Protokoll hållet vid extra Kommunalstämma med Lerums församling i Lerums
församling i Lerums skolhus den 25 Februari 1898.
1)
Ordförande uppläste kungörelsen som var uppläst i Lerums kyrka den 20 dennes och
förklarade stämman lagligen utlyst.
2)
Företogs val till Bevillningsberedningen och utsågs till ledamöter Herrar Joh. Nilsson i
Holmen och inspektor Sven Thorstensson samt till suppleant Herr Rud. Bergström.
3)
Till ledamöter i årets Taxeringsnämnd valdes:
Herr Georg Dickson, Kolboryd
Herr Inspektor Sven Thorstensson
Och undertecknad Freankel samt till suppleanter Herr Alexis Colliander, Hede, och
Albert Carlsson i Ölslanda att inkallas i ofvannämnda ordning.
4)
Från Kommunalnämnden hade följande skrifter inkommit som föredrogs:
Protokoll vid sammanträde med Kommunalnämnden i skolan i Lerum den 27 januari
1898.
§4 På flera personers begäran att kommunalnämnden måtte vidtaga åtgärder för att få
ölförsäljningen å Lerums gästgivaregård borttagen, så har ärendet i dag tagits till
behandling.
Kommunalnämnden uttalade dervid enhälligt den meningen att ölförsäljningen såsom
för orten högst skadlig bör borttagas, såsom skäl härför anfördes att öfverlastade
personer ofta tillställa störande uppträden såväl å gästgifvaregården som trakten
deromkring.
Förliden sommar uppstod att sådant uppträde med slagsmål, att kommunalnämndens
ordförande måste tillkalla Kronolänsmannen för att återställa ordningen.
Sedan den nya lagen som nu träder i kraft, lägger hinder i vägen.
Att från vagnar försälja öl i mindre qvantum, då är sannolikt att tillströmningen af
öldrickare kommer att betydligt ökas i gästgifvaregården.
Kommunalnämnden beslutade att hänskjuta ärendet till Kommunalstämmans
behandling för att, om stämman gillar detta Kommunalnämndens förslag, den då ingår
till Konungens Befallningshafvande med vördsam anhållan att ölförsäljningen å
Lerums gästgifvaregård borttagas.
Lerums som ofvan
Joh. Nilsson

Justeradt:
C.J. Johansson
Aron Börjesson
Efter en längre diskussion hvarunder många sockenbor upplyste att vägfarande
ständigt ofredas af öfverlastade personer som komma från gästgifvaregården så att
bråk och slagsmål ofta förekomma att tjänarna i granngårdarna fått köpa öl till sådan
mängd att de varit odugliga i arbetet och derför afskedats, vidare anfördes att sistlidna
sommar hade tåghinder för nedgående bantåget förorsakats derigenom af fulla pojkar
kommo på banan och stoppade tåget hvilket äfven intygades af vid stämman
närvarande Kronolänsmannen, såsom bevis huru ölserveringen missbrukas anfördes att
innehafvaren af gästgiveriet, vid sistlidne höstting åtalades och dömdes för olaga
utskänkning;
Att gästgifvaren årligen förbrukar ej mindre än 15 a 1600 dussin öl hvilket bestyrktes
genom ett utdrag ur fraktgodsjournalen vid Lerums station för December och januari
som visar att endast dessa 2 månader gästgifvaren omvändt 260 dussin öl förekom de
qvantiteter porter dom hämtas från Göteborg med fordon.
De talrikt församlade sockenborna yrkade enhälligt att en ansökan om förbud mot
idkande af ölförsäljning å gästgifvaregården skulle sökas hos Konungens
Befallningshafvande och uppdrogs åt ordförande att inlämna en sådan ansökan jemte
utdrag af protokollet.
5)
Att justera protokollet utsågos Herrar Rud. Bergström och Sven Thorstensson.
Vidare förekom ej
Lerum som ofvan
J.C. Freankel (ordförande)
Justeradt:
Rud. Bergström
Sven Thorstensson

