Protokoll januari 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 2 januari
1914.
Närvarande: Herrar Bennet, Brännström, Danielsson, Edström, Fernlund, Ljungberg, Nilsson
och Sandström.
§1.
Sedan drätselkammaren i enlighet med bestämmelse uti gällande reglemente, § 4, utan
särskild kallelse sammanträdt för fullgörande af i samma paragraf af reglementet bestämda
ärenden, valdes med slutna sedlar bankdirektören A.Ljungberg till ordförande för innevarande
år med 7 af 8 afgifna röster samt till vice ordförande förste lantmätaren H.K.Brändström med
likaledes 7 af 8 afgifna röster.
§2.
Härefter förtogs fördelning af drätselkammarens ledamöter och suppleanter å de båda
nämnderna; och beslutade kammaren därvid:
att förutom herr Ljungberg ledamöterna Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Sundström
skulle tillhöra ekonominämnden med herrar Bucht, Nordin och Lindqvist som suppleanter att
inkallas i nu nämnd ordning samt
att Tekniska nämnden skulle förutom herr H.K.Brändström utgöras af ledamöterna Bennet,
Fernlund, Gärde och Sander med herrar Skarstedt, J.A.Nilsson och Lennart Brännström som
suppleanter att inkallas i nu nämnd ordning.
§3.
Beslutade drätselkammaren att verkställa föreskrifven granskning af drätselkontorets
kassarapporter genom tvenne förtroendemän, hvilka skulle bland kammarens ledamöter och
suppleanter i tur och ordning uttagas efter en å drätselkontorets anslagstafla spikad turlista.
§4.
Bestämdes att ordinarie sammanträden i regel skulle hållas under innevarande år med
Ekonominämnden: andra måndagen i hvarje månad, och med Tekniska nämnden: första
måndagen i hvarje månad.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 7 januari 1914.
Närvarande: Herrar Flemström, Ljungberg, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Burman,
Brändström, Aurén, Segerstedt, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G.Andersson, Fröken Holm,
Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hanson, Palm, Edström,
Fernlund, Sandberg, Nilsson, D.Andersson, Sölwén, Hage, Gillqvist och Widlund ävensom
Stadskamreraren.
§1.
Därjämte övervar Herr t.f. Borgmästaren P.Sandström sammanträdet.
Utsagos Herrar Carlgren och Hellsten att jämte Herr Ordföranden lördagen den 10 i denna
månad klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.

§2.
Föredrogs en skrivelse från Magistraten med anmälan att vid allmän rådstuga den 12
december 1913 till Stadsfullmäktige för en tid av fyra år, räknade från och med den l januari
1914, utsetts följande personer, nämligen: bankdirektören A.Ljungberg, vice konsuln
A.J.Westerberg, järnvägsbokhållaren E.Hage, vice konsuln H.Burman, handlanden K.V.Palm,
direktören G.Andersson, tapetseraren K.O.Widlund, redaktören H.Fernlund, lärarinnan Sigrid
Holm, kontorsbiträdet M. Sölwén, filareförmannen D.Andersson, direktören P.Edström,
byggmästaren C.A.Flemström, läroverksadjukten O.H.Gillqvist och folkskolläraren
O.Åhrström.
§ 3.
Vid företaget val av Stadsfullmäktiges ordförande för innevarande år utsågs härtill Herr
Segerstedt med 29 röster; l röst tillföll Herr Ljungberg.
§ 4.
Utsågs Herr Ljungberg till Stadsfullmäktiges vice ordförande för året med 17 röster; 12 röster
tillföllo Herr V.Thurfjell och l röst Herr Wallin.
§ 5.
Vid företaget val av ledamöter för innevarande år i Stadsfullmäktiges beredningsnämnd
framställdes yrkande om att valet skulle ske proportionelt, och då mer än 3 ledamöter
förenade sig om detta yrkande samt antalet personer, som skulle väljas, utgjorde 9, förklarade
ordföranden, att valet jämlikt gällande bestämmelser skulle förrättas proportionelt.
Vid valet avgåvos 30 röster, varav 17 med partibeteckningen ’de borgerliga’ och 13 med
partibeteckningen ’vänstern’. Då 9 platser vid valet skulle besättas, tillföllo 5 platser gruppen
de borgerliga och 4 gruppen vänstern.
Samtliga vänsterns valsedlar upptogo samma 4 första namn. nämligen Herrar Falk, Thurfjell,
Sandberg och Lindgren, vilka alltså förklarades valda.
Av de borgerligas valsedlar upptogo 14-st. samma 4 första namn, nämligen Herrar Ljungberg,
Wallin, Westerberg och Brändström, vilka alltså enligt rangordningsregeln erhöllo var sin
plats.
För bestämmande av de borgerligas femte namn företogs sammanräkning, varvid röstvärdet
för de olika valsedlarne fastställdes till 1/2 röst, och befanns därvid Herr Segerstedt ha erhållit
ett röstetal av 32/5 röst samt Herr Fernlund 31/5 röst. Herr Segerstedt förklarades alltså såsom
gruppen de borgerligas femte namn.

Valda blevo alltså Herrar Ljungberg, Falk, Wallin, Thurfjell, Westerberg, Sandberg,
Brändström, Segerstedt och Lindgren.
§ 6.
Föredrogs en skrivelse från länets dispensärnämnd med begäran att Stadsfullmäktige ville
med snaraste företaga val av 2 ledamöte och 2 suppleanter i den lokala dispensärkommittén
för Luleå distrikt i enlighet med av 1913 års landsting fastställda stadgar.
Stadsfullmäktige beslöto att genast företaga valet och utsago därvid till ledamöter i kommittén
vaktmästaren C.Lindgren och diakonissan Augusta Eliasson samt till suppleanter inspektören
A.Gullberg och stadssjuksköterskan Ester Österberg.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
A.Holm.
Justeradt:
Per Segerstedt,
B.A.Hellsten,
Alb.Carlgren.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 8 januari 1914.
§1.
Valdes herr Bennet till nämndens vice ordförande under innevarande år.
§2.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 1 nästlidne december
§3.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll av den 20 november 1913 beträffande §§ 7-14, 17 och
19; och beslutade nämnden ang. beviljat anslag av 875 kronor till anordnande av 3 st.
brandposter m.m. i Bergviken: att uppdraga till stadsingenjören att i samråd med brandchefen
låta utföra arbetet, så snart lämplig årstid inträder;
ang. beslutat inköp av viss Fastighetsab Spiggen tillhörig del av fastighet n:r 191; att uppdraga
till stadsingenjören att inkomma med förslag till köpebrev; ang. beslutat ägoutbyte med
Folkets hus förening för reglering av tomt n:r 1 i kvarteret Karpen: att lämna stadsingenjören i
uppdrag att uppgöra förslag till bytesavtal.
§4.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat av elektricitetskomitén inkommen
utredning och alternativt förslag rörande elektrifiering av pumpstationen, hade
stadsingenjören i infordrat yttrande i likhet med elektricitetskomitén tillstyrkt antagande av
det som alt. II betecknade förslaget, varemot stadsingenjören beträffande komiténs hemställan
att det måtte tagas i övervägande, huruvida icke pumpstationens motor borde inrättas så, att
antingen den ena eller den andra pumpen kan drivas vidare av motorns anordnande på detta
sätt. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att med remisshandlingarnas
återställande tillstyrka att elektricitetskomiténs förslag alt.II måtte av stadsfullmäktige
antagas, varemot nämnden på av stadsingenjören anförda skäl ville avstyrka den av komitén
alternativt ifrågasätta placeringen av motorn, i synnerhet som det icke möter hinder att utan
ökad kostnad, när helst så skulle visa sig önskligt eller erforderligt, utföra den ifrågavarande
anordningen.
§5.
Hos stadsfullmäktige hade Aug.W.Falk m.fl. å Mjölkudden bosatta personer uti skrivelse
framställt begäran att den för pumpstationen ifrågasatta elektrifiering erforderliga ledningen
måtte erhålla sådan sträckning, att möjlighet beredes att i folkskolebyggnaden å Mjölkudden
ävensom i enskilda bostäder därstädes installera elektrisk belysning. Vid föredragning av
detta ärende beslutade nämnden att återställa skrivelsen till stadsfullmäktige med påpekan, att
ansökningen tillmötesgås genom att fullmäktige lämna bifall till det av drätselkammaren
förordade elektrifieringsförslaget alt.II.
§6.
I till stadsfullmäktige ställd, till drätselkammren remitterad skrivelse hade biografägaren C.W.
Andersson framställt begäran att få förvärva stadens del av tomt n:r 5 i kvarteret Tjädern till
lägsta möjliga pris och på sådana villkor, att något kontant utlägg icke erfordras, för att å
tomten, sedan denna å sin helhet förvärvats, uppföra en tidsenlig teaterbyggnad. Sedan
antecknats, att zonvärdet å tomten utgjorde 50 öre pr kv.fot beslutade nämnden att hos
stadsfullmäktige tillstyrka, att staden tillhöriga delar av ifrågavarnde tomt, utgörande enligt
framställningen bilagt arealbevis sammanlagt 695,90 kvm., måtte till sökanden försäljas mot
en köpeskilling, beräknad efter 4 kronor 50 öre pr kvm., eller 3131 kronor 55 öre.

