 inom
en månad härefter inbetalades om ofvannämnda förslag antogs, efter någon diskussion
beslutades enhälligt att antaga Herr Edgrens förslag.

8)
Till valmän att välja landstingsman utsågos Herrar Joh. Nilsson i Holmen och P.
Wahlin och till suppleant Häradsdomaren Herr Olaus Olsson i Ölslanda.
9)
Adolf Olausson under Gamlebo som förbundet sig att betala till Kommunalkassan
kostnaderna för hans sammetsjacka under Enkan Elsa Jönsdotters vård hade hemställt
till kommunalnämnden att blifva befriad från denna skyldighet, på grund af hans
sämre ekonomiska förhållanden, stämman beslutade att kostnaderna för Elsa
Jönsdotter skulle tills vidare förskotteras af kommunalkassan men med förbehållen rätt
att då omständigheterna förmedlades derefter föranledes af Olausson återfordra de
gjorda utläggen.
10)
Att Herr Joh. Nilsson att ur Kommunalkassans räkenskaper afföra den derå
förekommande inkomstposten ”grundskatt för kyrkogården Kronor 2.” Som blott är en
onödig fram och tillbakaförning mellan kyrkokassan och Kommunalkassan, utan den
ringaste nytta, på grund deraf beslöt stämman att befria kyrkokassan från nämnda
utbetalning och skall följaktligen ej heller upptagas uti kommunalkassans räkenskaper.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
v.ordf.
Att justera protokollet utsågos Herrar Joh. Nilsson och P. Wahlin.
Som ofvan
J.C. Freankel
Justeradt:
P.Wahlin
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 28/3 1897 af
H. Arfvidsson

Protokoll hållit vid extra kommunalstämma i Lerums skola den 22 April 1897.
1)
Kallelsen till stämman uppläst i Lerums kyrka Påskdagen den 18 April förklarades
behörigen utlyst.
2)
Företogs wal till Kronofjerdingsman, och utsågs härtill Häradstjenaren olof S. Schön
med årligt arvode af Kronor 125.
3)
Mantalslängden för 1897 granskades och utsågos Herrar P. Wahlin och Sven
Thorstensson att jemte ordföranden underteckna densamma.
4)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Joh. Nilsson och P. Wahlin.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
Vice ordförande
Jesteradt:
P. Wahlin
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 25/4 1897 af
H. Arfvidsson

Protokoll hållit vid extra stämma med wäghållningsskyldige i Lerums socken den 6
mai 1897 i Lerums skola.
1)
Kallelsen till stämman uppläst i Lerums kyrka söndagen den 2 Mai hvarför stämman
förklarades behörigen utlyst.
2)
Från wägstyrelsen hade emottagets protokoll öfver besigtningen å de broar och
brojutar som vid besiktningens väghållningsskyldige att iståndsätta innan de
öfvertogos af wägstyrelsen; sedan detta upplästs beslöt stämman att en wägkommitte
skulle tillsättas som skulle ombesörja sagda arbete.
3)
På framställan af Ordföranden om ej de viktigaste stängselen såsom vid Almekärrs och
Hulans broar, borde göras af jern, beslöt stämman att om vägstyrelsen vore villig att
deltaga i halfva kostanden såsom fallet varit i fråga om stängselet vid Jonsered skulle
jernstaket användas och skulle wägkommitterade gå in till wägstyrelsen med ansökan
derom.
4)
Företogs val till wägkommitte hvartill utsågos Herrar J.C. Freankel i Lerum, Albert
Carlsson i Ölslanda och Inspektor F. Kiellander, Hulan.
5)
För bestridande af kostnaderna för ofvannämnda broreparationer föreslogs Herr Joh.
Nilsson att taga dertill nödiga medel ur sockenmagasinets kassa, hvilket äfven gillades,
men så detta ej var i kungörelsen kungjort uppskjöts denna fråga till nästa stämma.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
Vice ordförande
Justeradt:
J.C. Freankel
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 9 maj 1897
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess skola vid
Lerum den 3 juni 1897.
1)
Stämman förklarades berörigen utlyst.
2)
På grund av yrkande ff Hemmansegaren Jeavette, att ett å hans egen uppfördt
kommunen tillhörigt boningshus må såsom numera fallfärdigt afflyttas, företogs nu
detta till öfverläggning, beslöt stämman, med bifall till Herr Jeavettes jakande, att
uppdraga åt Kommunalnämnden, att genom auktion låta för försälja bemälda
boningshus.
3)
Herr J.C. Freankel, närvarande vid denna stämma, anmälde att det honom och två
öfvrige Kommitte-ledamöter lemnade uppdrag, enligt § 3 och 4 i protokollet af 6 maj
1897 angående en ansökan till vägstyrelsen, ej blifvit utfördt, då det visade sig att
ifrågavarande stängsel måste hufvudsakligasta f sten ej jern uppföras. De närvarnde
väghållningsskyldige läto härvid bero. – Dessa beslöto äfven att antaga Herr Johannes
Nilssons förslag, enligt § 5 af sistnämnda protokoll, nämligen att från magasinskassan
bekosta utförandet af ifrågavarande broreparationer.
4)
Herrar J.C. Freankel och Joh. Nilsson utsågos att justera detta protokoll.
Lerums som ofvan
Aug. Fröding
Justeradt:
Joh. Nilsson
J.C. Freankel
Uppläst i Lerums kyrka 6/6 1897
H. Arfvidsson

