Protokoll hållit vid Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus å Lerum den 20
februari 1905
1)
Ordföranden företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Härefter företogs följande val:
Till ordinarie medlemmar af innevarande års bevillnings-beredning:
Herr Joh. Nilsson i Holmen och
Herr J.C. Freankel, Lerum
Samt till deras suppleant :
Herr Aron Börjesson i Hallsås
3)
Till ordinarie medlemmar af innevarande års Taxeringsnämnd valdes:
Herr J.C. Freankel, Lerum
Herr Joh. Nilsson i Holmen och
Disponenten M. Unell, Hedefors
Samt till deras suppleanter:
Herr August Olsson i Burhult och
Herr Aron Börjesson i Hallsås
Att inkallas i den ordningen de här blifvit nämnde.
4)
Från Fredrik Andersson i Hallsås hade till stämmans ordförande inkommit en skrifvelse af
den 15 dennes med afsägelse att vara Kronofjärdingsman. I hans ställe valdes in för 4 år, från
och med i år. Herr B. Börjesson, Lerum med en ålårlig lön af Kr. 160:-.
5)
Skogvaktaren Adolf Andersson, Aspenäs uppvisade skinnen efter 6 inom Lerums socken
dödade räfvar, och blefvo öronen å samma inför stämman afskurna.
6)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar J.C. Freankel och Joh. Nilsson.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 26 Februari 1905 af
J.G. Muhl

Protokoll hållit vid ordinarie kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus å
Lerum den 23 Mars 1905.
1)
Ordföranden företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Härefter företogs granskning af kommunens räkenskaper, den inbegripet den så kallade
Magasins.kassan, hvilka samtliga räkenskaper godkändes samt påskrefvos enligt stämmans
bemyndigande jämte ordföranden Herrar R. Bergström och Carl Brobäck. Enligt revisorernas
tillstyrkan beviljade ansvarsfrihet för 1904 förvaltning.
3)
Restlängden för Kommunala utskylder, 1sta uppbörden innevarande år, granskade3s,
godkändes samt påskrefvs enligt stämmans bemyndigande jämte ordföranden af Herrar J.C.
Freankel och Carl Brobäck.
4)
Afkortningslängden för föregående års kronoutskylder granskades, godkändes och på
skrefvos enligt stämmans bemyndigande jämte ordföranden af Herrar J.C. Freankel och Carl
Brobäck.
5)
Att välja landstingsman för innevarande års landsting utsågos Herrar J.C. Freankel och Olaus
Olsson i Ölslanda samt till dess suppleand Nämndemannen Carl Johansson i Hunstugan.
6)
Stämman beslöt att till Kyrkostämmans afgörande hänskjuta frågor om Kyrkoherde
Wieselgrens förslag om ersättning till Häradsskrifare J.L. Almqvist för utarbetande af en
andra och ändrad vallängd till 2dra frågodagen vid kallelse af 4de profpredikant.
7)
Stämman beslöt att på Kommunens bekostnad skall anskaffa och uppföras en grafvård å
donatorna aflidne hemmansägaren Petter Jonsson i Gamlebo graf för en total kostnad av högst
500 Kronor, och uppdrogos åt Herrar Aug. Fröding, J.C. Freankel och Joh. Nilsson i Holmen
att ombestyra denna angelägenhet.
8)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar Carl Brobäck och R. Bergström.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
R. Bergström
Carl Brobäck
Uppläst i Lerums kyrka den 26 Mars 1905 af
J.G. Muhl

Protokoll hållit vid extra Kommunalstämma med Lerums församling uti skolhuset den 13
April 1905.
1)
Att stämman blifvit behörigen utlyst i Lerums kyrka den 9 April godkändes.
2)
Mantalslängden för innevarande år granskades jemte en lista å de rättelser som undertecknade
Forsell funnit böra vidtagas och beslöt stämman densamma skulle bifogas mantalslängden och
uppdrogos åt Herrar Carl Brobäck och E. Frenkel att jämte ordföranden underteckna
densamma.
3)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar E. Forsell och Carl Brobäck.
Lerums som ofvan
J.C. Freankel
v. ordförande
Justeradt:
E. Forsell
Carl Brobäck
Uppläst i Lerums kyrka den 16/4 1905 af
Magnus Wieselgren

