Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus i Lerum
den 16 Jan. 1900.
1)
Stämman förklarades behörigen utlyst.
2)
Med anledning af en från Kongl. Befallningshafvande i Elfsborgs Län inkommen skrifvelse,
dat. 10 nov.1899 med anmodan till Lerums Kommun att efter Kommunalnämndens hörande
inkomma med yttrande öfver det förslag till ordningsföreskrifter för slakterier, charkuteri
samt försäljningslokaler för kött- och charkuterivaror inom Elfsborgs Län, hvilket af 1sta
provinsialläkaren blifvit inlemnat, hade Kommunalstämmans ordförande infordrat nämndens
yttrande i ärende. Detta hade inkommit och meddelades stämman. Nämnden tillstyrkte
förslagets antagande sammaledes gjorde nu och Kommunalstämman.
3)
Anton Odén företedde genom ombud en skjuten räf jämte intyg af Fustaf Fröding att denne
blifvit skjuten i Lerums socken den 1 dennes.
4)
Herrar J.C. Freankel och Sv. Thorstensson utsågos till justeringsmän.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums Gudstjänstlokal den 21 Jan.1900
Intygad F.E. Edgren.

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling den 15 Februari 1900.
1)
Intyg att stämman blifvit behörigen kungjord den 11 dennes företeddes.
2)
Företogs val till ledamöter uti Bevillningsberedningen och utsågs därtill Herr Sven
Thorstensson; Lerum och Herr J.C. Freankel samt till suppleant Herr Rud. Bergström.
3)
Till ledamöter uti årets Taxeringsnämnd utsågs Herr Sven Thorstensson, Lerum och Herr J.C.
Freankel och Kronolänsman Rud. Bergström.
Till suppleanter Herr Joh. Nilsson i Holmen och Albin Carlsson, Lerum.
4)
Att skogsvaktaren Adolf Andersson framvisade skinnen utaf 4 af honom skjutna räfvar, samt
intyg att desamma skjutits inom Lerums socken.
5)
Att justera dagens protokoll utsågs Herr Rud. Bergström och Joh.Nilsson.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
v. ordförande
Justeradt:
Joh. Nilsson
Rud. Bergström
Uppläst i Lerums Gt.lokal den 18 Febr. 1900
Intygas: F.E. Edgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling den 20 Mars 1900.
1)
Företeddes intyg att stämman blifvit i laga ordning utlyst den 11 och 18 Mars.
2)
Föredrogs restlängden öfver resterande kommunalutskylder efter första uppbörden.
3)
Kommunalkassans räkenskaper för 1899 jemte revisorernas yttrande föredrogs och beviljades
decharge för nämnda år.
4)
Föredrogs Magasinskassans räkenskaper jemte revisorernas yttrande och lemnades decharge,
och utsågs Herrar Rud. Bergström och Sven Thorstensson att jemte Ordföranden underteckna
samtliga räkenskaper.
5)
Skogsvaktaren Ad. Andersson från Aspenäs förevisade skinnet efter 1 å Aspenäs ägor skjuten
räf och blef öronen inför stämman afskurna.
6)
Johan Andersson från Stenkullen förevisade 2ne räfskinn efter 2ne inom socknen dödade
räfvar och blefve öronen inför stämman afskurna.
7)
Aron Olsson från Wernershöjd förevisade skinnen efter 2ne å Åsens mark skjutne räfvar och
blefvo öronen behörigen afskurna inför stämman.
8)
Af Ordföranden i Kommunalnämnden föredrogs ett från Djurskyddets expedition i Stockholm
utfärdat cirkulär med erbjudande att tillhandahålla Kommunerna den af Bataljonsvetrenären
af G. Florén författade folkskriften ”Om mjältbranden och dess bekämpande ”, till ett pris af
28 Kronor för 200 expl. 15 Kronor för 100 expl. Eller 10 Kronor för 50 expl. Stämman ansåg
af vigt att nämnde skrift blefve så allmänt spridd som möjligt och beslutade att inköpa 100
expl, men då ärendet ej var kungjordt till dagens sammanträde, skulle nämnde beslut
fastställas vid nästkommande Kommunalstämma.
9)
Att justera dagen protokoll utsågs Herrar Rudolf Bergström och Sven Thorstensson.

