Protokoll mars 1914
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 6 mars
1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson ävensom
stadsingenjören och stadsbyggmästaren; varjämte elektricitetsverkets föreståndare deltog i
behandlingen av i § 3 av detta protokoll antecknat ärende.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll av den 14 sistlidne februari.
§2
Föredrogs och lades till handlingarne inkommit utdrag av stadsfullmäktiges protokoll den 29
januari 1914, § 19, ang. beviljad fri elektrisk belysning till skridskobana.
§3.
Sedan elektricitetsverkets föreståndare enligt erhållet uppdrag infordrat anbud å leverans av
för högspänningsledningen till pumpstationen erforderliga ledningsstolpar och strävor
föredrogs nu vid anbudens öppnande fört protokoll jämte följande tablå över de inkomna
anbuden:
”Anbud å ledningsstolpar - - - - - - ”Bil./ 1914. Vid prövning av anbuden beslutade nämnden i
enlighet med vad elektricitetsverkets föreståndare i avgivet yttrande tillstyrkt att antaga
följande anbud
Herman Petterssons i Gäddvik anbud att leverera 250 st. ledningsstolpar av furu med 10 m.
längd och 7” toppdiameter samt 25 st. stolpar av furu med 12 m. längd och 7” toppdiameter
till ett pris av 10 resp. 12 kronor pr. st. fritt levererade längs linjen, med rätt för leverantören
att verkställa leveransen på vinterföre, samt
N.J.O. Nords i Gemträsk anbud att leverera 75 st. strävor av furu med 10 m. längd och 5”
toppdiameter till ett pris av 4 kronor pr. st., levererade fritt banvagn Boden, allt i
överensstämmelse med i kungörelsen utfärdade bestämmelser och anbud. Nämnden beslutade
vidare att uppdraga till elektrictetsverkets föreståndare att ombestyra såväl upprättande av
kontrakt med de antagna leveranstörerna som ock att besiktiga och mottaga det levererade
virket.
§4.
Sedan nämnden med anledning av framkomna, anmärkningar mot saluhallens ekonomi tillsatt
en komité, bestående av stadskamreraren, stadsbyggmästaren och ledamoten Danielsson med
uppdrag att inkomma med utredning och förslag till åstadkommande av ett bättre ekonomiskt
utbyte av saluhallen, hade komiterade nu inkommit med utlåtande och förslag i saken. Vid
föredragning av detta ärende beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige
av handlingarne i ärendet i enlighet med vad komiterade föreslagit hemställa det fullmäktige
ville besluta att saluhallsbyggnaden skall omändras enligt närlagd av stadsbyggmästaren
utarbetad ritning alt. A för en kostnad av 3000 kronor enligt bifogat kostnadsförslag att
målning av saluhallen skall verkställas för en kostnad av 2100 kronor enligt samma
kostnadsförslag samt att ett tilläggsanslag av 360 kronor anvisas för att under av komiterade i
utlåtandet angiven förutsättning eventuellt användas till inredning av en särskild fiskhall i
saluhallen. Nämnden beslutade vidare att omedelbart uppsäga de nuvarande kontrakten med
hyresgästerna i saluhallen.

§5.
Sedan byggnadsnämnden till stadsfullmäktige överlämnat en från Robertviks Ångsåg,
Wiklund & Sjödin gjord anhållan om tillstånd att få på staden tillhörig av firman arrenderad
del av vretan 132 uppföra en provisorisk kontorsbyggnad, hade stadsfullmäktige remitterat
ansökningen till drätselkammaren för yttrande. Efter föredragning av stadsingenjörens över
ansökningen avgivna yttrande beslutade nämnden att med remisshandlingarnes återställande
hos stadsfullmäktige hemställa, att sökandens begäran måtte beviljas med skyldighet dock för
firman att borttaga byggnaden, när staden så påfordrar.
§6.
Stadskamreraren hade i skrivelse av den 21 maj 1913 hemställt om förvärv av eventuellt i
enskild hand befintlig del av kvarteret Fisken. Sedan stadsingenjören i avgivet yttrande
meddelat, att det enligt verkställd undersökning visat sig, att, sedan staden den 19 juli 1906 av
Brandfors sterbhus inköpt dess del av fastighet n:r 161 inom nämnda kvarter, ehuru köpet ej
blivit lagfaret, staden numera vore ensam ägare till hela kvarteret Fisken, beslutade nämnden
att låta härvid bero; dock skulle lagfart omedelbart sökas å den vid nämnda tillfälle förvärvade
fastigheten.