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess Skolhus å Lerum
den 13 Juni 1905.
1)
Ordföranden företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Från Stadsfiskal Gust. Nilsson i Alingsås hade till stämman inkommit en skrifvelse,
lagtecknad den 8 dennes, med hemställan huruvida stämman ville biträda det beslut, som af
Alingsås Stadsfullmäktige den 18 sistlidne April t.f. 13 Maj blifvit fattade, att till Kongl.
Jernvägsstyrelsen ingå med framställning derom att under tiden 1 Oktober – 1 Maj måtte
anordnas att personaltåg, som 2 gånger i veckan, exempelvis Onsdagar och Söndagar, med
Alingsås till slutstation, afgår från Göteborg vid pass kl. 11.30 e.m.
Stämman beslöt att biträda ofvan nämnda ansökning och uppdrag åt sin ordförande att jämte
öfversändande af afskrift af detta protokoll till Stadsfiskalen Gust. Nilsson jämväl anmoda
honom att ombesörja att densamma må medfölja Alingsås Stadsfullmäktige ansökning vid
dess öfversändande till Kongl. Jernvägsstyrelsen.
3)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar J.C. Freankel och R. Bergström.
Lerum som ofvan
August Fröding
Kommunalstämmans ordförande

Justeradt:
J.C. Freankel
R. Bergström
Uppläst i Lerums Kyrka den 25 Juni 1905 af
J.G. Muhl

Protokoll hållit vid Sammanträde med Lerums Kommun s väghållningsskyldige innevånare i
Lerums skolhus den 24 Augusti 1905.
1)
Ordföranden företedde bevis att sammanträdet blifvit behörigen utlyst.
2)
Till Ombud för Kommunens väghållare, att vid sammanträdet med Wättle härads
väghållningsskyldige den 12 nästa September kl. 11 f.m. å tingsstället i Lerum, föra deras
talan valdes Herr Joh. Nilsson i Holmen och Herr Aug. Olsson i Burhult som hans suppleant.
3)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar J.C. Freankel och Aug. Olsson i Burhult.

Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
August Olsson
Uppläst I Lerums kyrka 24/8 1905 af
A.G. Magni

Protokoll hållit vid sammanträde med Hemmansegare inom Lerums församling i Lerums
skolhus den 24 Augusti 1905.
1)
Ordförande företedde bevis att sammanträdet blifvit behörigen utlyst.
2)
Hemmansegare voro kallade att öfverlägga och besluta angående väckt förslag att till
kommunen för visst bestämdt ändamål öfverlemna den s.k. Magasinskassan.
På vid sammanträdet uttalade skäl afslogs förenämnde förslag.
Sammanträdet beslöt att kostnader för aflidne hemmansegare Petter Jonssons grafvård K.
440:- skall av magasinskassan utgå och bafullmäktgas Herr Joh. Nilsson att i Göteborgs
Sparbank lyfta beloppet.
3)
Att justera detta protokoll utsågos Herrar J.C. Freankel och Aug. Olsson i Burhult.
Lerum som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
August Olsson
Uppläst i Lerums Kyrka den 27/8 1905 af
A.Magni

Protokoll hållit vid sammanträde af Lerums Kommun vid val av ledamot i riksdagens andra
kammare röstberättigade medlemmar inför undertecknad, kommunalstämmans ordförande
Lerum den 11 September 1905.
Då nu med slutna sedlar företogs val af en ledamot i riksdagens andra kammare förVätle,, Ale
och Kullings härads domsaga för en tid af tre år, räknade från och med den 1 januari
nästkommande år, tillföllo 34 röster Riksdagsmannen Elof Nilsson i Kattleberg, 15
Kronolänsman Emil Lundgren i Billingsdal och 3 Kommunalnämndens ordföranden Herrman
Carlsson i Herrljunga.
Rösträtt förvägrades 4 personer på grund av för låg beskattning. Inga valsedlar vardt ansedd
ogill.
Lerum som ofvan
August Fröding
Lerums kommunalstämmas ordförande
Justeradt:
J.C. Freankel
Joh. Nilsson
Uppläst i Lerums kyrka den 17 September 1905 af
J.G. Muhl

Protokoll hållit vid Extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus å Lerum
den 25 September 1905.
1)
Ordföranden företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Till sockenfullmäktige för årets markegångssättning för länet och till Sockenombud för
bestämmande af 10 – åriga markegångspriset utsågs Herr E. Jeavette i Hallegården.
Herrar J.C. Freankel och J. Heagerström utsågs till justeringsmän.
Lerums som ofvan
August Fröding
Justeradt:
J.C. Freankel
J. Heagerström
Uppläst i Lerums kyrka 1/10 1905 af
A. Magni