Lerum som ofvan
J.C. Freankel
v. Ordförande
Justeradt:
Sven Thorstensson
Rud. Bergström
Uppläst i Lerums Gudtjänstlokal den 25 Mars 1900
Intygar: F.E. Edgren

Protokoll hållit vid sammanträde med väghållningsskyldige inom Lerums socken uti
skolhuset den 20 Mars 1900.
1)
Sammanträdet som kungjorts den 11 och 18 Mars förklarades lagligen utlyst.
2)
Wägstyrelsens Ordförande anmälde att de handräcken och skyddsstenar som ålåg kommunen
att vidmakthålla å Södra landsvägen voro så bristfälliga och delvis nedfallna att de snarast
borde repareras, hvilket äfven beslöts af stämman och uppdrogs åt Herrar Rud. Bergström och
J.C Freankel att låta werkställa detta arbete.
3)
Beslöts att kostnaderna för nämnde arbete skall täckas af magasinskassan.
4)
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Sven Thorstensson och Rudolf Bergström.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
V. Ordförande
Justeradt:
Sven Thorstensson
Rud. Bergström
Uppläst i Lerums Gudstjänstlokal den 25 Mars 1900.
Intygas
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid extra Kommunalstämma med Lerums församling den 27 Mars 1900.
1)
Upplästes intyg att stämman blifvit i laga ordning kungjord.
2)
Företogs val af 2 elektorer och 1 suppleant att vid sommartinget den 3 Mai utse
landstingsmän. Till elektorer utsågs Herrar Sv Thorstensson och J.C. Freankel samt till
suppleant Herr Rud. Bergström.
3)
Det från Kommunalstämman den 20 Mars hvilande ärendet om inköp av folkskriften ”Om
mjältbrand och dess bekämpande” företogs till behandling och stadfästades föregående
stämmas beslut att inköpa 100 expl. Hvilka skola kostnadsfritt utdelas till församlingsbarnen.
4)
Afkortningslängden å resterande kronoutskylder granskades och underskrefs.
5)
Aron Olsson Wernershöjd framvisade skinnen efter 3ne å Åsens ägor skjutne räfvar å hvilka
öronen blefvo afskurna.
6)
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Joh. Nilsson och Sv. Thorstensson.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
V. Ordförande
Justeradt:
Joh. Nilsson
Sven Thorstensson

Protokoll hållit vid extra kommunalstämma med Lerums församling den 22 April 1900.
1)
Kallelsen till stämman som blifvit vid dagens gudtjänst kungjord godkändes såsom lagligen
utlyst.
2)
Mantalslängden för 1900 föredrogs och godkändes med de rättelser som af Herr Joh. Nilsson
och undertecknad uppgafs.
3)
Som Kyrkorådet hade behof af mantalslängden för att kunna werkställa den utdelning af
inträdeskort till kyrkans invigning Pingstdagen som vi idag håller Kyrkostämma blifvit
beslutad, uppdrogs åt undertecknad att förvara Mantalslängden till bevillningsberedningen
sammanträder.
4)
Till justeringsmän utsågos Herrar Joh. Nilsson i Holmen och F.E. Edgren
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
v. Ordförande
Justeradt:
Joh. Nilsson
F.E. Edgren
Uppläst i Lerums Gudstjänstlokal den 29 April 1900 intygas.
F.E. Edgren