Protokollet hållit vid Extra Kommunalstämman med Lerums församling uti skolhuset i
Lerum den 18 Mars 1898.
1)
Kungörelsen om stämman upplästes samt intyg om dess kungörande i Lerums kyrka
den 13 Mars 1898.
2)
Kommunalkassans räkenskaper jemte revisorernas utlåtande öfver 1897 års
förvaltning upplästes och beviljades ansvarfrihet och utsågs Herrar Rud. Bergström
och Eric Olsson att jemte Ordförande godkänna dessa.
3)
Föredrogs Magasinskassans räkenskaper jemte Revisorernas yttrande öfver dess
förvaltning för förflutna året, tacksam decharge beviljades och utsågs Herrar
Bergström och Olsson att jemte Ordföranden underteckna dessa.
4)
Restlängden öfver oguldne kommunalutskylder efter 1ste uppbörden för 1898
granskades.
5)
Till valmän att vid instundande sommarting välja landstingsmän utsågos Herrar Rud.
Bergsström och undertecknad J.C. Freankel och till suppleant Herr Sven Thorstensson.
6)
Lemnades företräde åt skogsvaktaren A. Andersson från Aspenäs som å Inspektor
Rydbergs vägnar som förde ett räfskinn jemte intyg att räfven skjutits den 8 Februari
1898 å Aspenäs ägor och har öronen i laga ordningafklippts av.
7)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Rud. Bergström och Sven Thorstensson.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel (v. ordf.)
Justeradt:

Rud. Bergström
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums kyrka den 20/3 1898 av
Har. Arfvidsson
u. pastor

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling uti kommunalstugan
den 24 Mars 1898.
1)
Intyg om stämmans behörigen kungjorts företeddes och förklarades således lagligen
utlyst.
2)
Restlängden å oguldna kronoutskylder upplästes och godkändes, uppdrogs åt Herrar
Wahlin och Janne Carlsson att jemte ordföranden underteckna dessa summor.
3)
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar P Wahlin och J. Carlsson.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
Justeradt:
Pontus Wahlin
Janne Carlsson
Uppläst i Lerums kyrka 27/3 1898
Har. Arfvidsson

Protokoll hållet vid extra kommunalstämma med Lerums församling uti Kyrkan den
24 april 1898.
1)
Intyg att stämman behörigen kungjorts i Lerums kyrka den 17 april 1898 företeddes
och förklarades stämman behörigen utlyst.
2)
Mantalslängden för 1898 granskades och anmodades Herrar Joh. Nilsson i Holmen
och F.E. Edgren att jämte ordföranden underskrifva densamma.
3)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Joh. Nilsson och F.E. Edgren.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
v. ordf.
Justeradt:
Joh. Nilsson
F.E. Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 1 maj 1898
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid extra kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus den
20 Mai 1898.
1)
Stämman förklarades lagligen utlyst på grund af intyg om dess kungörande i Lerums
kyrka den 19 mai.
2)
Med anledning af att Ordföranden Herr Aug. Fröding den 21 mai fyller 60 år beslöts
att en deputation om fem ledamöter skulle uppvakta honom i hans hem och lyckönska
honom, samt framföra kommunens tack för det besvär och omtanke han ägnar åt
kommunens bästa, samt uppdraga åt undertecknad Freankel att ombesörja
lyckönskningadressens affattande och prydliga utförande .
3)
Till ledamöter af deputationen utsågos undertecknad Freankel, Ordförande i
Kommunalnämnden Herr Joh. Nilsson i Holmen. Ordförande i wägstyrelsen Herr G
Dickson, Häradsdomaren Herr Olaus Olsson och Herr Swen Thorstensson.
4)
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Rud. Bergström och F.E. Edgren.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
v. ordf.
Justeradt:
F.E. Edgren
Rud. Bergström
Uppläst i Lerums kyrka den 29 maj 1898.
F.E. Edgren