§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från montören O.Wikström ingiven
skrivelse med anhållan, att fullmäktige ville upphäva av drätselkammaren fattat beslut att
återkalla sökanden av installationer med anslutning till Luleå stads elektricitetsverk. Vid
föredragning av detta ärende belsutade nämnden att med hänvisning dels till magistratens
utslag i ärendet av den 25 augusti 1913, vilket finnes i avskrift bilagt klagandens
framställning, dels till bestämmelsen i för drätselkammarens gällande reglemente, § 15, med
remisshandlingarnas återställande hos stadsfullmäktige hemställa, att Wikströms
framställning icke måtte föranleda åtgärd.
§8.
Beslutade nämnden att från elektricitetsverkets föreståndare till nämndens nästkommande
ordinarie sammanträde infordra uppgift å den icke ordinarie personalens vid verket antal,
löneförmåner och anställningsvillkor, ävensom för hur lång tid framåt den nu anställda
personalen är erforderlig för verket.
§9.
Från stadsfullmäktige remitterad ansökning från C.F.Wikström å Mjölkudden om erhållande
av utfartsväg över vret. N:r 445-447 remitterades till stadsingenjören för utredning om
yttrande.
§10.
Sedan maskindirektören vid Statens Järnvägar i Luleå hos drätselkammaren anhållit om
meddelande till vilket pris vatten skulle kunna erhållas från stadens vattenledning för Statens
Järnvägars behov å Svartön, hade stadsingenjören uti infordrad utredning föreslagit, att staden
skulle förklara sig villig att leverera vattten till ett pris av 12 öre pr kbm. med villkor att minst
100000 kbm. årligen uttages. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att – under
förutsättning att Statens Järnvägar förklara sig godkänna villkoren – hos stadsfullmäktige
hemställa, att vatten finge för ifrågavarande ändamål till Statens Järnvägar utlämnas till ett
pris av 12 ½ öre pr kbm. vid en minimiförbrukning efter 20 öre pr. kbm., allt under
förutsättning att förbrukningen fördelas tämligen jämt året om, varvid dock Staten Järnvägar
borde underrättas, att staden, då en leverans till dem av en vattenkvantitet överstigande
100000 kbm. pr år skulle påfordra utbyggnad av pumpstatioenen med nya brunnar, f.n. icke
kan förbinda sig till större leverans än 100000 kbm. för år räknat.
§11.
Vid verkställighet av utav stadsfullmäktige den 18 november 1912 och 22 maj 1913 beslutat
ägoutbyte med J.E.Rosén för förvärv av för Lots- och Hermelinsgatorna erforderliga delar av
fastighet n:r 201, hade Rosén inkommit med framställning om sådan ändring i villkoren, att
sökanden skulle berättigas att tills vidare och intill dess staden framdrager Hermelinsgatan
disponera stadens del av tomt n:r 201 och 196, som faller inom sistnämnda gata. Sedan Rosén
i en senare skrivelse ändrat sin begäran därhän, att han skulle få disponera stadens mark inom
fastighet 201 utom den del, som är odlad av lokomotivföraren A.T. Olsson, vilken i så fall
skulle åläggas hålla ett snyggt staket omkring sin odling, beslutade nämnden att på så sätt
tillmötesgå Roséns begäran, att han skulle tillsvidare och till dess staden framdrager gatan få
disponera stadens del av fastighet 201 med undantag för de delar, som äro utarrenderade till
förutnämnde Olsson. Nämnden beslutade vidare med anledning av från stadsbyggmästaren
inkommen rapport, att Rosén nedrivit det ena av de två uthusbyggnader, som skulle tillfalla
staden vid bytet, att å den förut bestämda köpeskillingen av 300 kronor avdraga ett belopp av

60 kronor, motsvarande det värde stadsbyggmästaren åsatt den nedrivan bygganden.
Nämnden beslutade till sist att uppdraga till stadsingenjören att uppsätta förslag till bytesavtal.
§12.
Sedan stadsingenjören rapporterat att vattenledningsentrepenören Arvid Carlsson måndagen
den 29 sistlidne december löskopplat och lagt åt sidan vattenmätaren i fastigheten n:r 46 utan
att därtill hava begärt tillåtelse, beslutade nämnden att, som Carlsson genom egenmäktigt
borttagande av mätaren kan hava förorsakat staden förlust, därigenom att en vattenkvantitet
under tiden kan tagas från vattenledningen, samt mätaren, lagd åsido såsom i detta fall, lätt
kan förstöras, anmoda Carlsson att inom åtta dagar inkomma med skriftlig förklaring i saken.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§13.
Föreståndaren för Saluhallen hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt om viss ändring
av saluhallen för beredande av lokal för fiskhandel. Vid föredragning av detta ärende
beslutade nämnden att remittera ärendet till stadsbyggmästaren för utredning och
event.kostnadsberäkning.
§14.
Beslutade nämnden att för användning i fästvåningen, stadens ämbets- och tjänstelokaler
m.m. inköpa en elektrisk dammsugare till ett pris av kr.285 enl. av AB Lux avgivet anbud av
den 22/10 1913. Nämnden beslutade vidare att inköpa behövligt antal förlängningsstycken till
rörskaftet till ett erbjudet pris av kr. 2:75 pr st.
§15.
Beslutade nämnden med anledning av från stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren
gjort förslag, att hos stadsfullmäktige göra hemställan att de inkomster, som järnvägstorget
genom tillfälliga upplåtelse, förhyrningar o.dl. kan komma att inbringa, måtte f.o.m. år 1913
få avsättas för framtida ordnande av järnvägstorget.
§16.
Biföll nämnden av brandchefen U.Ullman gjord ansökan om tjänstledighet under tiden f.o.m.
den 2 t.o.m. den 11 innevarande januari för egna angelägenheters vårdande.
§17.
Med begäran om yttrande hade stadsfullmäktige till drätselkammaren översänt en av
J.A.Carlström gjord framställning om kostnadsfritt lån av en båglampa jämte fri montering
ävensom fri elektrisk ström för belysning av en å norra stadsfjärden uppslagen skridskobana
dagligen under tiden mellan kl.4-10 e.m. under innevarande vinster. Sedan elektricitetsverkets
föreståndare uppgivit stadens kostnader vid ett bifall till framställningen till 210 kr., därav 180
kronor fri ström och 30 kr. lampslitage och montage, beslutade nämnden att hos
stadsfullmäktige tillstyrka att fri ström i begärd utsträckning beviljas sökanden mot villkor att
han förbinder sig att låta lärjungarna vid stadens folk- och småskolor avgiftsfritt begagna sig
av banan under fyra timmars tid två gånger i veckan på därförut i god kungjorda tider
ävensom vi de tillfällen, då ungdomen åtnjuter s.k. skridskolov. Slutligen skulle antecknas, att
drätselkammaren i avsikt att påskynda skridskobanans iordningställande ansett sig hava ägt
befogenhet att till sökanden utlåna och montera den för belysningen av banan erforderliga
lampan. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.

§18.
J.A.Enhörnings Trävaru AB hade i skrivelse till drätselkammaren gjort förfrågan om bolaget
kunde få förhyra för timmerförvaring och avskeppning lämpligt område inom Luleå stads
hamnområde. Som drätselkammaren icke disponerade något område lämpligt för nämnda
ändamål beslutade nämnden att underrättelse härom skulle lämnas bolaget.
§19.
På av stadskamreraren uti ingiven skrivelse gjord hemställan beslutade nämnden att
bemyndiga stadskamreraren att träffa följande avtal med hamndirektionen, nämligen att
drätselkammaren till hamnens disposition avträder Lulviken n:r 2 och 3 mot det att
hamndirektionen till kammaren avträder sina å land befintliga arrenden med undantag av de
inom hamnområdet befintliga öar, som nu disponeras av hamnen, nämligen
H.&T.Backtemans område å Pontusudden;
J.P.Johansson:strandlägenhet;
Luleå bryggeri: del av Oscarsvarv;
AB Norrlandsbanken: del av Oscarsvarv;
P.Th.Aurén plats för magasin;
L.Risberg: ”
” kiosk.
§20.
Sedan C.E.Tingvall gjort framställning om målning av honom förhyrd lägenhet i saluhallen,
föredrogs nu av stadsbyggmästaren avgivet yttrande över framställningen; och beslutade
nämnden att ärendet skulle vila till ett kommande sammanträde.
§21.
Biföll nämnden av stadsingenjören gjord begäran om ett anslag av 40 kronor till biträde för
utskrivning av ny vattendebiteringslängd, vattenskattslängd, mätareböcker m.m.
§22.
Beslutade nämnden på hemställan av stadskamreraren beträffande till Edv.Enbom i
Ytterviken utarrenderade lägenheten Moritsängen sydväst om järnvägen:
att antaga Enboms anbud att mot en ersättning av två (2) öre pr kvm.uppröjda den icke odlade
delen av lägenheten, utgörande en areal av 65 ar samt att förlänga arrendekontraktet till att
omfatta tio (10) år, räknat f.o.m. den 1 maj 1913.
§23.
På av stadskamreraren i ingiven skrivelse gjord hemställan belsutade nämnden beträffande
den till E.F. Östling i Gammelstad utarrenderade lägenheten Skatan och viken n:r 4-5.
att antaga av Östling avgivet anbud att uppsätta stängsel, s.k. skidhage, i rågången mot
Sunderby från Sunderbyviken fram till Bälinge område, för en kostnad av 25 öre pr famn med
skyldighet för Östling att själv hålla nödigt virke; att ävenledes antaga av Östling avgivet
anbud att mot en ersättning av 7 öre pr kvm.uppodla av synemännen föreslaget område av
ägofiguren 236 å samma lägenhet.
§24.
Vid föredragning av ett från J.Eriksson inlämnat anbud att för 50 kronor köpa å fastighet n:r
201 befintligt häbbare beslutade nämnden att lämna framställningen utan avseende, då staden
icke vore ägare till byggnaden i fråga.