Protokoll hållit vid ordinarie Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus å
Lerum den 12 oktober 1905.
1)
Stämman förklarades vara lagligen kungjord.
2)
Aron Olsson i Werneshöjd och Adolf Kjellberg i Kullatå uppvisade skinn efter inom socknen
dödade af den fördtnämnda 3 räfvar och af den sistnämnde 2 räfvar och 3 gräflingar, och
blevo öronen å samma inför stämman afskurna.
3)
Företogs till granskning kommunalnämndens förslag till kommunens inkomst- och utgiftsstat
för 1906 af följande innehåll:
Utgifter:
Brist i kassan vid 1905 års slut
Kronor
2.500
För fattiggården:
Ränta och amortering å kommunens lån
Kronor
1.690
Löner till föreståndaren och tjenare i Gamlebo
850
Aflöning till tjenstefolk
500
Inköp för hushållet
800
Inköp av gödningsämnen
200
Brandstodsafgift och skatter
100
För fullbordandet af ladugårdsbyggnaden
1.500
Kronor
5.640
Hospitalafgift för And. Kristoffersson
Kronor
200
Utdelning till fattiga
300
Till enkor, som inte åtnjuta fattigunderstöd
60
För skrifvarebiträde till ordföranden i kommunalnämnden
250
Lön till barnmorskan
175
Lön till Kronofjerdingsman
160
Oförutsedda utgifter
666
Kronor
9.951
Inkomster:
Brännvinsförsäljningsafgifter
Ränta å Gibsonska fonden
Afgäld för s.k. Sandliden
Hundskatt
Arrende för lägenheten i Gamlebo
Försäljning av skogsprodukter
Uttaxeras per fyrkar (circa 41000 fyrkar)

Kronor

800
60
1
200
80
200
8.610
Kronor
9.951
Förslaget godkändes och undertecknades enligt stämmans uppdrag jämte ordföranden af
Herrar J.C. Freankel och R. Bergström. I sammanhang härmed beslöt stämman
attofvannämnde uttaxering skall ske med 21 öre per fyrk.

4)
Till ombud att närvara vid nästinstundande mantals- och skatteskrifning utsågs Herr J.C.
Freankel med Herr med Herr Joh. Nilsson i Holmen som suppleant.
5)
Restlängden för innevarande års kommunalutskylder, 2dra uppbörden, granskades, godkändes
och undertecknades enligt stämmans uppdrag jämte ordföranden af Herrar J.C. Freankel och
Länsman R. Bergström och öfverlemnades derefter till den sistnämnde för vederbörlig
behandling.
6)
Stämman beslöt att till ett pris af 25 Kronor till båtsmansstämman Varpås försälja det derintill
gränsande tomtområde, hvarpå till nämnde stomme hörande byggnader äro belägna, med
förbehåll att alla kostnader för afsöndringen bestrides af Köparne.
Kommunalnämndens ordförande Herr J. Nilsson uppdrages att underteckna
köpehandlingarne.
7)
Herrar J.C. Freankel och R. Bergström utsågos att justera detta protokoll.
Lerum som ofvan
August Fröding
Lerums kommunalstämmas ordförande
Justeradt:
J.C. Freankel
R. Bergström
Uppläst i Lerums kyrka den 15 Oktober 1905 intygas
F.E.Edgren