§7.
Av t.f. jägmästaren i Bodens revir avgiven kassaredogörelse för år 1913 avseende
förvaltningen av Luleå stads skog föredrogs och lades till handlingarne.
§8.
Stadsbyggmästaren hade inlämnat följande arbetsbeskrivning för utförande av diverse
reparationer i stadens hus under innevarande år:
”Arbetsbeskrivning - - - - - - - - - - Bil. 2/ 1914. Efter föredragning punktvis av beskrivningen
beslutade nämnden att med godkännande av densamma uppdraga till stadsbyggmästaren att
till den 23 instundande mars kl. 12 midd. Infordra anbud å arbetenas utförande.
§9.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att för därtill i utgiftsstaten för
innevarande år avsatta medel utföra dels grusning av flickskoletomten i den omfattning
stadsfullmäktige bestämt dels indragning av vatten- och avloppsledning i köket till
maskinistens i stadshusets bostad.
§10.
Uppdrogs till stadsbyggmästaren att på för staden förmånligaste sätt försälja den numera
obehövliga filt, som förut använts i fästvåningens damsalonger i stadshuset.
§11.
Vid förnyad behandling av frågan om inköp av de Fastighets AB Lejonet tillhöriga tomterna i
kvarteret Oxen, beslutade nämnden, sedan upplyst blivit, att det visat sig omöjligt att
nedbringa det av bolaget fordrade priset att lägga anbudet utan vidare åtgärd till handlingarne.
§12.
Sedan stadsingenjören i rapport meddelat att hamndirektionen för makadamanslagning uttager
sten från lilla Mjölkuddsberget, beslutade nämnden att av hamndirektionen uttaga en
ersättning efter 75 öre pr kbm. Slagen makadam, med föreskrift tillika att stenen skall uttagas
till fullt djup och i nivå med nuvarande bottenplan, varför om sektion utspränges högre upp i
berget, utsprängningen skall fotsättas med lodräta väggar ned till bottenplanen.

§13.
Beslutade nämnden att göra hamndirektionen erbjudande att av drätselkammaren köpa
maskinkrossad makadam till ett pris av kr. 5:50 pr. kbm., levererad på upplagsplats invid lilla
Mjölkuddsberget.,
§14.
Sedan stadsingenjören i skrivelse erinrat därom att 342, 5 kvm. av fastighet n:r 161, fallande
inom kvarteret Loket icke vore i stadens ägo, beslutade nämnden att genom stadsingenjören
gå i underhandling med ägaren, L.A.Wallmark, om inköp av ifrågavarande vretdel
§15.
Beslutade nämnden att till N.G Ruthström på ytterligare 5 år, räknat från den 3 augusti
innevarande år, utarrendera stadens del av tomt n:r 6 i kvarteret Karpen mot en arrendeavgift
av 10 kronor pr. år och mot villkor att det omkring lägenheten uppsatta stängslet målas.
§16.
Beslutade nämnden att till G.V Sandorf och Augusta Burman gemensamt utarrendera 1120
kvm. av stadens del av vretan n:r 130 öster om järnvägen på ett år i sänder, räknat f.o.m. den
14 mars 1914 mot en arrende avgift av 15 kronor pr. år.
§17.
Uppdrogs till ordföranden och stadskamreraren att utfärda av stadsingenjören E.Kinnman
begärt tjänstgöringsbetyg.
§18.
Sedan brandchefen till drätselkammaren överlämnat berättelse över Luleå stads brandväsende
under år 1913, beslutade nämnden att översända densamma till stadsfullmäktige.
§19.
Från I. Byström inkommen begäran att få förvärva staden tillhörig del av fastighet n:r 201,
som faller inom tomt n:r 2 i kvarteret Sillen m.m. remitterades till stadsingenjören för
yttrande.
§20.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från E.Ruthberg m.fl. inkommen
skrivelse med begäran om framdragande till Bergviken av ledningar för elektrisk
innerbelysning. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att remittera
framställningen till elektricitetsverkets föreståndare med anmodan att inkomma med yttrande
över densamma ävensom över de tvenne förut till elektricitetsverkets föreståndare översända
ansökningar i enahanda syfte, vilka remitterats den 20 maj 1912 resp. den 13 augusti 1913 för
erhållande av föreståndarens yttrande.
§21.