Protokoll hållet vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus
den 16 juni 1898.
1)
Ordföranden företedde bevis att stämman blifvit lagligen utlyst.
2)
Fullmakten hade utfärdats af:
Herr Artur E. Seaton för Inspektor Rydberg,
Herr J.A. Hertz för Innehafaren
( Joh. Nilsson, Holmen)
Hedefors Wäfveri Aktiebolag för Herr Linus Rönqvist, hvilka samtliga fullmakten
godkändes.
3)
Genom Kronolänsmannen i Wättle Härad hade till undertecknad, ordförande i Lerums
Kommunalstämma, inkommit en skrifvelse från Kronofogden i Väne fögderi jämte
bilagor med uppdrag att å Kommunalstämman föranstalta om de röstberättigades inom
Lerums Socken hörande med anledning af Peter Jönssons och Joh. Jonssons
besvärsskrift till Kongl. Maj.t öfver Landshöfdingeembetets i Elfsborgs Län den 20
sistl. April gifvna utslag i målet angående förbud för klagandena, såsom innehafvare af
Lerums Gästgifvaregård, att derstädes försälja maltdrycker. På grund häraf hade
ofvannämnda Extra Kommunalstämma blifvit af undertecknad till denna dag utlyst.
4)
Under förhöret framhölls allmänt att oordningar förekommit som en följd af
ölutskänkningen å Lerums Gästgifveri, och betonades enskildt att polisundersökningen
i saken lämnat en klar och tydlig utresning samt bekräftelse derpå. Detta förhållande
bestreds enbart af en klaganden Joh. Jonasson, som var närvarande vid stämman,
hvilket var den ende som ej instämde i följande för öfvrigt enhälliga beslut i
Kommunalstämman, som tagit del af klagandens underdåniga besvär öfver
Länsstyrelsens i ärendet gifvna utslag, som grundat sig på de två behöriga utsedda och
styrkta förhållandena dels att genom ölförsäljning i Lerums Gästgifvaregård främjat
oordning och dryckenskap och dels att försäljningen i strid mot gällande lag
hufvudakligen skett till icke vägfarande, hemställer att besvären icke må föranleda till
öfverklagande utslagets upphäfvande, så mycket nu som de omständigheter,
klagandena i sin besvärsskrift berört, och hvilka i ingen mån inverka, äro fullkomligt
obestyrkte.
5)
Från Domarembetet i Wättle Härad hade kungörelseankommit med kallelse för
Häradets tingshusbyggnadens oskyldige innevånare att själfva eller genom ombud,

utredde å Kommunalstämman inställa sig inför Wättle Häradsrätt å Tingsstället i
Lerum Torsdagen den 15 september 1898 klockan 12 på dagen föe att granska
förrättningen af tingshusbyggnads kassans medel och besluta angående samma medel.
De Tingshusbyggnadsskyldige, hvilka blifvit genom en enskild kungörelse kallade till
denna stämma, utsågo till ombud Herr Swen Thorstensson, Lerum och till hans
suppleant Herr Joh. Nilsson i Holmen.
6)
Genom Kronolänsmannen Hade från Domareämbetet i Wättle Härad inkommit en
skrifvelse med bilaga med anmodan att å Kommunalstämman med Lerums församling
invälja ytterligare en nämndeman i Wättle Häradsrätt.
Valet företogs och utsågs till nämndebefattning Herr Kassör Otto Persson på Hedefors.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar F.C. Edgren och P. Wahlin.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Pontus Wahlin
F.E. Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 19 juni 1898 af
Magnus Wieselgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums Församling i dess Skolhus
vid Lerum den 29 September 1898.
1)
Stämman förklarades för behörigen utlyst.
2)
Att närvara vid det sammanträde, som af kronofogden blifvit utlyst att ega rum å
Tingsstället i Trollhättan den 13 nästa Oktober kl 11.f.m. och att föra Kommunens
talan:
Dels som Sockenfullmäktige för uppgörelse af pris-kuranter för Länets
markegångssättning dels som Sockenombud för bestämmande af 10-åriga medelmarkegångspriset utsågs Herr Kronolänsman Rudolf Bergström samt till hans
suppleant Herr J.E. Jeavette i Hallegården.
Att jämte Ordföranden justera detta protokoll utsågs Herr Swen Thorstensson i Lerum.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
August Fröding
Stämmans ordförande
Sw. Thorstensson
Uppläst i Lerums kyrka den 2/10 1898 af P.M. Hjertstrand

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums Församling i dess
Skolhus vid Lerum den 20 Oktober 1898.
1)
Ordförande företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Från Kommunalnämnden hade inkommit följande förslag till Inkomst- och Utgiftsstat
för 1899.
Inkomster:
Behållning från föregående år
Kronor
700
Brännvinsförsäljningsafgifter
700
Afgäld för Sandliden
1
Hundskatt
200
Ränta å Gibsonska fonden
60
Uttaxeras efter fyrktal
4.351
Kronor 6.012
Utgifter:
Fattigvården
Utdelning af räntan å Gibsonska fonden
till 12 enkor
Ordförande i Nämnden, skrifvare-biträde
Löner: Klockaren
Kr. 400
Kronofjärdingsmannen
Kr. 125
Barnmorskan
Kr. 175
Oförutsedda utgifter

Kronor

4.102
60
250

Kronor

700
900
6.012

Förslaget granskades samt underskrefs af ordföranden jämte Herrar J.C. Freankel och
Geo. Dickson.
3)
Att som Kommunens ombud närvara vid Mantals- och skatteskrifningen innevarande
höst utsågs Herr Joh. Nilsson i Holmen och till hans suppleant Herr Swen
Thorstensson i Lerum.
4)
Företeddes Restlängden för 2dra uppbörden af Kommunalutsdkylder innevarande år,
granskades, godkändes och påskrefs af Herrar J.C. Freankel och Geo Dickson.