§25.
E.J.Erikssons i Björsbyn begäran om tillstånd att få vretan 417 a och b uppföra en
sommarstuga remitterades till stadsbygggmästaren för yttrande.
§26.
Föredrogs och lades till handlingarne från stadsbyggmästaren inkommen begärd utredning
rör. möjligheten att bereda för frimurarlogen i stadshusets vindsvåning.
§27.
Sedan stadsbyggmästaren inkommit med från maskinisten i stadshuset A.Westerlund
infordrad förklaring rörande koksförbrukningen i stadshuset m.m., beslutade nämnden att låta
samfälld drätselkammare erhålla del av förklaringen.
§28.
Beslutade nämnden att uppdrgaa till stadsingenjören och stadsbyggmästaren att gemensamt
inkomma med utredning och event. förslag rörande utsträckning av värmeledningen till
maskinistens bostad i stadshusets ekonomibyggnad.
§29.
På hemställan av stadsbyggmästaren avslogs av konsistorievaktmästare Lindgren gjord
begäran, att drätselkammaren ville ersätta honom med kr. 4:53 för en i köket i hans bostad i
gamla rådhuset genom hans försorg uppsatt bröstlist.
§30.
Beslutade nämnden på hemställan av stadsingenjören dels att låta på stadens bekostnad ploga
den körväg, som leder från landsvägen upp till brandposten i gatukorset mellan Pil- och
Hermelinsgatorna dels att antaga av Nya renhållningen avgivet anbud att verkställa denna
plogning under innevarande år för ett pris av 30 kronor.
Som ofvan
Justeart den 17/1 1914.
På tjänstens vägnar:
H.K.Brändström”
K:H. Santésson

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsen i Luleå den 9 jan 1914.
Närvarande: hrr J.Hansson, O.Åkerström, C.Gustafsson, G.Nyberg,
M.Lindström, V.Oscarsson, O.E.Wester, G.Landström samt undert.sekr.

A.Gullberg,

§1.
Domprosten J.Hansson utsågs att leda förhandlingarna intill dess ordf. blivit vald.
§2.
Till ordf. valdes hr B.Gullberg med fyra röster. Domprosten J.Hansson erhöll tre röster och
folkskolläraren O. Åhrström en röst.
§3.
Till vice ordförande valdes folkskolläraren O.Åhrström med sju röster
Hansson erhöll en röst.

Domprosten J.

§4.
Till ledamöter i undervisningsnämnden valdes hrr G. Norrby, C.Gustafsson och O.E Wester
samt fröken Hildur Mörtzell. Till suppleanter utsågos hrr A.Gullberg och G.Nyberg.
§5.
Antalet ledamöter i ekonominämnden bestämdes till fem.
§6.
Till ledamöter i ekonominämnden valdes hrr O.Åhrström, A.Gullberg, G.Nyberg,
M.Lindström och V.Oscarsson. Till suppleanter i denna nämnd utsågos hrr Wester och T.
Hagberg.
§7.
Till ledamöter i barnavårdsnämnden valdes hrr C.Gustafsson, G.Åhrström, A.Gullberg och
V.Oscarsson varjämte domprosten J.Hansson tillhör denna nämnd som självskriven
ordförande.
§8.
Folkskolestyrelsen beslöt att även för år 1914 uppdraga åt stadens drätselkontor att tjänstgöra
som huvudförvaltare för Luleå folkskolor.
§9.
Folkskolestyrelsen godkände nedanstående av överläraren framställda förslag till fördelning
av befattningarna som tillsyningsman i de olika klasserna:
J.Hansson: O.Åhrström, A.Rydorff, Hilma Nyman, J.Lundkvist
O.Åhrström: Hanna Sahlström, Lydia Lundström, Sigrid Dahl, Mjölkudden
G.Norrby: Hildur Mörtzell, O.Bohlin, E.Brännström
C.Gustafsson: A.Forsén, D.Ekroth, Elin Bohlin, Hildegard Gunnarsson.
A.Gullberg: Dagmar Enrén, Gunnar Forsén, Tora Eriksson, Gertrud Ridderstråle,Signe Flodin
G.Nyberg: M.Hammarström, Hulda Jakobsson, Hedda Ljungberg, Ellen Lindberg.
Hildur Mörtzell: Ellen Sundberg, Henny Söderström, Nanna Höglander, Selma Berglund.
M.Lundkvist: J. Gunnarsson, Gurly Högström, Beda Carlsson, Maria Högström.
V.Oscarsson: G. Landström, Georgina Dahl, Elin Sjölander; Notviken

§10.
Folkskolläraren D.Ekroth hade med stöd av läkarbetyg anhållit om tjänstledighet till och med
den 15 febr.1914. Denna anhållan bifölls.
§11.
Till vikarie för folkskolläraren D. Ekroth förordnades Emil Holmström från Råneå.
§12.
Folkskollärarinnan Georgina Dahl hade med stöd av läkareintyg anhållit om tjänstledighet till
den 1 april 1914. Folkskolestyrelsen biföll denna anhållan.
§13.
Till vikarie för folkskollärarinnan Georgina Dahl förordnades folkskollärarinnan Ester
Lundström från Luleå.
§14.
Folkskolestyrelsen biföll av småskollärarinnan Amanda Hollström gjord anhållan om
tjänstledighet under vårterminen 1914 på grund av genom läkarbetyg styrkt sjukdom.
§15.
Till vikarie för fru Amanda Hollström förordades småskollärarinnan Fanny Eklund.
§16.
Folkskollärararen A.Rydorff har anhållit om tjänstgöringsbetyg beslöt folkskolestyrelsen
tilldela honom så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt
Led ungdomarnas uppfostran:
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§17.
Folkskollärarinnan Gurly Högström hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt
folkskolestyrelsen tilldela henne följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga etc.
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§18.
Till behandling upptogs en från föregående sammanträde bordlagd skrivelse från de ordinarie
lärarinnorna vid stadens folkskolor. Skrivelsen, som enligt folkskolestyrelsens beslut skulle
införa en extranot i dagens protokoll, hade följande lydelse:
Till folkskolestyrelsen, Luleå: Vid stadsfullmäktigesammanträdet torsdagen den 20 november
detta år yttrades av herr M. Lindqvist:” Man står så gott som maktlös gentemot de ordinarie
lärarinnorna”. Vi ordinarie folkskollärarinnor kunna ej annat än känna oss djupt kränkta
genom ett sådant offentligt yttrande, vilket sedan genom tidningspressen sprides vida omkring
och som ställer oss i en mycket ofördelaktig dager. Var och en, som något satt sig in i hur
krävande allt skolarbete är, måste inse, att vi för att uppnå bästa möjliga resultat i vår
verksamhet behöva kommunens fulla förtroende. Men hur skall man kunna erhålla detta, då

lite och med en av skolstyrelsens ledamöter, av vilken man borde kunna vänta stöd och
uppmuntran i arbetet, i stället upprepade gånger fällt om oss ofördelaktiga yttranden. Dylika
uttalanden borde vara grundade på en ingående studie om hur skolarbetet i våra skolor
bedrives. Är detta förhållandet? Alla dessa angrepp verkar på oss ytterst nedslående och
beröva oss den sanna arbetsglädjen. Med anledning härav våga vi vördsamt hemställa, att
folkskolestyrelsen uppmana herr Lindqvist att lämna en nöjesaktig förklaring angående
motivet till denna förföljelse.
Luleå den 9 nov 1913

Till dagens sammanträde har inkommit en ny skrivelse av följande lydelse:
Till folkskolestyrelsen, Luleå
På grund av referat av herr Melcher Lindqvist yttrande vid stadsfullmäktigesammanträdet av
den 30 okt:” Man står så gott som maktlös gent emot de ordinarie folkskollärarinnorna” hade
undertecknade inlämnat en skrivelse, som vi båda folkskolestyrelsen anmoda herr Lindqvist
att avge en förklaring, följd av hans uttalande vid folkskolstyrelsesammanträdet av den 10
dec., att yttrandet vore felaktigt refererat, och de vitsord , som då gives om vår tjänstgöring, få
vi härmed under anhållan om denna skrivelses protokollförande återkalla vår förra av den 9
dec. Luleå den 18 dec. 1913.
Dagmar Envén
Georgina Dahl
Ellen Lundberg
Beata Furtenbach
Gurly Högström

Hildur Mörtzell
Hulda Jakobsson
Sigrid Dahl
Beda Carlsson

Folkskolestyrelsen beslöt med fyra röster mot tre att låta vid återtagandet bara med att uttala
som sin mening, att lärarinnorna i händelse av liknande fall i framtiden göra klokast i att inte
besvära styrelsen med dylikt, utan bör de vända sig till den person, saken gäller. Herrar
Gutavsson och Wester läto till protokollet anteckna, att de väntat med det uttalande, som av
styrelsen gjorts. Herr Landström anmälde sin reservation mot beslutet.(Herr Hansson
avlägsnade sig från sammanträdet före beslutet fattades.)
§19.
Vid föregående sammanträde hade inlämnats en skrivelse från föräldrarna till barnen, i
folkskollärarinnan Sigrid Dahls klass, i vilken de förklarar sig ej ha något att skaffa, med en
artikel i Norrbottenskuriren från den 31 okt. undertecknad med signaturen ”Föräldrar och
målsmän”. Skrivelsen bordlades tills vidare.
§20.
En skrivelse från Drätselkamrer K.H.Santesson med anhållan om skriftlig uppgift å de
obligationer, som under år 1913 skolat inlösas. Skrivelsen lades till handlingarna, sedan det
upplysts att sådan uppgift nu vore lämnad.

En
skrivelse
från
Värmetekniska
skolhusbyggnadskommittén.