Överjägmästaren i Luleå distrikt hade med begäran om utlåtande till drätselkammaren
översänt en till Kungl.Domänstyrelsen ställd ansökan från arbetaren E.H.Persson att få å
Tjuvholmen arrendera ett område om 400 kvf. För uppförande av en villabyggnad. Som
emellertid ansökningen icke syntes beröra drätselkammaren och dess förvaltning, beslutade
nämnden vid föredragning av ärendet att översända handlingarne i ärendet till
hamndirektionen med anhållan att direktionen ville till överjägmästaren avgiva det begärda
utlåtandet

§22.
Föredrogs och godkändes
1) av brandchefen upprättat kontrakt med brandmannen Johan David Persson samt
2) av stadsbyggmästaren upprättat kontrakt med P.O. Sundqvist ang. renhållning i fastighet
n:r 7 Örnen.
§23.
Stadsfullmäktige hade den 15 november 1897 beslutat, att till J. Carlsson m.fl. på 30 år
upplåta ett område inom kvarteret Stören för anläggande av en tvättinrättning med cirkelsåg
mot villkor bland annat att området, därest icke i enlighet med uppgivna ändamålet
tvättinrättning för allmänhetens behov därstädes hålles i verksamhet, skulle till staden
återfalla utan lösen före upplåtelsetidens utgång, varjämte innehavaren skulle hava att för
upplåtelsen till staden erlägga en avgift av etthundra kronor om året. Som emellertid
stadskamreraren under framhållande att tvättinrättningen för länge sedan upphört och ersatts
med sågverksrörelse samt stadsfullmäktige tydligen fastställt den låga arrendeavgiften av 100
kronor pr år för att underlätta just tvättinrättningens verksamhet hemställt om höjning av
arrendeavgiften, hade stadsingenjören i avgivet yttrande föreslagit att arrendeavgiften för
området, som innehåller 10908 kvm, måtte f.o.m. innevarande år sättas till 300 kronor pr. år.
Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden att, då kontraktet måste anses vara
förverkat, f.o.m. år 1914 bestämma den årliga arrendeavgiften till 300 kr. och skulle området
utarrenderas för ett år i sänder eller om innehavaren, Luleå Ångsåg så önskar, för en tid av 5
år och därefter för ett år i sänder med lämplig uppsägningstid.
§24.
Brandmannen Oscar Lundberg hade till drätselkammaren ingivit av brandchefen tillstyrkt
ansökan om tjänstledighet under sex månader f.o.m. den 1 instundande april för fullgörande
av sin värnplikt. Vid föredragning av detta ärende beslutade nämnden med bifall härtill, att
Lundberg skulle under den sålunda beviljade tjänstledigheten äga av sin avlöning uppbära 5
kr. pr månad. Nämnden uppdrog vidare till brandchefen att anställa vikarie med en avlöning
uppgående till högst Lundbergs fulla avlöning med avdrag av de 5 kronor, Lundberg äger
uppbära.
§25.
Med anledning av det väntade kungabesöket den 12 innevarande mars månad hade
mottagningskomitén genom stadsbyggmästaren J. Wikberg gjort muntlig framställning dels
att de elektriska lamporna i fästsalens ljuskronor måtte få utbytas mot nya sådana dels att
tillstånd måtte meddelas komitén att få å stadens belysningsstolpar uppfästa flaggstänger i
behövlig mängd. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att lamporna i
frågavarande ljuskronor skulle få utbytas mot metalltrådslampor om 16 normalljus under
förutsättning att dylika lampor finnas i lager hos elektricitetsverket. Sedan vidare av
stadsbyggmästaren upplysts, att elektricitetsverkets föreståndare förklarat hinder icke möta att
uppsätta förutnämnda flaggstänger å belysningsstolparna, beslutade nämnden att lämna
komitén tillstånd att efter samråd med elektricitetsverkets föreståndare uppsätta desamma.
Som ovan
Justeradt den 23 mars 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K. Brändström”
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammaren ekonominämnd i Luleå den 8 mars
1914.
§1.
Föredrogs och godkändes ekonominämndens protokoll av den 14 sistlidne februari.
§2.