Protokoll hållit vid extra kommunalstämma med Lerums församling uti Lerum skolhus den 11
Juni 1900.
1)
Intyg att stämman blifvit behörigen utlyst i Lerums kyrka den 10 juni företeddes.
2)
Till församlingens ombud, att vid sammanträde med tingshusbyggnadsskyldige inför
Häradsrätten den 19 Juni rörande, wäckt fråga om grindar vid häradets tingshus föra
församlingens talan utsågos Häradsdomaren Herr Olaus Olsson i ölslanda och Herr Joh.
Nilsson i Holmen samt till suppleant Herr Sven Thorstensson.
3)
Föreslogs att fri bostad skulle upplåtas åt blifvande slöjdlärarinnan vid Lerums folkskola, men
då ärendet ej var kungjort till dagens sammanträde, uppskjöts detsamma till nästa
kommunalstämma.
4)
Föredrogs att på kommunens bekostnad wägfyrktalslängd för innevarande år, men då detta
ärende ej heller kungjorts, uppskjöts detsamma till nästa kommunalstämma.
5)
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar Sven Thorstensson och Handlanden Hgerström.
Lerum som ofvan
J.C. Freankel
V. Ordföranden
Justeradt:
Jacob Hägerström
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums kyrka söndagen den 17 Juni
Af M. Wieselgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus 21 Juni
1900.
1)
Företeddes bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Med anledning af ett från Kyrkostämman hänskjutet ärende angående bostadsförhållandenas
förbättring för folkskolelärarinnan Zelma Svensson, kunde stämman af formella skäl ej för
närvarande biträda Kyrkostämmas beslut af 27 sistlidna Mars i detta ärende. Men då Herr F.E.
Edgren å bemälde fröken Svenssons vägnar afgaf den förklaring att hon åtnöjde sig med
förhållandena sådana som de nu äro om hon nästa höst kunde befrias från sin granne och
dermed disponera hela lägenheten – naturligtvis med rätt att disponera kommunalrummet vid
behof, så beslöt stämman att hos Kyrkostämman anhålla i det nya småbarnsskolehus som
blifvit beslutadt vid Lerum uppföras, må reserveras ett särskildt rum för ofannämnda fröken
Svenssons granne – för närvarande Kommunens barnmorska – hvarigenom Kommunen
blifver satt i tillfälle att anordna saker i öfverensstämmelse med Herr Edgren ofvan nämnde
förslag.
3)
Med anledning af att från församlingens Kyrkoherde inkommit förslag att en
Kommunalkassans medel bestrida kostnaden för de nya testamenten, som årligen kommer att
behöfvas af församlingens nattvardsungdom utöfver det antal, som för årets kollektmedel
kunna inköpas, beslöt stämman att dertill lemna bifall för detta år, och på samma gång uttala
sin åsigt att framledes Kyrkostämman eger bättre befogenhet att i detta ämne besluta.
4)
Företogs till behandling de i § 3 och 4 i protokollet av 11 sistlidne Juni företaga och till denna
stämma uppskjutne ärenden.
Beslöts:
Att hos Kyrkostämman anhålla att det ofannämnde nya småbarnskolehuset äfvenledes
inrymma i enskildt rum blifvande slöjdlärarinnan samt att ny väglängd skulle af
Kommunalnämnden uppgifvas mot särskild extra ersättning. Nämndens ordförande Herr
Nilsson åtog sig detta arbete utan ersättning hvarför stämman uttalade sitt tack till Herr
Nilson.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar F.E. Edgren och Sven Thorstensson.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
F.E. Edgren
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den 24 Juni 1900

Af Magnus Wiselgren
Protokoll hållit vis Extra Kommunalstämma med Lerums Församling i dess skolhus å Lerum
den 26 Juli 1900.
1)
Företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Skogvaktaren Adolf Andersson på Aspenäs företedde intyg att han inom Lerums socken
dödat en räf, hvilken inför stämman förevisades. Öronen blifvo å densamma afklippte och
skulle till Anderssons vederbörligt intyg af stämmans ordförande utfärdas.
3)
Fabrikör Otto Åkerlunds anhållan att återfå den af honom för 1898 påförda och af honom
under 1899 och 1900 betalda Kommunalskatten bifölls.
4)
Godsägaren och Riddaren Herr Arthur Seatons anhållan av Kommunalstämmans förord för en
för Trädgårdsmästaren Anders Petter Johansson sökt Kongl. Patriotiska sällskapets medalj
bifölls och skulle protokollsutdrag härom tillställas Herr Seaton.
5)
Herrar Joh. Nilsson och Rud. Bergström utsågos att justera detta protokoll.
Lerums som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Joh. Nilsson
Rud. Bergström
Uppläst I Lerums Kyrka Söndagen den 29 Juli 1900.
Af Magnus Wieselgren

Protokoll hållit vid Sammanträde med Väghållningsskyldige i Lerums Skolhus den 11
September 1900.
1)
Sammanträdet förklarades behörigen utlyst.
2)
Att på det sammanträde som blifvit utlyst till den 13 ds granska Vägstyrelsens förslag till
Inkommit Utgiftsstat för 1901 m.m. utsågos som ombud för Lerums kommun. Herr Rudolf
Bergström och Häradsdomaren Olaus Olsson i Ölslanda.
3)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar J.C. Freankel och Rudolf Bergström.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Rud. Bergström
J.C. Freankel
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den 16 sept. 1900
Af M. Wieselgren

Protokoll hållit vid Kommunalstämman med Lerums Församling i dess Skolhus å Lerum den
4 Oktober 1900.
1)
Stämman förklarades behörigen utlyst.
2)
Till sockenfullmäktige för året markegångssättning för länet samt sockenombud för
bestämmande af 10-åriga markegångspriset utsågs Länsman Rudolf Bergström, som benäget
åtog sig dessa uppdrag utan ersättning.
3)
Att justera detta protokoll utsågos Aron Börjesson i Hallsås och Aron Olsson i Bäfsjöryd.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
Aron Börjesson
Aron Olsson
Uppläst i Lerums kyrka den 7 Oktober 1900
Af J.C. Freankel