§21.
byrån

§22.
Folkskolestyrelsen beslöt låta inköpa tvenne cyklar.

i

Göteborg

remitterades

till

§23.
Överlärarens förslag om inköp av ett bord för lärare- och ett för lärarinnerummet i Östra
skolan, nya förvaringslådor för papper i korridorerna, bärlåda för böcker, kamin för en sal i
rektorsgården och matta till expeditionen samt uppsättande av nya tvättställ i Västra skolans
hus. Hemställan remitterades till ekonominämnden för utredning och beslut.
§24.
Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att anställa bibliotekarie vid skolbiblioteket.
§25.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att förodrna en eller två personer i nämnden att verkställa
utanordningen för skolbarnens räkning.
§26.
Till styrelsen anmäldes, att till entrepenörer för målningsarbeten i Karlsvik och Notviken efter
ingivande av anbud antagits målarna H.J. Enbom och H.M. Lundström, den förra i Karlsvik
för en anbudssumma av 115:-. Den senare i Notviken för en summa av 149:- kr.
§27.
Herr Åhrström och Oscarsson fingo i uppdrag att justera protokollet.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg
Justeradt:
Oskar Åhrström
Wilh.Oscarsson”
P.Edw.Lindmark

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 12
januari 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Ekström och Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 20 sistlidne december.
§2.
Valdes herr Sandström till nämndens vice ordförande under innevarande år.
§3.
Carl Grubbens hade, sedan han genom Luleå Rådstuvurätts laga kraftvunna utslag av den 9
december 1912 förpliktats att den 1 april samma år till Luleå stad avträda 1088,5 kvm. av
vretan 79-80, hos stadsfullmäktige anhållit oatt fullmäktige ville såsom ersättning för å vretan
nedlagd nödig och nyttig förbättring bevilja sökanden Kr. 183:58 eller samma belopp, som
enligt av stadsingenjören E.Kinnman den 9 februari 1912 verkställd uträkning skulle
tillkommit sökanden vid eventuell förlikning med staden i donationsjordsprocessen om
vretdelen ifråga. Sedan stadsingenjören i infordrat förnyat yttrande framhållit att, tillfölje det
dåliga underhåll, vretdelen beståtts under de senaste 10 à 12 åren, marken vid avträdet till
staden icke torde kunna anses hava varit av större värde, än den var, när staden på sin tid
upplät densamma, beslutade ekonominämnden att hos stadsfullmäktige hemställa om avslag å
framställningen.
§4.
Föredrogs stadskamrerarens redogörelse för indrivning av 1912 års belysningsavgifter; och
beslutade ekonominämnden att följande belopp skulle i räkenskapen avskrivas
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tillhopa kr. 108:36
§5.
Stadskamreraren hade i skrivelse till drätselkammaren anmält,
dels att ett stort antal av de reverser, som vid donationsjordsuppgörelserna lämnade som
likvid, icke av vederbörande inom föreskriven tid infriats och utgörande ett sammanlagt
belopp av Kr. 3206:43;
dels att ett stort antal av de personer, som förbundit sig att erlägga avgäld för innehavd
donationsjord, icke under flera år erlagt sådan: utgörande restbeloppet Kr. 2098:66;
dels att åtskilliga handlingar rörande redan uppgjorda donationsjordstvister icke kunde
återfinnas bland stadens handlingar. Med anledning hade stadskamreraren hemställt att
uppdrag måtte lämnas till lämplig person att indriva resterande avgälder och reverser samt att
åtgärder måtte vidtagas dels för utrönande av vilka donationsjordstvister, som blivit uppgjorda
och vilka, som återså att reglera dels för anskaffande av felande uppgörelsehandlingar dels
och slutligen för utredning i vad mån föreskriven inteckning för avgälds behöriga sökt och
vinnits i resp. fastigheter. Vid behandling av detta ärende belsutade nämnden att uppdraga till
ordföranden och stadskamreraren att vidtala lämplig person för indrivning av resterande
avgälder och reverser samt att förklara ärende i övrigt vilande till ett kommande
sammanträde.

§6.
Föredrogs följande stadsfullmäktige remitterdae framställningar
1)från Luleå arbetsstuga ang. anslag
2)” Nykterhetsfolkets sjukkassa 206 och Nykterhetvännernas allm. sjuk- och
begravningskassa n:r 105 ang.hyresbidrag
från avdelningarna n:r 1176, 1235 och 1333 av Nationalgodtemplarordern ang. hyresbidrag;
och skulle ansökningarna remitteras till stadskamreraren för avgivande av yttrande i samband
med förslag till fördelning av de för innevarande år till dylika anslag avsatta brännvinsmedel.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll av den 15 december 1913, §
19, ang.poliskonstapeln G.A.Blomqvist löneförmåner under sjukdom.
§8.
Stadsfiskalen hade inlämnat av magistraten attesterad förteckning över för poliskåren
erforderliga effekter, reparationer m.m. under innevarande januari månad, nämligen
nyanskaffning av pälsmössa till konstapel Franson, 11 st. mössplåtar och konseptbok samt
diverse reparationer av beklädnadseffekter m.m.; och beslutade nämnden att
uppdstadsfiskalen att anskaffa och utföra vad som i förteckningen föreslagits.
§9.
Beslutade nämnden att avslå en av fröken Gotton Zetterlund gjord framställning om befrielse
från erläggande av hundskatt för ett hundkreatur för år 1913.
§10
Utanordnades till betalning av källarmästare C.J.Dahné inlämnad räkning å Kr. 100,
utgörande ersättning för bortkörning av sopor för samtliga i stadshuset boende hyresgäster för
åren 1912 och 1213.
§11.
Till stadsfogeden remitterades
1)Per Johan Johnssons begäran om avkortning av utskylder;
2)Er.Aug.Erikssons anhållan om avkortning av 1911 års kommunalutskylder.
§12.
Sedan stadsfullmäktiges ordförande till drätselkammaren överlämnat en skrivelse från
landstingets dispensärnämnd ang. utanordnande av beviljat anslag till dispensärsköterska,
beslutade nämnden att ärendet skulle överlämnas till hälsovårdsnämnden.
§13.
Av stadskamreraren avlämnat förnyelsekvitto å garantiförsäkring för år 1914 överlämnades
till ordföranden för förvaring.
§14.
Uppdrogs till stadskamreraren att inkomma med utredning och event. förslag rörande de
under magistraten och drätselkammaren stående tjänstemännens rätt till skrivmateriel o.dl.
Som ofvan
Justeras
A.Ljungberg”
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 januari 1914.
Närvarande: Herrar Burman, Linder, Wadstein, Falk och Nilsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Valdes herr Burström till ordförande under innevarande år och till vice ordförande under
samma tid herr Burman.
§2.
Föredrogs och godkändes protokollen af den 8 och 18 sistlidne december.
§3.
Beslutade Hamndirektionen, att afhålla ordinarie sammanträde den andra tisdagen hvarje
månad eller, i händelse af förhinder af något slag, dagen därpå; och skulle kallelse i regel sk
till kl.5.30 e.m.
§4.
Vid förnyad föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 20 november 1913, § 6,
angående utvidgning och förändring af spårsystemet vid södra hamnen beslutade
Hamndirektionen att tillsätta en komité med uppdrag att inkoma med förslag till plan öfver
arbetenas ledning, igångsättande och utförande; och insattes i denna komité herr Wadstein,
Stadsingenjören och Hamnmästaren med den sistnämnde som sammankallande.
§5.
Hamnmästaren hade med anledning af erhållet uppdrag att inkomma med förslag till
öfverenskommelse med ångbåtskommissionärerna med afseende å debitering och inkassering
af hamnafgifter för varor uti ingiven skrifvelse af den 3 oktober 1913 föreslagit:
1)att arbetet med ifrågavarande debitering och inkassering borde öfverföras från
ångbåtskommissionärerna till hamnkontoret beträffande alla inrikes varor och till
tullkammaren beträffande alla utrikes varor;
2)att för detta ändmål dels ett uppbördskontor måtte inrättas vi södra hamnpiren, dels tvenne
biträden anställas med uppgift såväl att ombestyra nämnda debiteringar som att mottaga och i
sin ordning till järnvägen expediera alla vagnsbeställningar och för desamma uppbära afgifter,
samt
3)att Hamndirektionen i anslutning härtill ville ingå till Stadsfullmäktige med hemställan att
fullmäktiges beslut i ärendet af den 9 maj 1912 måtte upphäfvas. Vid förnyad föredragning af
detta ärende beslutade Hamndirektionen att i princip antaga det af Hamnmästaren uppgjorda
förslaget samt att uppdraga till vice Ordföranden och Hamnmästaren att gemensamt uppgöra
och inkomma med detaljbestämmelser för de för beslutets verkställighet erforderliga
anordningar angående bokföring, kontorslokal m.m.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll af den 15 decmber 1913, §
21, angående anskaffande af en kranpråm för Tjufholmssundets räkning.
§7.
Stadsfullmäktige hade med öfversändande af utdrag af protokoll den 15 december 1913, § 9,
godkänt af hamndirektionen vidtagna åtgärder att i 1914 års utgiftsstat upptaga nödiga medel
dels för iordningställande af hamnpiren för en kostnad af 9050 kronor, dels för inköp af en
tjärsprutningsapparat för ett pris af 845 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade

Hamndirektionen: att lämna Stadsingenjören i uppdrag att infordra anbud å
tjärsprutningsapparaten att underställas direktionens pröfning; samt att uppdraga till den vid
behandlingen af under § 4 af detta protokoll antecknade ärende tillsatta komitén att inkomma
med förslag till plan äfven för detta arbetets utförande.
§8.
Sedan Stadsfullmäktige bifallit Hamndirektionens förslag att utbyta nuvarande lysbojar vid
Tjufholmskanalen mot tre stycken A.G.A.- lysbojar för en kostnad af 5600 kronor, beslutade
Hamndirektionen vid föredragning af ärendet att uppdraga till Hamnmästaren att i skrifvelse
hos Kungl.Lotsstyrelsen göra anhållan om tillstånd för Hamndirektionen af fyrbelysningen i
Tjufholmssundet.
§9.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 15 december 1913 § 4, häraf inhämtades att
fullmäktige bifallit Hamndirektionens hemställan om godkännande af ett af
Elektricitetsverkets föreståndare uppgjordt förslag till förbättrad belysning af hamnområdet
för en anläggningskostnad af 4900 kronor. Vid behandling af detta ärende beslutade
Hamndirektionen att hemställa hos Drätselkammaren att kammaren ville uppdraga till
Elektricitetsverkets föreståndare att utföra arbetet på hamnens bekostnad.
§10.
Stadsfullmäktige hade enligt protokoll af den 15 december 1913, § 6, bifallit
Hamndirektionens förslag, att, under förutsättning att Kungl. Lotsverket anordnar en ledfyr å
Lillieudden å Hamnholmen utanför Tjufholmssundet uppsätta en A.G.A.-fyrinrättning,
ledande klart från Germandön in mot Tjufholmssundet, för en kostnad af 3350 kronor. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i uppdrag
att hos Kungl. Lotsstyrelsen efterhöra om lotsverket ämnar å Lillienudden uppföra
förutnämnda fyr samt, om så visade sig vara fallet, hos Styrlesen göra anhållan om tillstånd
för Hamndirektionen att uppsätta den föreslagna fyren å Hamnholmen.
§11.
Sedan Stadsfullmäktige med begäran om yttrande översändt från Byggnadsnämnden
inkommet förslag till närmare beskrifning af de genom fullmäktiges beslut den 14 september
1912 godkända ändringar i gällande stadsplan, beslutade Hamndirektionen att remittera
ärendet till Hamnmästaren för skyndsamt afgifvande af yttrande.
§12.
Anna Lovisa Lundqvist hade hos Hamndirektionen anhållit att komma i åtnjutande af ett
månatligt understöd, sedan hon numera vore oförmögen att sköta befattningen som
förestånderska för kabinettet vid södra hamnen. Sedan Fattigvårdstyrelsen i afgifvet yttrande
öfver framställningen dels vitsordat änkan Lundqvists behof af understöd, dels hemställt att
Hamndirektionen ville t.v. ställa ett belopp af intill 200 kronor pr år till styrelsens förfogande
att i mån af behof tilldelas henne, beslutade Hamndirektionen vid förnyad behandling af
ärendet att ett tillfälligt understöd af högst 200 kronor pr år skulle genom Hamnmästaren
utbetalas till änkan Lundqvist, i den mån sådant understöd visade sig erforderligt.
§13.
I enlighet med erhållet uppdrag hade Hamnmästaren till dagens sammanträde inkommit med
förslag till igångsättande af makadamslagning för hand för hamnens behof under innevarande
år. Sedan af förslaget inhämtas, att Hamnmästaren tänkt sig makadamtillverkningen ordnad

så, att sedan sprängning af sten verkställts i s.k. kallkällberget, råmaterialet skulle
transporteras till planen nedanför s.k. södra tullvaktstugan, där själfva makadamslagningen
skulle försiggå genom arbetare, hvilka till visst pris pr kbm. för hand krossade stenen till
makadam, beslutade Hamndirektionen, sedan antecknat blifvit att kostnaden för makadamen
enligt Hamnmästarens, med ledning af inkomna anbud, gjorda beräkning skulle blifva c:a 7
kronor förutom eventuel ersättning.
dels att på hamnens bekostnad anskaffa skyddsglasögon till makadamslagarne,
dels att omedelbart sätta makadamslagningen i gång på föreslaget sätt. Hamndirektionen
beslutade att förklara protokollet i denna del genast justeradt.
§14.
Sedan Hamnmästaren till Hamndirektionen inlämnat 9 st. förteckningar öfver hamnen
tillhöriga inventarier den 31 december 1913, beslutade Hamndirektionen att utse mästerlotsen
Helmer Sandberg och maskinisten F. Lindblom att verkställa inventering af effekterna; och
skulle ett arfvode af 25 kronor utgå till hvardera af inventeringsmännen.
§15.
Hamnservisen C. Friberg hade hos Hamndirektionen anhållit om tillstånd att få mottaga och
innehafva uppdraget att vara Sveriges Redareförenings ombud i Luleå för anskaffande af
sjöfolk. Sedan af Hamnmästarens yttrande i ärendet inhämtats, att uppdraget ej komme att i
minsta hänseende inverka störande för Fribergs tjänst hos hamnen, beslutade
Hamndirektionen på tillstyrkan af Hamnmästaren medgifva, att Friberg finge mottaga och tills
vidare innehafva befattningen ifråga.
§16.
J. Aug. Carlström hade hos Hamndirektionen anhållit att få till låns erhålla 4 st. flaggstänger
att användas vid en af sökande å norra stadsfjärden uppslagen skridskobana. Sedan
Hamnmästaren upplyst att flaggstängerna lågo så placerade i hamnens förråd, att de icke utan
en del besvär och kostnader kunde utlämnas, beslutade Hamndirektionen att afslå sökandens
framställning.
§17.
Hamnbetjänten R. Jansson hade med stöd af ett af stadsläkaren Sven Kjellman utfärdat intyg,
att Jansson på grund af åderbråck vore i behof af 6 veckors tjänstledighet, anhållit att
tjänstledighet måtte beviljas honom under 5 á 6 veckor f.o.m. den 15 januari 1914. Sedan
Hamnmästaren upplyst att Janssons tjänst kunde under tjänstledigheten utan särskild vikarie
upprätthållas, beslutade Hamndirektionen att bevilja sökanden 6 veckors tjänstledighet f.o.m.
den 15 innevarande januari med bibehållande af lön och tjänstgöringspenningar. Protokollet
förklarades hvad detta ärende beträffar omedlebart justeradt.
§18.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande:
1:o)E.A. Sundströms framställning om tilldelande af gratifikation till bogserångaren
”Balders” besättning;
2:o)Hamntillsyningsmannen A.Nordströms begäran om fri uniformskappa.
§19.
E.A. Nordström hade anhållit om restitution af utaf honom erlagd hamnafgift och platshyra
för 7 famnar barrved med tillhopa 2 kronor 10 öre, hvilket vedparti utgjorde en del af ett
större parti om 53 famnar, för hvilket konditor Forslund redan skulle hafva erlagt stadgade
hamnafgifter. Sedan Hamnmästaren, som icke ville förneka att Nordströms uppgift vore

riktig, tillstyrkt sökandens framställning, beslutade Hamndirektionen att beloppet, kr. 2:10,
skulle till Nordström retitueras, därest visas kan, att Forslund erlagt afgifter för samma
vedparti.
§20.
Sedan Stockholms Handelskammare till Kungl. Kommerskollegiikomitén inkommit med
framställning i fråga om uppdrag för rikets handelskammare att fastställa den dag, då för olika
svenska hamnar första öppet vatten skall anses förefinnas eller, med andra ord, tidpunkten för
sjöfartens officiela öppnande, hade komitén hos hamndirektionen anhållit om uttalande,
huruvida ifrågavarande uppgift lämpligen kan eller bör öfverlämnas åt handelskammaren.
Sedan antecknats, att Hamndirektionen redan under sistförflutet år haft frågan om
fastställande af tidpunkten för sjöfartens officiela öppnande under behandling och äfven aflåtit
förslag i saken till Sveriges Redareförening och Handels- och Sjöfartsnämnden i Luleå,
hvilket förslag innebar att Hamndirektionen i samråd med platsens Handels- och
Sjöfartsnämnd och efter lotsmyndigheternas hörande skulle, hvad Luleå hamn beträffar, äga
fastställa tidpunkten för sjöfartens officela öppnande på hamnen, beslutade Hamndirektionen
med anledning af det ändrade läge, hvari frågan numer kommit, att till Kungl.
Kommerskollegiikomitén afgifva det yttrande, att direktionen icke anser, att uppgiften ifråga
bör anförtros åt handelskamrarne, utan åt de härför bättre skickade hamnförvaltningarna i de
olika svenska hamnarna, hvilka dock borde skyldigkännas att på de platser, där
handelskammare finnes, först efter dess hörande fastställa tidpunkten för sjöfartens officiela
öppnande inom respektive hamnar. Protokollet förklarades i denna del genast justreradt.
§21.
Beslutade Hamndirektionen att låta verkställa revision af hamnkontorets och
ångbåtskommissionärernas debiteringar af hamn- och muddringsafgifter genom
kammarskrifvaren B. Ridderstråhle; och skulle han äga att för arbetet räkna sig till godo ett
arfvode af 200 kronor i ett för allt.
§22.
Beslutade Hamndirektionen att i den komité, som den 12 augusti 1913 erhållit direktionens
uppdrag att inkomma med förslag till ny taxa för hamnafgifter i Luleå insätta herr Burman
som suppleant, hvarjämte Hamnmästaren utsågs att sammankalla komitén.
§23.
Föredrogs Hamnmästarens kassarapport för december månad år 1913.
§24.
Beslutade Hamndirektionen att bemyndiga Hamnmästaren att å direktionens vägnar träffa
aftal med drätselkammaren rörande lämplig fördelning på hamnen och staden af de bom-,
strand-, fiske-, och andra arrendelägenheter, som finnas i stadens närhet.
§25.
Föredroges och utanordnades diverse räkningar.