Som det visat sig, att vid varje betalningstermins slut ett mycket stort antal strömräkningar ej
äro betalda i rätt tid hade elektricitetsverkets föreståndare i skrivelse till drätselkammaren
hemställt, att kammaren ville bestämma, att å räkning, som ej betalas senast förfallodagen
skall läggas en indrivningsavgift av 1 krona och dessutom eventuellt en avstängningsavgift av
1 krona för varje mätare. Vid föredragning av detta ärende beslutade ekonominämnden att på
så sätt bifalla framställningen att, när ledning avstängts på grund av utebliven likvid en avgift
av 2 kr. skall av abonnenten erläggas, innan strömledningen ånyo tillkopplas.
§3.
Under framhållande av ett flertal olägenheter som vidlåter nuvarande tillvägagångssätt för
debitering av övervatten, hade stadsingenjören i skrivelse hos drätselkammaren hemställt, att
drätselkammaren ville bestämma, att debiteringen av övervatten skall verkställas sålunda:
att debiteringstermin räknas pr år från 1 oktober ena året till 1 oktober andra året,
att avgiften för övervatten uttages i kvartalet oktober – december för det avslutade hyresåret
samt att under övergångstiden år 1914 debiteringsterminen skall utgöra 3 kvartal, 1 januari – 1
oktober.
§4.
Beslutade ekonominämnden att till överläraren E. Lindmark för ett politiskt föredrag uthyra
fästsalen mot villkor att golvet beklädes med papp samt att, förutom vanlig hyra, 5 kr,
erlägges för pappen och ersättning lämnas för den extra kostnad, som pappens påläggande kan
förorsaka staden.
§5.
Sedan stadsfiskalen inkommit med genom hans försorg infordrade anbud å städning och
skurning i polisstationen jämte vid desammas öppnande fört protokoll, beslutade nämnden att
antaga Fredrika Renlunds anbud att tillsvidare utföra städning och skurning av polisstationens
lokaler till ett pris a 14 kronor pr månad såsom varande det lägsta av de inkomna anbuden.
§6.
I av magistraten tillstyrkt förteckning hade stadsfiskalen hemställt om bemyndigande att få för
polisstationens räkning anskaffa 1 st. väggur och 1 st. registerbok samt verkställa reparation
av 1 st. uniformsmössa åt konstapel n:o 11 Johansson; och beslutade nämnden att med bifall
härtill uppdraga till stadsfiskalen att verkställa beslutet.
§7.
Bordlades H.Jensens begäran om befrielse från erläggande av hundskatt för en honom
tillhörig hund.
§8.
På förslag av stadskamreraren bestämdes följande uppbördsterminer för kommunalutskylder
för innevarande år:
30 mars – 4 april 8 – 13 juni 7 – 12 september

§9.
På
hemställan
av
stadskamreraren
beslutade
nämnden
beträffande
donationsjordsuppgörelserna, att uppdrag skulle lämnas till kanslisten R.Lund att, i den mån
sådant utan större kostnad eller olägenhet kan ske, ombestyra inteckning till säkerhet för
avgäldens erläggande i de vretor, för vilka dylik avgäld skall erläggas.
§10.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren med begäran om yttrande översänt av
lokomotiveldaren K.O.Sjöholm gjord anhållan om avkortning av resterande
kommunalutskylder för år 1912. Sedan antecknats dels att stadsfogden uppgivit sökandens
resterande oguldna utskylder till 89 kronor 35 öre dels att Sjöholms familj under sökandens
sjukdom erhållit understöd av staden fattigvård, beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige
tillstyrka bifall till ansökningen.
§11.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat av arbetaren Er. Aug. Eriksson
ingiven ansökan om avkortning av honom påförda kommunalutskylder för år 1911, hade
stadsfogden i avgivet yttrande meddelat, att sökandens resterande oguldna
kommunalutskylder utgjorde 37 kronor 23 öre. Vid föredragning av detta ärende beslutade
nämnden, att då sökandens om sig lämnade uppgifter visat sig riktiga och ömmande
omständigheter således måste anses föreligga, hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till
ansökningen på så sätt, att resterande oguldna utskylder för år 1911 eller 37 kronor 23 öre
måste avkortas.
§12.
Sedan stadsingenjören E.Kinnman och stadsbokhållaren A.Glaas inkommit med infordrade
förklaringar rörande vattenlednings och gatuarbetenas utestående fordringar, blevo dessa nu
föredragna, därvid antecknades, att fordringarna indrivits med följande undantag:
Vattenledningen.