Protokoll hållit vid extra Kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus å Lerum
den 30 november 1905.
1)
Ordföranden företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Sedan Fru Carolina Åhman å lägenheten Lyckan vid Lerums järnvägsstation ingått
Konungens Befallningshafvande i länet med ansökan om tillstånd att få vid måltiden
tillhandahålla spisande gäster vin och maltdryckerefter att derför hafva erhållit
kommunalnämndens vilkorliga tillstyrken, harärendet blifvit af vederbörande remitteradt till
Lerums Kommunalstämma yttrande, i öfverensstämmande hvarmed denna stämma blifvit
utlyst.
Under öfverläggningen gjorde sig tvänne meningar gällande: en för tillstyrkan i fullständig
likhet med kommunalnämnden en annan för rent afslag. På förslag af Herr A. Åkermark
företogs omröstning. Dessförinnan hade till stämman aflemnasts 5 fullmakter. 2 af dessa
kasserades på grund deraf att utställaren bundit innehafvaren med afseende på rösträttens
utöfvande, en kasserades derför att innehafvaren ej hade rösträtt inom kommunen. De
resterande 2 fullmakterne, om fattande tillsammans 64 röster, godkändes af stämman, ehuru
de båda bevittnats af innehafvaren, den ena af dem af blott ett vittne. Herrar R. Bergström och
J.C. Freankel reserverade sig med anledning af godkännandet.
Vid omröstning beslöts med 1699 röster mot 1250 röster, hvilka sistnämnde afgofvos för
afslag, att tillstyrka Fru Carolina Åhmans ansökan i så måtto att Fru Åhman tillåtes
tillhandahålla spisande gäster vin och maltdrycker till måltider vid dukadt bord.
3)
Till justeringsmän utsågos Herrar A. Åkermark och R. Bergström.
Lerum som ofvan
August Fröding
Lerums kommalstämmas ordförande
Justeradt:
Alfred Åkermark
R. Bergström
Originalprotokollet uppläst af Pastor Muhl i Lerums kyrka den 3/12 1905 och insändt till
Konungens Befallningshafvare i Länet.

Protokoll hållit vid ordinarie kommunalstämma med Lerums församling i dess skolhus å
Lerum den 18/12 December 1905.
1)
Ordföranden företedde bevis att stämman blifvit behörigen utlyst.
2)
Företogs granskning af Fyrktalslängden för 1906 samt debeterings- och Uppbördslängden för
1905 att utgå 1906, dessa godkändes och påskrefvos enligt stämmans uppdrag, jämte
ordföranden af Herr F.E. Edgren och Aug. Olsson i Burhult. Derefter öfverlemnades
debeterings- och uppbördslängden till Kommunalnämndens ordförande.
3)
Härefter fråntogs följande val:
För 2 år fr. o .m. 1906:
Suppleanter i Kommulanämnden:
De afgående återvaldes:
Robert Andersson i Stommen,
August Pettersson i Säfvidsboför 2 år fr.o.m. 1906.
Snöfogdar:
Följande 3 omvaldes:
1 distriktet, Gullringsbo, Carl Pettersson,
2 diskriktet, Hulan, Sten Jönsson,
4 distriktet, Hede, J. Jacobsson
Och nyvalda följande 2:
3 distriktet, Hallsås, Aron Börjesson,
5 distriktet, Ölslanda, Alfred Pettersson
I stället för afgående Benj. Andersson i Åsen och Alf. Carlsson i Ölslanda.
Revisorer att granska kommunens räkenskaper för 1905 omvaldes:
J. Hacobsson, Hede och
Ernst Odenius, Åsen.
Till deras suppleant återvaldes:
Sten Jönsson, Hulan,
För 2 år fr.o.m. 1906.
Brandstodsmästare för Elfsborgs läns brandstodsbolag:
De afgående återvaldes:
J.C. Freankel, Lerum,
Aron Olsson, Bäfsjöryd.
4)
Frågan om upplåtande af plats för en ny folkskola å Gamlebo Svenningsgården egor uppskjöts
i afvaktan på hvad beslut kyrkostämman kommer att fatta med afseende på skolans läge.
5)

Stämman beslöt med afseende på ifrågasatt afyttring af kommunens andel af båtmanstorpet
Varpås, att befullmäktiga kommunalnämndens ordförande Herr Joh. Nilsson i Holmen, att
verkställa sådan afyttring sedan han med öfvrige delegare bemälde båtmanstorp enats om
sättet för densamma samt om försäljningspriset. Herr J. Nilsson befullmäktigas derjämte att å
Kommunens vägnar underteckna köpebrefvet samt bevittna köpeskillingen.
6)
Herr J. Heagerströms ansökan hos stämman om medgifvande att å allmänningen vid Säfveåns
bro få uppföra en byggnad ansåg sig stämman ej befogad att upptaga till behandling då
stämman ej öfver nämnde allmänning eger dispositionsrätt.
7)
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar J.C. Freankel och F.E. Edgren.
Lerum som ofvan
August Fröding
Lerums kommunalstämmans ordförande
Justeradt:
J.C. Freankel
F.E. Edgren
Uppläst i Lerums kyrka den 31 december 1905 af
J.G. Muhl
Komminister