Justeradt den 10/2 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar.
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 17
januari 1914.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 8 innevarande januari.
§2.
Adolf och J.Åström, ägare till fastigheten n:r 131, hade hos drätselkammaren anhållit att för
reglering av tomt n:r 8 i kvarteret ”Katten” få göra följande ägoutbyte med Luleå stad: Adolf
och J. Åström avtstå till staden den del av fastighet n:r 131, som faller inom Skeppsbrogatan
innehållande i vidd 8,82 kvm, eller 100 kvadratfot. Staden avstår till Adolf och J. Åström den
del av fastigheten n:r 497, som faller inom tomten n:r 8 i kvarteret ”Katten”, innehållande i
vidd 31,43 kvm. eller 357 kvadratfot. För skillnaden i yta, 257 kvadratfot, betala Adolf och J.
Åström till staden en mellanavgift, beräknad efter zonvärdet, 40 öre pr kvadratfot, eller 102
kronor 80 öre. Sedan stadsingenjören tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden att, då ett
ägoutbyte på föreslaget sätt syntes vara för staden fördelaktigt, hos stadsfullmäktige hemställa
om bifall till detsamma. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
Som ovan
Justeradt den 2/2 1914.
Å tjänstens vägnar
K.H.Brändström”
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 26 jan.1914.
Närvarande: Ordf.domprosten J. Hansson, hrr O. Åhrström och C. Gustafsson samt
undertecknad, sekr.
§1.
Från överläraren har inkommit anmälan, att gossen Linus Brunnberg, trots den varning han
vid nämndens sammanträde den 7 april 1913 erhöll vinner sig högst oordentlig och slarvig
med avseende å skolgången, smög sig undan då han skulle hämtas till skolan o.s.v. Sedan
såväl gossen som hans fader, arbetaren E.J. Brunnberg hörts beslöt nämnden, att låta skilja
gossen från hemmet och utackordera honom i enskilt hem, om han ej ordentligt besöker
skolan varje dag, till dess han erhållit avgångsbetyg.
Dag som ovan
John Hansson/ P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 januari 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrströrn, Hellsten, G.Andersson, Lind,
Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Fernlund, Sandberg,
Nilsson, D.Andersson, Sölwén, Gillqvist och Widlund ävensom Stadskamreraren, varemot
såsom frånvarande antecktnades Herrar Wallin, Edström och Hage samt Fröken Holm, av
vilka Herr Hage ej kunnat med kallelse anträffas och de övriga anmält sig förhindrade att
bevista sammanträdet.
§ 1.
Utsagos Herrar Lindgren och Flodmark att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 3
nästkommande februari klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot
protokollet över Stadsfullmäktiges sammanträde den 15 december 1913.
§ 3.
Sedan Konungens Befallningshavande vid granskning av det utav Stadsfullmäktige den 16
oktober 1913 antagna förslag till ny hamnordning för Luleå gjort ett par smärre anmärkningar
mot detsamma, samt med anledning därav Stadsfullmäktige lämnats tillfälle att ändra
detsamma i enlighet med gjorda anvisningar, hade Beredningsnämnden hemställt, att
Stadsfullmäktige ville besluta följande ändringar uti förslaget:
§ 23 sista punkten erhåller följande lydelse: ’Den som bryter mot bestämmelsen i sistnämnda
moment, vare förfallen till 25 kronors böter’;
i § 30 nedsättes bötesmaximum från 500 till 100 kronor;
§ 31 erhåller följande ändrade lydelse: ’Böter, som enligt hamn-ordningen ådömas, fördelas
på sätt § 28 ordningsstadgan för rikets städer föreskriver samt förvandlas vid bristande
tillgångar enligt lag’.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att återremittera detsamma till
Hamndirektionen.
§ 4.
Sedan av Drätselkammaren utsedda särskilda kommitterade utarbetat förslag till särskilda
byggnadsföreskrifter enligt § 41 i stadsplanelagen för den del av stadens donationsjord å
Mjölkudden, som ligger mellan den planlagda staden och verkstadsområdet å Notviken, hade
Drätselkammaren vid föredragning av ärendet beslutit att översända förslaget till
Stadsfullmäktige med hemställan att det måtte överlämnas till Byggnadsnämnden.
Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att bifalla detta Drätselkammarens förslag.
§ 5.
Robertsviks ångsåg Wiklund & Sjödin hade hos Stadsfullmäktige anhållit att, räknat f. o. m.
den 5 maj 1913, få på en tid av 25 år eller intill dess att staden behöver desamma, arrendera
följande områden:
l:o) Det i byte med Luleå stad enligt Stadsfullmäktiges beslut av den
16 september 1909 till staden avträdda området för Kr.
150: —
2:o) Fastighet N:o 71 inom Landsgatan för
100: —
3:o) Området mellan karantänsstallarne och ångsågen för
75: —

4:o) Rätt till fäste för timmerbom i karantänskajen för
25: —
5:o) Timmerplats i Skutviken i likhet med kontrakt, upprättat med Robertsviks Trävaru A.-B. för
100: —
tillhopa per år Kr. 450: •—
med rätt för firman att uppsäga arrendet, därest firman skulle upphöra eller affären skulle
nedläggas före arrendetidens utgång.
Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande över ansökningen hemställt om bifall till
densamma mot att den årliga arrendeavgiften sättes till 500 kronor och att rättighet till
uppsägning av avtalet före arrendetidens utgång stipuleras i enlighet med ett av
Stadskamreraren avgivet förslag.
Jämväl Hamndirektionen hade tillstyrkt framställningen mot följande villkor utöver dem
Drätselkammaren föreslagit;
att arrendeavgiften för timmerplats i Skutviken, utgörande omkring 110,000 kv.-meter, höjes
till 200 kronor;
att inseglingsränna hålles öppen och att stränderna hållas till gängliga för båtar;
att stenkistor eller andra fasta förtöjningsanordningar icke få nedsänkas utan
Hamndirektionens medgivande i varje fall.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag med de av Hamndirektionen däri
föreslagna, ändringar, på så sätt att arrendet för hela området bestämmes till 600 kronor pr år.
§ 6.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från Margareta Enkvist
inkommen begäran, att staden, sedan genom Stationsgatans urschaktande och sänkning henne
tillhöriga fastigheten N:o 463 i kvarteret Trasten tagit skada, måtte låta vidtaga en del angivna
åtgärder till sockelns förstärkning m. m.
Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit att återsända framställningen
till Stadsfullmäktige med underrättelse, att Drätselkammaren, som ansett arbetet kräva
omedelbart utförande, låtit Stadsingenjören för en kostnad av 45 kronor verkställa i
ansökningen begärd reparation.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige med godkännande av den
vidtagna åtgärden att lägga ärendet till handlingarne.
§ 7.
Singer & C:o Symaskinsaktiebolag hade med stöd av Kungl. Kammarrättens utslag den 6
augusti 1913 hos Drätselkammaren gjort framställning om restitution av viss del av bolagets
kommunalutskylder för år 1911, varefter Drätselkammaren, som ansåg utsikt icke förefinnas
att genom besvär erhålla ändring i Kammarrättens utslag, hos Stadsfullmäktige anhållit om
bemyndigande att få till bolaget restituera det för mycket erlagda beloppet eller kr. 29: 62.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktige med begäran om yttrande till Drätselkammaren remitterat tre
särskilda framställningar om lönereglering, nämligen från kronokassören, poliskåren och
brandchefen, den sistnämnda avseende den fasta brandkårens befäl, hade Drätselkammaren
beslutit, att då det syntes fördelaktigt, att alla löneärenden erhöllo en så vitt möjligt likformig
behandling, hos Stadsfullmäktige hemställa om tillsättande av en särskild lönenämnd, till
vilken nu gjorda och framdeles inkommande framställningar om lönereglering kunde
hänskjutas för nödig utredning och yttrande.

Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag om tillsättande av en permanent
lönenämnd samt valde till ledamöter i denna nämnd rådmannen P.Sandström,
stadskamreraren, exekutionsbetjänten C.A.Palm, lok.-föraren N.Falk och förvaltaren
C.Tillman med Herr Sandström sorn sammankallande.
Valet skedde med acklamation utom beträffande Herr Tillman, vilken erhöll 22 röster av 26
avgivna 4 röster tillföllo redaktören H. Fernlund.
§ 9.
Magistraten hade med hemställan om utanordnande till Stadsfullmäktige överlämnar en
räkning från A.Gullberg å 50 kronor, utgörande ersättning för på uppdrag verkställd insamling
av en del bostadsuppgifter, vilka vid den år 1912 härstädes verkställda bostadsräkningen
uteblivit.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att utanordna räkningens belopp
av i årets stat för oförutsedda utgifter anslagna medel.
§ 10.
Sedan Elektricitetskommittén inkommit med utredning rörande Herr Falks motion om
elektrifiering av ångfärjan Trafik, hade Hamndirektionen uti avgivet yttrande på i utredningen
förebragta skäl hos Stadsfullmäktige avstyrkt elektrifieringsförslagets antagande.
Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden, att
motionen i denna del icke skulle till någon Stadsfullmäktiges åtgärd föranleda.
§ 11.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat från elektricitetskommittén
inkommen utredning och alternativa förslag rörande elektrifiering av pumpstationen, hade
Stadsingenjören i infordrat yttrande i likhet med kommittén tillstyrkt antagande av det som
alt. II betecknade förslag, upptagande ledning från stadens elektricitetsverk, först i jordkabel
till en fri plats strax bortom grindstugan och sedan på trästolpar till pumpstationen, med en
beräknad anläggningskostnad av 29,200 kronor. Stadsingenjören hade däremot beträffande
kommitténs hemställan, att det måtte tagas i övervägande, huruvida icke pumpstationens
motor borde inrättas så, att antingen den ena eller den andra pumpen kan drivas av motorn, på
anförda skäl avstyrkt motorns anordnande på detta sätt.
För egen del hade Drätselkammaren tillstyrkt antagande av elektricitetskommitténs förslag alt.
II, varemot Kammaren på av Stadsingenjören anförda skäl avstyrkt den av kommittén
alternativt ifrågasatta placeringen av motorn, i synnerhet sorn det icke möter hinder att utan
ökad kostnad, när helst så skulle visa sig önskligt eller erforderligt, utföra den ifrågavarande
anordningen.
Vid föredragning av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden utan votering Drätselkammarens förslag samt beslöto, att kostnaden för
nyanläggningen 29,200 kronor skulle bestridas av lånemedel.
§ 12.
Antecknades att Herr Wallin under behandling av det i föregående paragraf omförmälda
ärende infunnit sig å sammanträdet.
§ 13.
Hos Stadsfullmäktige hade A.V.Falk m. fl. å Mjölkudden bosatta personer anhållit, att den för
pumpstationens ifrågasatta elektrifiering erforderliga ledning måtte erhålla sådan sträckning,
att möjlighet