Protokoll hållit med Väghållnings-skyldige inom Lerums församling i dess skola den
13 Sept. 1897.
1)
Stämman förklarades behörigen utlyst.
2)
Fullmakt lemndes till Kommunalnämndens ordförande. Herr Joh. Nilsson att af
magasingskassan i Göteborgs Sparbank innestående medel uttaga ett belopp af Kronor
282.70 att använda dem, tillika med förut af sagda medel innebefv???? Kronor 300, för
betalande af ofannämnda vägbehållningsskyldiges andel af broreparationer.
3)
Att enl. åtagandet å § 58 af Väglagen pröfva fastställa vägkassans inkomst on utgiftsstat för 1898 års förvaltning utsågs Herr F.E. Edgren, som derför bör inställa sig å
Tingsstället vid Lerum den 14 dennes kl. 12. På dagen.
Herr J.C. Freankel och F.E. Edgren utsågos att justera detta protokoll.
Lerum den 13 Sept. 1897
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
E.F. Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 17/9 1897
Intygas
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus
vid Lerum den 13 sept. 1897.
1)
Stämman förklarades behörigen utlyst.
2)
I enligt med Lagen af den 24 Maj 1895 och Kongl. Maj ts. Nådiga Förordning af den
18 sistlidne Juni angående avskaffande af hästar och fordon för krigsmaktens ställande
på krigsfot, sedan Konungen derom förordnat, tillsattes nu en nämnd af fem personer,
hvilka, inom kommunens egna att uttaga de hästar, om enligt § 3 af nämnde lag det
åligga hvarje kommun att anskaffa på sätt då kommer af Kongl. Befallningshafvande
tillkännagifvas. Denna nämnd skall utgöras af följande personer:
Herr Adolf Bratt, Gullsingsbo, ordförande
Herr J. C. Freankel, Lerum
Herr Aron Börjesson, Hallsås
Herr Olaus Olsson, Ölslanda
Herr Aug. Fröding, Åtorp
Samtidigt härmed utsågs en medlem af den mönstringskommission, som enligt § 4 af
nämnde Kongl. Förordning skall tillsättas och valdes dertill:
Herr Aron Börjesson i Hallsås.
3)
Från Kommitén för Allmän Pensionering hade inkommit en uppmaning till stämman
att taga del af Fröken G. Raabs förslag i ämnet deröfver yttra sig samt att lemna bidrag
för bestridande af kostnader för frågans utredning m.m.
Efter öfverläggning i ämnet beslöts att stämman skulle uttala sig gillande af förslaget i
princip och sin önskan att den vackra tanken må kunna valieras. Dock ansåg srämman
önskvärdt att någon ändring i grunderna för pensionsafgifternes utgående må göras
ithy att dessa eljest skulle falla alltför betungande på de mindre bemedlade
samhällsklasserna. En rättvisare fördelning af dessa afgifter lämpade efter de olika
pensionsmedlemmarnas betalningsförmåga, torde således vara önskvärd. En
pensionering af personer under 60 år torde ej heller böra förekomma. För att visa sitt
intresse för saken och för ändamålets befordrande beslöt stämman att som bidrag till
nämnde Komité genom sin ordförande aflemna Kr. 25.
Att justera detta protokoll utsågos Herr J.C. Freankel och F.E. Edgren.
Lerum, som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel

F.E. Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 19.9.97. Intygas F.E. Edgren
Prtokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess Skolhus vid
Lerum den 30 Sept 1897.
1)
Stämman förklarades för behörigen utlyst.
2)
Att närvara vid det sammanträde, som af Kronofogden blifvit utlyst att ega rum å
Tingsstället i Trollhättan, Torsdagen den 14 nästa Oktober kl. 11 fm och att föra
kommunens talan, dels som sockenfullmäktige för uppgörande af priskurranter för
länets markegångssättning,
Dels som socken-ombud för bestämmande af 10-åriga medelmarksgångs-priset utsågs.
Herr J.E. Javette i Hallegården samt till hans suppleant Herr Alb. Carlsson i Ölslanda.
Till att justera dagens protokoll utsågos Herrar R. Bergström och J:c: Freankel.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
R. Bergström
Uppläst i Lerums kyrka den 3 oktober 1897.
F.E. Edgren

Protokoll hållit vis Sammanträde mellan Lerums Kommuns Väghållningsskyldige i
dess Skolhus den 14 Oktober 1897.
1)
Sammanträdet förklarades behörigen utlyst.
2)
Ordförande i Wätle Härads Väghållningsdistrikt, Herr Geo. Dickson på Kolboryd,
hade i en till Kommunalstämmans ordförande ingifven skrifvelse af den 5 dennes, på
uppgifne skäl, föreslagit att af den händelse af kostnaden för vägunderhåll, hvilken af
stadsmedel lemnas som bidrag till väghållningsskyldige in natura, skall bildas en
gemensam kassa till framtida förfogande.
Sammanträdet antog detta förslag och beslöt att ofvannämnde bidrag kr. 80.02 årligen,
skall inbetalas till Magasinskassan intill dess ny vägdelning kommit till stånd och
blifvit stadsfäst, naturligtvis med undantag af andelen för de små vägbitar inom
Lerums socken, för hvilka Vägstyrelsen står som väghållningsskyldig.
Herr J.C. Freankel utsågs att justera protokollet.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justerat:
J.C. Freankel
Uppläst i Lerums Kyrka den 17.10.1897
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums Församling i dess skolhus den 14
Oktober 1897.
1)
Stämman förklarades behörigen utlyst.
2)
Från Kommunalnämnden hade inkommit följande förslag till Inkomst- och Utgifts-stat
för 1898.
Inkomster:
Behållning från föregående år
Brännvinsmedel
Afgäld för Sandliden
Hundskatt
Ränta af Gibsonska fonden
Utaxeras efter fyrktal

Utgifter:
Fattigvården
Utdelning af räntor å Gibsonska fonden
till 12 enkor
Skrifvarebidrag till Kommunalnämndens
ordförande
Klockarens aflöning
Kronofjerdingsmannen
Barnmorskan
Oförutsedda utgifter

Kronor
-”-”-”-”-”Kronor

400.
500.
1.
200.
60.
5 .099.
6.260.

Kronor

4 .475.
60.

-”-”-”-”-”Kronor

250.
400.
125.
150.
800.
6. 260.