H.Jönsson
7:70
J.Eriksson
4:25
N.OElgström
0:75
M.P.Eriksson
6:Kr.18:70
Gatuarbeten
N.O.Elgström
Kr.761:25
E.Kinnman
160:90
Luleå Bryggeri
3:G.Abrahamsson
20:A.F.Lagergren
5:10
E.v.Garreltz
2:Mjöfjärdens fältspat AB
30:Luleå älvs flottningsförening
7:60
AB Eminent
1:10
A.Wolff
26:50
Folkskoleseminarium
74:05
Vid ärendets behandling beslutade nämnden beträffande posten Folkskoleseminariet, Kr.
74:05, att, då arbetet vore utfört å stadens egen fastighet, kostnaden skulle påföras fastigheten
i fråga, n:r 411 Göken; beträffande posten E.v.Garreltz, Kr. 2:- att, då arbetet bestått uti

grusning av gata, staden själv skall vidkännas kostnaden. Nämnden beslutade vidare dels att
uppdraga till stadskamreraren att ombestyra bevakning av stadens fordran i N.O.Elgströms
konkurs dels att i övrigt uppskjuta behandlingen av ärendet till ett kommande sammanträde,
till vilken tid ytterligare indrivningsåtgärder skulle genom stadskamrerarens försorg vidtagas.
§13.
Sedan stadskamreraren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med förslag till
tillvägagångssätt vid upphandling av beklädnadseffekter för poliskåren, beslutade nämnden
att remittera ärendet till stadsfiskalen med anhållan om yttrande.
Som ovan
Justerat
A.Ljungberg ”
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 mars 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Linder Wadstein, Falk och Nilsson äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 16 och 24 nästlidne februari.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1:o) Stadsfullmäktiges protokoll af den 29 januari 1914, § 10, angående afslag å väckt motion
om ångfärjans elektrifiering;
2:o) Drätselkammarens protokoll den 2 februari 1914, § 17, angående rekvisition af elektriska
installationer;
3:o) Drätselkammarens protokoll af den 16 februari 1914, § 10, angående utförande genom
Elektricitetsverkets föreståndare af beslutad utvidgning af hamnbelysningen.
§3.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande:
1:o) Drätselkamamrens protokoll den 14 februari 1914, § 4, angående utstakning af rågångar i
vattnet för bolagens fastigheter å Nordantillheden;
2:o) Från Drätselkamamren inkommen, till Kungl.Domänstyrelsen ställd ansökan af E.H.
Persson att få arrendera område å Tjufholmen;
3:o) Drätselkammarens protokoll den 2 februari 1914, § 9, angående uthyrning till hamnen af
förrådsplats vid södra hamnen.
§4.
Infann sig Stadsingenjören å sammanträdet.
§5.
Stadsingenjören hade uppdrag af drätselkammaren i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt,
att Hamndirektionen ville utse en person för sitt tillsammans med honom uppgöra förslag till
kontakt rörande af Stadsfullmäktige beslutad försäljning af å fastighet 474, Bodellska villan,
befintligt lager af grus m.m. Med bifall härtill beslutade Hamndirektionen att till sitt ombud
utse Hamnmästaren.
§6.
Sedan Stadskamreraren, som på sin tid erhållit Hamndirektionens uppdrag att verkställa i
Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 april 1913, § 10, beslutad annonsering efter det okända
ägarne till i tullmagasinen befintligt parti stångjärn, hemställt om befrielse från uppdraget,
enär något passande lagrum för sådan annonsering ej kunnat återfinnas och annonsering
dessutom torde vara obehöflig. Med bifall härtill beslutade Hamndirektionen att uppdraga till
Hamnmästaren att på auktion försälja järnpartiet.
§7.
Sedan Hamnmästaren genom förfrågan hos Kungl.Lotsstyrelsen erfarit att frågan angående
uppförande genom lotsverket af en fyr å Lillieudden tills vidare förklarats hvilande, då
disponibla medel saknades till anläggningens utförande, beslutade Hamndirektionen att tills
vidare uppskjuta uppförande af den motvarande fyren å Hamnholmen. Med anledning häraf
beslutade hamndirektionen vidare på hemställan af hamnmästaren: att ännu en lysboj af
samma typ och till samma kostnad, som de i årets stat upptagits, anskaffas; att medel härtill

tagas af det anslag 3350 kronor, som upptagits i årets stat till fyranläggning å Hamnholmen;
att öfverskottet öfverföres till 1915 års stat; samt att med upphäfvande af Hamndirektionens
beslut i ärendet den 14 januari 1914, uppdrag lämnas Hamnmästaren att hos Kungl.