beredes att i folkskolebyggnaden å Mjölkudden ävensom i enskilda bostäder därstädes
installera elektrisk belysning.
Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit återställa skrivelsen till
Stadsfullmäktige med påpekan, att ansökningen tillmötesgås genom att Stadsfullmäktige
bifalla det av Drätselkammaren förordade elektrifieringsförslaget alt. II.
Med hänvisning till sitt beslut under § 11 här ovan beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan av
Beredningsnämnden, att framställningen f. n. ej skulle föranleda vidare åtgärd.
§ 14.
I en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren för yttrande remitterad skrivelse hade
biografägaren C.V.Andersson anhållit att få förvärva stadens del av tomt N:o 5 i kvarteret
Tjädern till lägsta, möjliga pris och på sådana villkor, att något kontant utlägg icke
erfordrades, för att å tomten, sedan denna i sin helhet förvärvats, uppföra en tidsenlig
teaterbyggnad.
Sedan antecknats, att zonvärdet å tomten utgjorde 50 öre per kvadratfot, hade
Drätselkammaren föreslagit, att staden tillhöriga delar av ifrågavarande tomt, utgörande enligt
företett arealbevis sammanlagt 4595,90 kv.-meter, måtte till sökanden försäljas mot en
köpeskilling, beräknad efter 4 kronor 50 öre per kv.-meter eller 3,131 kronor 55 öre.
Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
utan votering att bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att den inflytande
köpeskillingen skulle tillföras fastighetsfonden.
§ 15.
Adolf och J.Åström, ägare till fastigheten N:o 131, hade hos Drätselkammaren anhållit att för
reglering av tomt N:o 8 i kvarteret Katten få göra följande ägoutbyte med staden:
’Adolf och J.Åström avstå till staden den del av fastigheten N:o 131, som faller inom
Skeppsbrogatan, innehållande i vidd 8,82 kv.-meter eller 100 kv.-fot.
Staden avstår till Adolf och J. Åström den del av fastigheten N:o 497. som faller inom tomt
N:o 8 i kvarteret Katten, i vidd inne¬hållande 31,43 kv.-meter eller 357 kv.-fot.
För skillnaden i yta 257 kv.-fot betala Adolf och J. Åström en mellangift, beräknad efter
zonvärdet 40 öre per kv.-fot, eller 102: kronor 80 öre.’
Sedan Stadsingenjören tillstyrkt ansökningen hade Drätselkammaren,, då ett ägoutbyte på
föreslaget sätt syntes vara för staden fördelaktigt, hos Stadsfullmäktige hemställt om bifall till
detsamma.
Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att
godkänna ägoutbytet samt bestämde, att inflytande medel skulle läggas till fastighets fonden.
§ 16.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren översänt en från Aug.Jonsson m. fl. inkommen
framställning om upphävande av Kammarens beslut att anställa endast en entreprenör för
installation av elektriska ledningar med uppdrag för Kammaren att inkomma med fullständig
motivering för beslutet, hade sådant yttrande jämte motivering nu från Drätselkammaren
inkommit, och hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige måtte besluta, att
framställningen ej skulle till vidare åtgärd föranleda.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att med uttalande av sitt ogillande
av vad Drätselkammaren i denna sak företagit lägga dess förklaring till handlingarne samt att
anmoda Drätselkammaren att i god tid före kontraktstidens utgång till Stadsfullmäktige
inkomma med förslag om huru installationsverksamheten i staden för framtiden borde ordnas.
Detta beslut fattades efter votering med 18 röster mot 8, vilka senare avgåvos för bifall till
Beredningsnämndens förslag.

§ 17.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från montören
O.Wikström ingiven skrivelse med anhållan att Stadsfullmäktige ville upphäva av Kammaren
fattat beslut att återkalla sökanden enligt påstående meddelat tillstånd till utförande av
installationer med anslutning till stadens elektricitetsverk.
Med hänvisning dels till Magistratens utslag i ärendet den 25 augusti 1913, dels till
bestämmelsen i för Drätselkammaren gällande reglemente, § 15, hade Drätselkammaren
därefter hemställt, att Wikströms framställning ej skulle föranleda åtgärd.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 18.
Drätselkammaren hade med anledning av från Stadskamreraren inkommet förslag beslutit att
hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att de inkomster, som järnvägstorget genom tillfälliga
upplåtelser, förhyrningar o. d. kan komma att inbringa, måtte från och med år 1913 få avsättas
för framtida ordnande av järnvägstorget.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag.
§ 19.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren översänt en av J.A.Carlström gjord
framställning om kostnadsfritt lån av en båglampa jämte fri montering ävensom fri elektrisk
ström för belysning av en å norra stadsfjärden uppslagen skridskobana dagligen under tiden
kl. 4—10 e. m. under innevarande vinter.
Sedan elektricitetsverkets föreståndare uppgivit stadens kostnader vid ett bifall till
framställningen till 210 kronor, därav 180 kronor fri ström och 30 kronor lampslitage och
montage, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att fri ström beviljades
sökanden mot villkor, att han förbinder sig att låta lärjungarna vid stadens folk- och småskolor
avgiftsfritt begagna sig av banan under fyra timmars tid två gånger i veckan på förut i god tid
kungjorda tider ävensom vid de tillfällen, då ungdomen åtnjuter s. k. skridskolov.
Slutligen hade Drätselkammaren meddelat, att Kammaren i avsikt att påskynda
skridskobanans iordningställande ansett sig hava ägt befogenhet att till sökanden utlåna och
montera den för belysning av banan erforderliga lampan.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden
att bifalla, vad Drätselkammaren föreslagit, samt anmoda Folkskolestyrelsen att tillse, att de
av Drätselkammaren föreslagna villkor från Carlströms sida uppfyllas.
§ 20.
Uti avgivet yttrande över en av Styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt till
Stadsfullmäktige ingiven framställning om ett anslag för år 1914 av 1,400 kronor såsom
bidrag till fortsatt uppehållande av anstaltens verksamhet hade Drätselkammaren, under
erinran att medel för detta ändamål finnas avsatta såsom oförutsedda utgifter under rubrik 35 i
1914 års stat, hos Stadsfullmäktige tillstyrkt anslagets beviljande.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bevilja det begärda anslaget.
§ 21.
Sedan Förste lantmätaren H.K.Brändström hos Konungens Befallningshavande anfört besvär
över Stadsfullmäktiges den 20 november 1913 fattade beslut att till Idrottsföreningen
Kamraterna i och för anordnande av en idrottsplan för en tid av 20 år upplåta kvarteret Loet

jämte del av Prästgatan, hade besvären utställts till kommunikation med Stadsfullmäktiges
ordförande för hörande av Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar.
Efter föredragning av besvären hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige
såsom förklaring över desamma måtte yrka, att besvären skulle lämnas utan avseende.
Herrar Falk och Lindgren hade anhållit att få till protokollet antecknat, att de röstat för, att
Beredningsnämnden skulle tillstyrka Stadsfullmäktige att instämma i besvären.
Med 15 röster mot 9, vilka senare avgåvos för bifall till ett av Herr Falk väckt förslag att
Stadsfullmäktige skulle instämma i besvären, beslöto Stadsfullmäktiges icke klagande
medlemmar att bifalla Beredningsnämndens förslag.
§ 22.
Sedan Förste lantmätaren H.K.Brändström hos Konungens Befallningshavande anfört besvär
över Stadsfullmäktiges den 20 november 1913 fattade beslut att bevilja avkortning av de
arbetarne O.V.Is och J.O.Lindqvist påförda kommunalutskylder för åren 1911 och 1912, hade
besvären utställts till kommunikation med Stadsfullmäktiges ordförande för hörande av
Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar.
Efter föredragning av besvären beslöto Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar på
förslag av Beredningsnämnden att yrka, att besvären skulle lämnas utan avseende.
§ 23.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrivelse från Kungl. Mynt- och Justeringsverket
angående tiderna för justerings förrättande i Luleå stad m. m.
§ 24.
Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshavande i länet, den 29
december 1913 givna utslag på besvär av
Axel Nilsson över Stadsfullmäktiges vid sammanträde den 16 oktober 1913 förrättade val av
ledamöter i pensionsnämnden för Luleå stad.
§ 25.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Kapten C. Skarstedts avsägelse av uppdraget att vara suppleant i Drätselkammaren;
2:o)Fattigvårdsstyrelsens framställning rörande tolkning av en bestämmelse i den för
Stadsläkaren gällande instruktion;
3:o) Herr Burmans motion angående tillsättande av en ny värderingskommitté.
§ 26.
Till Drätselkammaren remitterades;
l:o) I.Byströms framställning angående köp av en del av fastigheten n:o 201 m. m.
2:o) En framställning från E.Rutberg m. fl. rörande framdragande av ledningar för elektrisk
belysning till Bergviken.