5)
Herr J.C. Freankel föreslog att en ”fonden för välgörande ändamål” till de
Hagelskadade Kommunerna på Dalsland skulle utbetalas Kr. 25. Herr Joh. Nilsson
bemyndigas att härför lyfta sagda belopp i Göteborgs och Bohusläns Sparbank.
6)
Att justera detta protokoll utsågs Herrar Rud. Bergström och Geo Dickson.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
George Dickson
Rud. Bergström
Uppläst i Lerums kyrka den 23/10 1898
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid ordinarie Kommunalstämma vid Lerums Församling i dess skolhus
vid Lerum den 15 December 1898.
1)
Ordförande företedde bevis att stämman blifvit behörigen utylyst.
2)
Fyrktalslängden för 1899 och Debiterings- och Uppbördslängden för 1898 års
utskylder att utgå 1899 granskades, godkändes och påskrefvos enligt stämmans
uppdrag af Herrar Sw. Thorstensson och J.C. Freankel jämte stämmans ordförande.
Debiteringslängden lämnades till förvar af nämndens ordförande och fyrktalslängden i
stämmans ordförandes förvar.
3)
Härefter skreds till val för besättande af vid årets slut inom kommunen lediga sysslor
för Kommunalnämnden:
Af de 4 den 31/12 1898 utgående återvaldes som ordinarie medlemmar:
Joh. Nilsson, ordförande t.o.m.
1902
Aron Olsson, Bävsjöryd
1902
samt nyvaldes:
Alfred Jonsson, Slätthults, Östra
1902
Anders Carlsson, Kålkulla
1902
Dessutom qvarstå som ordinarie medlemmar:
Carl Johansson, Ölslanda, som ordförande
1900
Benjamin Pettersson, Lilla Bråta
1900
Aron Börjesson, Hallsås
1900
Carl Johansson, Svenkebo, Södra
1900
Joh. Och Rob. Carlsson, Långared
1900
Af de 3 den 31/12 1898 utgående suppleanter återvaldes:
J.C. Freankel, Lerum
t.o.m.
1900
J.E. Javette, Hallegården
1900
samt nyvaldes:
Johan Johansson, Slätthult Östra
1900
Dessutom qvarstå som suppleanter:
Aug. Olsson, Svederna t.o.m.
1899
Erik Olsson, Säfvidsbo
1899
Som Rotemästare i Wättle Härads Brandstodsbolag:
Af de 9 den 1 1898 utgående Rotemästare återvaldes följande 5:
August Svensson, Härsåsen t.o.m.
1900
Benjamin Andersson, Åsen
1900
Albin Carlsson, Lerum
1900
Albert Carlsson, Ölslanda
1900
Svante Sköld, Toleryd
1900

Samt nyvaldes följande 4.
August Lomander, Lindås t.o.m.
1900
Johan Carlsson, Långared
1900
August Jonsson, Säfvidsbo
1900
August Olsson, Bråta, lilla
1900
till Utskottsledamöter omvaldes samtliga den 31/12 1898 utgående – se protokollet
16/12 1897 t .o.m. 1900
Till snöfogdar valdes åter:
Alla de i protokollet af 3 Dec 1896
Förtecknade utg. 3 fogdarne , med
Undantag af för Torp, der Johan
Börjesson ingår i den utgående P.
Börjessons ställe och alla t.o.m.
dessutom qvarstå öfvriga förtecknade,
hvilka utgå

1900
1899

Till Kronofjärdingsman antogs äfven för nästkommande år Olof S. Schön med förhöjd
lön, näml. Kr 150 för året 1899.
Till Revisorer att granska innevarande års räkenskaper utsågos:
som ordinarie medlemmar:
Sven Thorstensson, Lerum
Rud. Bergström, Lerum
och till dess suppleanter:
Geo. Dickson, Kolboryd
Att revidera Magasinskassan, som skall handhafvas af Aron Nilsson, Hunstugan utsågs
samma personer.
Till barnmorskan, Madam Larsson skall tillsvidare fortfarande utgå Kr. 175 som
årslön.
4)
Ordföranden anmälde att han för Rättaren Carl Olsson, hvilken varit i hans tjenst sedan
April 1873, ämnade söka Patriotiska Sällskapets medalj, anhöll om stämmans
tillstyrkan, som beviljades.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Sw. Thorstensson och Rud. Bergström.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Rud. Bergström
Sw. Thorstensson
Uppläst i Lerums Kyrka den 18 Dec. 1898. F.E. Edgren