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums För4samling i dess Skolhus i
Lerum den 15 Oktober 1900.
1)
Stämman förklarades behörigen utlyst.
2)
Föredrogs Kommunalnämndens förslag till 1901 år Inkomst- och Utgiftsstat.
Densamma upptog inkomster:
Behållning från föregående år
Kronor
1.000
Brännvinsförsäljningsafgifter
900
Afgäld för Sandlid
1
Hundskatt
200
Ränta å Gibsonska fonden
60
Fordran af skolkassan
491.52
Uttaxeras efter fyrkar
3.002.48
Kronor
5.655
Utgifter:
Fattigvården
Till Enkor af Gibsonska fonden
Skrifvarebidrag till nämndens ordförande
Följande löner: Klockaren
Barnmorskan
Kronofjärdingsman
Oförutsedda utgifter

Kronor

Kronor

3.820
60
250
400
175
150
800
5.655

Förslaget granskades och godkändes samt underskrefs på Kommunalstämmans vägnar af
ordföranden samt Herr Rud. Bergström.
3)
Att å Kommunens vägnar närvara vid nästinstundande mantals- och skatteskrifning utsågos
Herrar Joh. Nilsson i Holmen och Sven Thorstensson i Lerum.
4)
Förelades Stämmans Restlängd för innevarande års Kommunalutskylder, 2dra uppbörden.
Densamma granskades, godkändes samt underskrefs på Kommunalstämmans vägnar af
ordföranden och Länsman R. Bergström, till hvilken sistnämnde fängden nu öfverlämnades
för indrifning.
5)
Till Gode män att hafva tillsyn till förmyndarskap under åren 1901 t.o.m. 1904 utsågos Herrar
Carl Johansson i Ölslanda och Sven Thorstensson i Lerum.

6)
Med anledning af väckt fråga om anskaffande af en Fattiggård åt kommunen tillsattes en
komité av 3 personer, Herrar Joh. Nilsson, Disponenten Luttrop och J.C. Freankel i Lerum, att
snarast möjligt utreda denna fråga såväl med afseende på anskaffande af lokal som inredning,
kostnad, skötsel m.m. samt derefter till Kommunalstämman inkomna med yttrande och
eventuellt förslag i ämnet. Komitén sammankallas af Herr Joh, Nilsson.
7)
Ordföranden uppläste Kyrkostämmans af 24 Oktober 1900 insända protokollsutdrag med dess
beslut, att i det småskolehus, som nästa årkommuner att uppföras å Lerums folkskolas
tomtplats, skall utan skollokal och bostad för lärarinnan, inredas en lägenhet, bestående af ett
rum och kök, hvilken tillsvidare skall ställas till Kommunalstämmans förfogande med villkor
att densamma till en början användes till bostad åt folkskolans slöjdlärarinna.
8)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar J.C. Freankel och Sven Torstensson.
Lerums som ofven
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums kyrka Söndagen den 21 Oktober 1900
Af M. Wieselgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums Församling i dess skolhus i Lerum
den 13 November 1900.
1)
Ordföranden företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Med anledning af väckt förslag att för kommunens räkning inköpa Gamlebo Svenningsgården
inom Lerums socken för att använda densamma till församlingens fattiggård företogs nu detta
till öfverläggning, hvarefter beslöts:
Att ofvannämnde gård skall för Lerums Kommuns räkning inköpas, antingen underhand eller
på auktion, som blifvit för dess försäljning utlyst att ega rum den 15 dennes, för en högst en
alternativ köpeskilling af antingen högst Kronor 25.000 för gården jämte inventarier och
gröda eller högst 22.000 för gården ensamt och om Kommunen stadnar för inköpet af gården
af högst Kronor 3.000 för inventarierna ensamt.
3)
Att till uppgifne ????ter verkställa inköpet. Granska köpehandlingarne och vidtaga åtgärder
för gårdens öfvertagande och skötsel intill dess församlingen hunnit derom göra enskilda
anordningar, samt slutligen att till församlingen inkomma med förslag huru med liqviden samt
med ett eventuellt lån för den beträdande lämpligen bör ordnas, utsågs en komité af tre
personer, Herrar J.C. Freankel, Lerum Joh. Nilsson i Holmen samt undertecknad A. Fröding,
med fullmakt för dem att i händelse de skulle finna auktionsvilkoren eller andra
köpeförhållanden ävenså eller för församlingen alltför ogynnsamma, i så fall låta
inköpsuppdraget falla.
Att justera detta protokoll utsågos Herr Disponenten E. Luthorp och Herr länsman R.
Bergström.
Lerum som ofvan
August Fröding
Lerums Kommunalstämmas ordförande
Justeradt:
Gamlebo den 15 oktober 1900 Erik Luthorp
R. Bergström
Uppläst i Lerums kyrka den 18 November 1900 af
J.C. Freankel