§ 27.
Till Lönenämnden remitterades en begäran från Johan Landström om löneförhöjning.
§ 28.
Till Byggnadsnämnden och Drätselkammaren remitterades en till Stadsfullmäktige inkommen
utredning från den kommitté, som tillsatts för behandling av Herr Falks motion rörande
eventuella förändringar i instruktioner, arbetssätt m. m. för stadsingenjören och
stadsbyggmästaren.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt.
A. Holm.
Justeradt:
Per Segerstedt,
Hugo Flodmark,
C. Lindgren.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 30
jan.1914.
Närvarande: Hrr G. Norrby, C. Gustavsson, O.E. Wester, fröken Hildur Mörtzell samt
underteck.sekr.
§1.
Till nämndens ordf. valdes rektor G. Norrby och till sekreterare överlärare P.Edv. Lindmark.
§2.
Protokollet från sammanträde den 23 maj 1913 godkändes.
§3.
Bibliotekarietjänsten vid skolbiblioteket hade genom anslag kungjorts ledig till ansökan för
den 15 jan. 1914. Endast en sökande, folkskollärarinnan J. Gunnarsson, hade anmält sig.
Nämnden, som som erhållit folkskolestyrelsen bemyndigande att välja bibliotekarie, utsåg
herr Gunnarsson att tills vidare mot ett årligt arvode av 50:- kr. uppehålla nämnda tjänst.
§4.
Till protokollet skulle antecknas, är eleverna i sjätte klassen, Agnes Johansson, Gustava
Lehtonen, Elsa Backteman, Berta Lundqvist, Sigrid Hult och Astrid Lindahl anmält sig till
deltagande i nattvardsundervisningen. Överläraren erhöll i uppdrag att i samråd, med
klassföreståndarinnan
ordna
undervisningen
med
sjätte
klassen
medan
nattvardsundervisningen pågår.
§5§5§5.§5§
Nämnden beviljade flickan Hedvig Engström forsatt ledighet från skolan under 1914 under
förutsättning att hennes sjuklighet genom läkarbetyg styrkts men avslog gjord framställning
om avgångsbetyg efter folkskolestadgans § 48.
§6.
Nämnden beviljade gossarna Karl Häggberg och Ejnar Norlin lov från skolan de timmar , som
de behöva ledigt för att bevista nattvardsundervisningen. Liknande anhållan från Ejnar
Johansson, Vincent Westerlund, Herdis Gille, Axel Ritunen och Signe Lindkvist avslogs.
§7.
Nämnden förklarade sig ingenting ha att erinra mot att flickan Anna Sternros, som på grund
av sjuklighet är befriad från skolgång, under höstterminen deltager i nattvardsundervisningen.
§8.
Slöjdlärarinnan Elin Vestberg hade inkommit med ansökan om tjänstledighet på grund av
sjukdom under en månads tid, samt gjort framställning om bidrag till avlöpande av vikarie.
Överläraren anmälde samtidigt, att hennes undervisningsskyldighet under tiden uppehålles av
fru Augusta Hällqvist samt lärarinnan Nanna Höglund, Beda Gustavsson och Gertrud
Ridderstråle. Nämnden beslöt föreslå folkskolestyrelsen att ingå till stadsfullmäktige med
anhållan, att stadsfullmäktige måtte bevilja bidrag till avlönandet av lärarinnan Elin Vestbergs
vikarie att utgå efter samma grunder, som i lag äro beslutade för avlönande av vik. för lärare
och lärarinnor vid folk- och småskolor eller med ¾ av vikariens lön.

§9.
Fröken Hildur Mörtzell och hr O.E. Wester fingo i uppdrag att justera protokollet.
Dag som ofvan
Jusrerat
Hildur Mörtzell
Gunnar Norrby/P.Edv.Lindmark
O.E.Wetser”

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 januari 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Gullberg, Gunnarsson, Ahlström, fröknarna
Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 30 december 1913 föredrogs och justerades.
§2.
Avslogs Oskar Erikssons å Hindersön begäran om förhöjning i fosterbarnsarvodet för gossen
Albin Strandberg från 100 till 120 per år.
§3.
Från drätselkammaren hade för yttrande remitterats en ansökan från Frans Josefsson Palm,
vilken i stadens arbete ådragit sig ögonskada, att han måtte tillerkännas ersättning av en krona
per dag, så länge han genom läkarebetyg styrkte sin arbetsoförmåga. Vid föredragning härav
beslöt styrelsen hos drätselkammaren vitsorda Palms behov av det begärda understödet.
§4.
Anmälde tillsyningsmannen dels att Johanna Augusta Andersson måst på grund av sjukdom
intagas å fattiggården under tiden den 13 – 20 januari, varefter hon intagits å Sandträsk
sanatorium, dels att ansvarsförbindelse lämnats för arbetaren A.L.Nilssons vård å samma
sanatorium, och blevo dessa åtgärder av styrelsen godkända.
§5.
Bifölls änkan Maria Lundbergs begäran om förhöjning av understödet från 100 till 144 kronor
per år.
§6.
Stadsfullmäktiges protokoll för den 15 december 1913, §§ 14,31 och 32, föredrogs och lades
till handlingarna.
§7.
På hemställan av Felix Simon Ahlström, vilken enligt intyg av doktor Neander led av lungsot
och vore i stort behov av sanatorievård, beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för
Ahlströms vård å Sandsträsk sanatorium samt i avvaktan på hans intagande där bevilja honom
inträde å härvarande fattiggård och skulle kostnaden härför utsökas hos Jockmocks kommun,
där Ahlström ägde hemortsrätt.
§8.
Under uppgift att han fått löfte hyra verkstad hos skomakaren P.O. Sundqvist anhöll J.O.
Wennberg om styrelsens tillstånd att lämna fattiggården. Vid föredragning härav beslöt
styrelsen bifalla Wennbergs begäran med erinran om att därest han ej förhölle sig nykter och
försörjde sin familj, han komme att ånyo intagas å fattiggården. Beredningsutskottet fick i
uppdrag att vidtala Sundqvist angående verkstadsupplåtelsen.
§9.
Biföll styrelsen Nils Petter Nilsson-Stråkas begäran att få lämna fattiggården ävensom att få
för ett pris av 15 kronor, som efter ordförandens prövning kunde nedsättas till 10 kronor,
övertaga den kostym han nu hade på sig.

§10.
Anmälde tillsyningsmannen, att ogifta Emma Kristina Söderberg och hennes son Nils Hugo
måst intagas å fattiggården den 9 januari, enär Söderberg brutit en arm, och beslöt styrelsen
med godkännande härav, att kostnaden för deras vård och underhåll skulle utökas hos
vederbörande kommun.
§11.
Efter därom gjord framställning beslöt styrelsen intaga Lovisa Lindfors’ son Edvin å
fattiggården. Modern skulle få kvarbo hyresfritt i sin nuvarande lägenhet till den 1 april, efter
vilken tid hon, därest hon önskade understöd, hänvisades till fattiggården.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Isaksson Lantto måst på grund av styrkt sjukdom intagas
å fattiggården den 15 januari och beslöt styrelsen, att kostnaden för hans vård och underhåll
skulle utökas hos vederbörande kommun.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen, att änkan Johanna Lindström måst intagas å fattiggården den 28
januari. Styrelsen beslöt godkänna åtgärden samt uppdrog åt beredningsutskottet att utreda,
huruvida kostnaden för hennes vård och underhåll borde bestridas av sonen, eldaren Erik
Gustav Lindström.
§14.
Föredrogs och godkändes listan över extra understöd under januari månad.
§15.
Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades 160 kronor.
§16.
Kungl. Kammarrätten utslag i fattigvårdsmål rörande Nils Anton Nilssons hustru Alma Maria
föredrogs och lades till handlingarna.
§17.
Beslöts att hos Kungl.Kammarrätten anföra besvär över Konungens Befallningshavandes i
Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande C.J. Husbergs hustru Maria.
§18.
Åt sekreteraren uppdrogs att avgiva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Augusta Wennberg,
Anna Viktoria Andersson, Jonas Olofsson, Axel Vilhelm Nilsson ( 2mål ), Johannes Ragnar
Lindeberg, Karl Häggström, Johannes Blomberg, Erik Adolf Nilsson, J.V. Gustafsson och
Brita Stina Nordin samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Johan Hej.
§19.
Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måst lämnas för hustru Signe Nilssons
vård å härvarande lasarett och blev denna åtgärd av styrelsen godkänd.
§20.
Anmälde tillsyningsmannen, att Axel Martin Nilsson måst hänvisas till lasarettsläkaren för
erhållande av vård och blev denna åtgärd godkänd.

§21.
Anmälde tillsyningsmannen, att Johan Hugo Sundström avled å fattiggården den 4 januari.
§22.
Godkändes med en del smärre ändringar, som framgå av resp. distriktsrådprotokoll,
understödslistorna för februari slutande å följande belopp, nämligen
för I distriktet
Kr. 384:16
”
II
”
” 429:75
”
III ”
” 267:50
”
IV ”
” 270:50
§23.
Beslöt styrelsen meddela Neder Kalix fattigvårdstyrelse, att styrelsen måste lämna minst 15
kronor i månaden förutom ved, läkarevård och medicin till Elin Olsson, sedan hon fått ett barn
till.
§24.
Som Karolina Ljungholm vägrat efterkomma styrelsens anmodan att flytta till Gellivare,
beslöts indraga hennes understöd.
§25.
Beslöt styrelsen bekosta reparation av Maria Nilssons symaskin.
§26.
Otto Nilssons Fanspets, som anhållit om understöd, hänvisades till fattiggården.
§27.
Beslöt styrelsen meddela Georg Rönnbäck, att sedan det blivit känt, att han vistades hos
modern utan att genom arbete försörja sig, vadan det måste anses ostridigt, att det till hans
moder utgående understödet till väsentlig del åtgått för hans uppehälle, styrelsen komme att
hos vederbörande myndighet begära hans inställande å fattiggården för att fullgöra arbete till
gäldande av den skuld, var i han kunde anses häfta till styrelsen. Därest han lämnade hemmet
och hädanefter försörjde sig själv, skulle styrelsen låta därvid bero.
§28.
Till protokollet skulle anteckna, att Henrika Berggrens arv efter sin avlidne broder utgjorde
efter avdrag kostander för arvsskiftet kr. 626:28, varav kontant kr. 140:30 samt resten såsom
fordran hos K.J.Landin, Morjärv.
§29.
Av extra anslaget utanordnades till diakonissan 200 kronor.
§30.
En av förste provinsialläkaren Börjesson ingiven räkning för läkarevård åt stadens fattiga
överlämnades till hälsovårdsnämnden med begäran, att nämnden ville betala densamma.
§31.
Till ett kommande sammanträde bordlades ett av herr Gullberg väckt förslag, att styrelsen
skulle ålägga sekreteraren att attestera alla räkningar för understöd, som lämnats av andra

kommuner ävensom för å hospital och andra anstalter intagna staden tillhöriga personer, samt
att tillsyningsmannen skulle attestera alla övriga räkningar.

Justerat:
E.Lindgren
J.Gunnarsson
M.Sundström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