Lotsstyrelsen begära tillstånd att på föreslaget sätt få utbyta nuvarande lysbojarne mot fyra
stycken A.G.A.- lysbojar.
§8.
Sedan Hamnmästaren infordrat anbud å 250 famnar ved för ångfärjans behof, beslutade
Hamndirektionen att af de tre inkomna anbuden, nämligen från A.G. Johansson, Ture
Hagberg och Robertviks ångsåg, antaga det af Robertviks ångsåg afgifna anbudet, såsom
varande det för hamnen förmånligaste; och skulle antecknas att leveransen afser 250 famnar
spinkved fritt upplagd å kaj vid färjstället till ett pris af kr. 6.25 pr famn om 108 kbf.
§9.
Hamnmästaren hade genom annons i ortstidningarne infordrat anbud å förbrukningsartiklar
för år 1914, därvid följande anbud inkommit:
Wesslings färghandel
Aktiebolaget C. Brandfors
Oskar Olsson
C.W Forssman
K.A. Lind
På hemställan af Hamnmästaren beslutade Hamndirektionen att antaga: Oskar Olssons anbud
i sin helhet; Aktiebolaget C. Brandfors anbud i hvad det afser packningar, bomolja, talg,
consistensfett, spik, skrufvar, metaller, af alla slag, tågvirke, trä- och stenkolstjära,
smergelduk och trassel; K.A. Linds anbud i hvad det afser lyshållningseffekter samt maskinoch sylinderolja; samt C.W Forssmans anbud i hvad det afser segelduk och dref.
§10.
Stadsfullmäktige hade med anledning af de anmärkningar, som Konungens
Befallningshafvande gjort vid granskning af det af Stadsfullmäktige den 16 oktober 1913 på
förslag af Hamndirektionen antagna förslag till ny hamnordning för Luleå beslutat att
återremittera detsamma till Hamndirektionen för yttrande. Vid behandling af detta ärende
beslutade Hamndirektionen att, i anslutning till det beslut, som af Stadsfullmäktige vid
sammanträde den 26 nästlidne februari fattats rörande debitering som inkassering af
hamnafgifter för varor, föreslå att hamnordningens § 4 får följande ändrade lydelse
”Befälhafvare å ångfartyg, som hit göra reguliera turer, äro endast första gången på året de hit
anlända pliktiga att själfva eller genom ombud inställa sig å hamnkontoret för vederbörlig
anmälan; dock skall för hammnafgifters debitering befälhafvaren likaledes själf eller genom
ombud för hvarje resa å hamnkontoret omedelbart efter ankomsten aflämna specificerad
förteckning öfver innehafvande last. Innehar fartyget last af eldfarliga ämnen, åligger det
befälhafvaren att sådant för hvarje gång anmäla, samt ställa sig till efterrättelse hvad
hamnkaptenen med anledning häraf finner nödigt föreskrifva” Hamndirektionen beslutade
vidare föreslå, att Stadsfullmäktige ville besluta, att titeln ”hamnmästare” måtte utbytas mot
”hamnkapten” och att i enlighet härmed i förslaget till hamnordning ordet hamnmästare på
alla ställen utbytas mot hamnkapten af följande skäl: Hamndirektionen föreslår ändringen af
praktiska skäl. Vid tiden för platsens tillsättande första gången hade motsvarande
befattningshafvare i de flesta hamnstäder titeln hamnmästare. I mån som sjöfartsnäringen
utvecklats hafva större kraf ställts å så väl fartygs- som motsvarande hamnbefäl. I de under
senare tider utarbetade hamnordningarne har därför benämningen hamnmästare ändrats till
hamnkapten, hvilket innebär att befattningsinnehafvaren bör först och främst besitta samma

kompetens som en fartygsbefälhafvare. Hamnmästaretiteln har bibehållits för den närmast
hamnkaptenen stående tjänstemannen. Den officiella benämningen på befattningens
innehafvare är sålunda härstädes numera icke blott oriktig utan äfven vilseledande för såväl
trafikanterna som för enskilda eller myndigheter, som af vederbörande befattningsinnehafvare
kunna hafva anledning begära upplysningar i tjänsteärenden. Benämningen blir därför, enligt
Hamndirektionens mening, ändras såväl i hamnordningen som i öfriga instruktioner eller
reglementen där den förekommer och hvilka för öfrigt, i likhet med hamnordningen stå under
omarbetning.
§11.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne februari månad.
§12.