Protokoll hållit vid Ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus å
Lerum den 6 December 1900.
1)
Stämman förklarades behörigt utlyst.
2)
Debiterings- och Uppbördslängden samt Fyrktalslängden för nästkommande år granskades
och godkändes samt underskrefvos, enligt stämmans uppdrag , af undertecknad Fröding, samt
Herrar Sven Thorstensson, och Rud. Bergström. Den förstnämnda längden öfverlemnades till
Kommunalnämndens ordförande, den sistnämnde längden till Kommunalstämmans
ordförande.
3)
Härefter företogs följande val:
Till Kommunalstämmans ordförande utsågs undertecknad Fröding för en tid af 4 år från och
med 1901;
Till Kommunalstämmans vice ordförande utsågs Herr J.C. Freankel för samma tid;
Till ordinarie medlemmar af Kommunalnämnden utsågs för 4 år från och med 1901:
Carl Johansson i Ölslanda, vice ordförande,
Aron Börjesson i Hallsås,
Carl Johansson i Svenkebo Södra,
Joh. Rob. Carlsson, Långared,
Aug. Olsson i Burhult,
Samt till suppleant i Kommunalnämnden för 2 år från och med 1901.
J.C. Freankel, Lerum,
J. E. Javette, Hallegården,
Johan Johansson, Slätthult, Östra,
Till snöfogdar valdes på 2 år från och med 1901:
3dje distriktet B. Andersson, Åsen,
5te distriktet Alb. Carlsson, Ölslanda,
6te distriktet Joh. Börjesson, Torp,
Att handhafva Magasins-kassan utsågs på 2 år från och med 1901:
Aron Nilsson i Hunstugan;
Att tillika tjenstgöra som Gode män vid skiftesförrättningar utsågos:
Carl Johansson i Hunstugan och Anders Andersson i Kärret.
Till Revisorer att granska Kommunens räkenskaper och förvaltning för innevarande år
utsågos:
Herrar George Dickson och Sen Thorstensson och till deras suppleanter Herr Länsman Rud.
Bergström, med uppdrag till revisorerna att jämväl granska magasins-kassan för innevarande
år.
Till Rotemästare i Wättle Härads brandstodsbolag återvaldes samtliga den 31/10 1900
utgående 9 med undantag af Johan Carlsson i Långared och Aug. Jonsson, Säfvidsbo i hvilkas
ställe utsågos:
Edv. Olsson i Kärret och Aug. Pettersson i Säfvidsbo – alla på 2 år från och med 1901.
Till utskotts-ledamöter omvaldes på samma tid:

Anders Andersson i Kärret,
Fr. Jonasson i Hallsås Norra,
J.E. Javette, Hallegården.
4)
Under förutsättning att det på Kommunalstämman den 13 sistlidne November beslutade
inköpet af Gamlebo Svenningsgården kommer till stånd, utsågs nu tillsvidare ett utskott af 3
personer, hvilka, under Kommunalnämndens öfverinseende och sedan den å nämnde
Kommunalstämma utvalda komité fullgjort sitt uppdrag, af densamma skola emottaga
förvaltningen och skötseln af nämnde gård med dess fattigvård, med fullmakt för dem att
verkställa inköp af sådane inventarier och förnödenheter, hvilka må pröfvas nödige för
gårdens och inrättningens vård och skötsel, och skall i öfvrigt utskottet ställa sig till
efterrättelse de instruktioner, som från tid till annan af Kommunalnämnden för detta ändamål
må lemnas.
Till ledamöter i detta utskott utsågos:
Herrar Johannes Nilsson i Holmen
J.C. Freankel i Lerum och August Olsson i Burhult.
5)
Att justera detta protokoll utsågos:
Herrar SvenThorstensson och Rud. Bergström.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
R. Bergström
Sven Thorstensson
Uppläst i Lerums Kyrka Söndagen den 9 Dec. 1900 av
Magnus Wieselgren