Förslaget granskades och godkändes samt underskrefs av Stämmans ordförande jämte
J.C. Freankel och Sven Thorstensson.
3)
Att som kommunens ombud närvara vid Mantals- och skatteskrifningen innevarande
höst utsågs Herr Joh. Nilsson i Holmen och till hans suppleant Herr Sven
Thorstensson, Lerum.
4)

Företedda Restlängden för oguldne Kommunal-utskylder , 2dra uppbörden för
innevarande år. Densamma granskades, godkändes och underskrefs af stämmans
ordförande jämte Herrar J.C Freankel och Sven Thorstensson.
5)
Skogvaktaren å Aspenäs Säteri, D.Hellström, anhöll företräde för stämman, företedde
dels tvenne Räfskinn, dels bevis från Inspektor Rydberg på Aspenäs att Hellström på
dess egor dödat tvenne räfvar, den 22 sept. och 1 okt. detta år. Stämman har förvissat
sig om att de åtföljande 4 öronsnibbarne äro från ofannämnde skinn afklippte.
6)
Att justera detta protokoll utgågos Herrar J. C. Freankel och Sven Thortensson.
Lerum som ovan
August Fröding
Justeradt:
Sven Thorstensson
J.C. Freankel
Uppläst i Lerums Kyrka den 17/10 1897
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling i dess
skolhus vid Lerum den 16 December 1897.
1)
Stämman förklarades lagligen utlyst.
2)
Fyrktalslängden för 1898 samt Debeterings- och Uppbördslängden för utskylder för
1897 att utgå 1898, hvilka längder författningsenligt legat till vederbörandes påseende
14 dagar, granskades, godkändes samt undertecknades af Ordförande jämte Herrar
Geo. Dickson och J.C. Freankel. Fyrktalslängden öfverlemnades derefter till
Kommunalstämmans ordförande till förvar samt Debeterings- och uppbördslängden
till Kommunalnämndens ordförande för samma ändamål.
3)
Härefter företogs följande val: 2ne nya suppleanter i Kommunalnämnden för 2 år:
Herrar
August Olsson, Svederna,
Erik Olsson i Säfvidsbo,
De tre snöfogdarne, Herrar Pettersson, Kiellander och Colliander, hvilka äro o tur att
med innevarande års slut utgå,valdes på två år.
Häradstjänsren Olof S Schön återvaldes att tills vidare som Kronofjerdingsman med
årligt arvode af Kr.125.
Till revisorer för 1897 års räkenskaper utsågos Sven Thorstensson och F.E. Edgren
med Herr Geo. Dickson som suppleant, och till Revisor för Magasinskassan Herrar
Sven Thorstensson och Geo. Dickson med Herr Olaus Olsson i Ölslanda som
suppleant. Med ingången af 1898 fungera således följande Kommunens medlemmar i
som ordinarie medlemmar af Kommunalnämnden:
Joh. Nilsson, ordförande, t. o. m.
1898
Aron Olsson, Bäfvjöryd
1898
Aron Hansson, Säfvidsbo
1898
Alfred Johansson, Brunstorp
1898
Carl Johansson, Ölslanda, v.ordf.
1900
Benjamin Pettersson, Lilla Bråta
1900
Aron Börjesson, Hallsås
1900
Carl Johansson, Svenkebo Södra
1900
Joh. Rob. Carlsson, Långared
1900
Och som suppleanter i Kommunalnämnden:
J.C. Freankel, Lerum, t. o. m.
1898
J.E. Javette, Hallegården
1898
Alfred Jonsson, Östra Slätthult
1898
Aug. Olsson, Svederne
1899
Erik Olsson, Säfvidsbo
1899

Som Rotemästare i Wätle Härads Brandstodsbolag:
Erik Olsson, Säfvidsbo, t. o. m.
1898
Janne Börjesson i Låddebo
1898
Benjamin Andersson i Åsen
1898
Aug. Svensson, Härsåsen
1898
Aron Pettersson, Timmeråsen
1898
Olaus Carlsson, Grankull
1898
Albin Carlsson, Lerum
1898
Albert Carlsson, Ölslanda
1898
Svante Sköld, Toleryd
1898
Som Utskottledamöter i nämnde bolag:
Anders Andersson, Kärret, t. o. m. 1898
Fred. Jonasson, Hallsås Norra
1898
J.E. Jeavette, Hallegården
1898
Som Snöfogde oförändradt desamma, hvilka förtecknas: protokollet af 3 Dec. 1896.
4)
Barnmorskan, Madame Larssons årslön höjes från och med 1898 till 175.
5)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar P. Wahlin och F.E. Edgren.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
P. Wahlin
F.E. Edgren
Uppläst i Lerums Kyrka den 26 December 1897.
F.E. Edgren