Sedan Hamndirektionen vid sammanträde den 14 januari 1914 lämnat särskilda komiterade i
uppdrag att dels rörande utvidgning och förändring af spårsystemet å södra hamnplanen
inkomma med plan öfver arbetenas ledning etc., dels ock rörande iordingställande af
hamnpiren inkomma med plan äfven öfver detta arbete, hade komiterade nu inlämnat följande
skrifvelse: ”Till Hamndirektionen .” Bil. 3/ 1914.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att godkänna, hvad komiterade
sålunda föreslagit. Hamndirektionen beslutade vidare att godkänna af herr Wadstein uppsatt
skrifvelse till statens Järnvägars distriktsförvaltning jämte tillhörande 4 st. ritningar
§13.
Föredrogs och bordlades Drätselkammarens protokoll den 6 mars 1914, § 12, angående
ersättning till staden för hamnens stentagning vid lilla Mjölkuddsberget.
§14.
Föredrogs och lades till handlingarne Drätselkammarens protokoll den 6 mars 1914, § 13,
med anbud att försälja makadam till hamnen till ett pris af kr. 5.50 pr kbm, levererad på
upplagsplats vid lilla Mjölkuddsberget.
§15
På tillstyrkan af Hamnmästaren bifölls af hamnbokhållaren B. Fridström ingifven ansökan
om tjänstledighet under tiden 14 april – 9 maj innevarande år med bibehållande af lön och
tjänstgöringspenningar.
§16.
Bifölls Hamnmästaren K. Hj. Falklands begäran att få ställa uppbördsborgen af
stadskamreraren K.H. Santesson och stadskassören J.O. Dahl och i stället utbekomma förut
ställd säkerhet och skulle borgenhandlingen förvaras hos Ordföranden.
§17.
Beslutade Hamndirektionen på muntlig hemställan af Hamnmästaren att en dykaredräkt jämte
skor och diverse tillbehör skulle inköpare för en kostnad af c:a 250 kronor.
§18.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren: att underrätta
ångbåtskommisionärerna och järnvägens godsexpeditions föreståndare att deras uppdrag med
inkassering etc. upphört; att verkställa annonsering af befattningarne som tillsyningsman och
biträde å hamnspårskontoret; samt att upprätta hyreskontrakt med A.Burman angående

hamnspårskontor; och skulle annonseringarna till förutnämnda befattningar vara åtföljda af
Hamnmästarens yttrande.
§19.
Beslutade Hamndirektionen bifalla af Hamnmästaren K.Hj. Falkland begärd tjänstledighet
under tiden 15 – 26 innevarande mars med hamnservisen C. Friberg som vikarie.
§20.
Föredrogs och utanordnades diverse räkningar.
§21.
Beslutade Hamndirektionen att ur räkenskaperna afskrifva följande belopp af 1912 års
räkenskaper:
A.Wikström, ved
kr. 7:20
H.Rutberg, ”
” 11:40
O.Johansson, ”
” 1:40
20:af 1913 års räkenskaper:
Larsson & Lind, kontorsplats
” 10:A.Westerlund, bogsering
” 15:J.Sandström,
”
” 10:Stufveribolaget, kettingsslinga
” 14:50
49:50

§22.
Föreslog herr Falk, att Hamndirektionen skulle låta den extra hamnpolis, som vintertid
tjänstgör som tillsyningsman vid hamnen, ingå i stadens poliskår som ordinarie poliskonstapel
med aflöning af hamnen mot det att den bevakning m.m., som utöfvats af tillsyningsmannen
öfvertages af poliskåren; och beslutade Hamndirektionen att genom Hamnmästaren träda i
underhandling med Stadsfiskalen i saken.
§23.
Frambar ordföranden till hr Wadstein, som på grund af förflyttning icke vidare kan deltaga i
Hamndirektionens förhandlingar, direktionens tack för den nitiska och insiktsfulla arbete, han
nedlagt vid utöfvande af sitt ledamotskap.
Som ofvan
Justeradt den 24/3 1914.”
Å tjänstens vägnar K.H Santesseon

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 11 mars 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Lindqvist, Ahlström och Gullberg, fröknarna
Björkman och Sundberg, fru Sundström samt tillsyningsmannen.
§1.
Godkände styrelsen ett av herr Rignell uppgjort förslag till viss bokföring å expeditionen av
lämnade understöd avseende att underlätta en jämförelse mellan de verkliga och de i staten
beräknade utgifterna.
§2.
Herr Rignell, vilken erbjudit sig att till en början ombesörja den i föregående paragraf
omförmälda bokföring, anhöll nu att bliva befriad från uppdraget att vara föreståndare i III
distriktet. Med bifall härtill beslöt styrelsen utse herr Ahlström till föreståndare för nämnda
distrikt.
§3.
Beslöt styrelsen förorda fröken Sundberg att tjänstgöra såsom vårdare kunde komma att utses
efter herr Ahlström.
§4.
I och för den beslutade bokföringen å expeditionen beslöt styrelsen, att rekvisitioner å sådana
varuslag, som icke kunde genast värdesättas, skulle utskrivas i två exemplar, av vilka det ena
skulle omedelbart återställas till expeditionen med åsatt pris.
§5.
Beslöts att för innevarande år prenumerera på 40 ex. av Vårdarebladet.
§6.
Anmälde tillsyningsmannen att Oskar Sjöberg avlidit å Sandträsks sanatorium den 10 mars.
§7.
Antecknades, att herr Lindgren infann sig å sammanträdet.
§8.
Sedan Betty Persson numera fått anställning som tjänsteflicka, beslöt styrelsen ansvara för
kostnaden för hennes barns utackordering med intill 5 kronor per månad.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshavandes i Västernorrlands län
utslag i fattigvårdsmål rörande Alma Fägnell.
§10.
Beslöt styrelsen, att Anna Sofia Andersson, vilken begivit sig till Över Kalix och där
omhändertagas av fattigvårdsstyrelsen, omedelbart skulle hämtas och intagas å härvarande
fattiggård.

§11.
Sedan styrelsen hos stadsfullmäktige anhållit, att enär tvekan uppstått, huruvida stadsläkaren
jämlikt sin instruktion vore berättigad till ersättning för vård av å fattiggården intaga
främmande kommuners understödstagare, stadsfullmäktige ville uttala sin åsikt om huru
instruktionen i berörda hänseende borde tolkas, beslöto stadsfullmäktige vid sammanträde den
26 februari 1914 återremittera ärendet till styrelsen med anhållan om uppgift, på vad sätt
styrelsen för sin del ansågs ifrågavarande bestämmelser böra tolkas. Vid föredragning härav
beslöt styrelsen göra följande uttalande. På grund av bestämmelsen i mom. 10 synes det
styrelsen, att stadsläkaren äger åtnjuta arvode för läkarevård, som i momentet nämnes, vilket
arvode av styrelsen betalas och för vilket styrelsen gottgöres genom vederbörande kommuns
inbetalning efter krav. Skulle däremot en person, om vilkens hemortsrätt det tvistas,
sedermera tilldömas Luleå stad, och styrelsen i ett sådant fall redan utbetalt läkararvode, bör
detta av stadsläkaren återbäras eller vid därefter skeendet utbetalningar till honom avdragas.
Bestämmelsen i mom. 5, att stadsläkaren skall utan ersättning bestrida sjukvården å stadens
fattiggård, är till sin lydelse så generellt avfattad, att det vid ett första påseende icke synes
böra råda någon tvekan om dess innebörd. Styrelsen anser likväl att vid en jämförelse med
mom. 10 detta 10:de mom.10 synes med fog kunna utgöra ett undantag från 2:a momentet, i
de fall då läkarevård erfordras för å fattiggården intagen medellös sjuk från främmande ort,
och anse styrelsen att läkaren sålunda även i detta fall skulle äga utbekomma arvode. Man
tänkte sig den inkonsekvens, som ligger däri, att en sådan nu nämnd person, vilken erfordrade
läkarevård under exempelvis två veckors tid men tillhörde öppna fattigvården första veckan
och slutna fattigvården andra veckan, skulle äga erhålla läkarevård under andra veckan utan
ersättningsskyldighet för hans hemkommun, medan kommunen finge vidkännas kostnaderna
för vården under första veckan, och detta därför att personen i fråga av en eller annan
anledning – kanske just för att kunna beredas bättre vård – måst förflyttas på fattiggården.
Mot detta beslut, som fattades med 5 röster mot 2, reserverade sig herrar Gullberg och
Lindqvist.
§12.
Beslöts, att Alfred Emil Johansson Pekulas gosse skulle t.v. under 14 dagar få vistas å
fattiggården om dagarna, medan modern verkställde sömnadsarbete i staden.
§13.
Beslöt styrelsen att därest stadskassören J.O. Dahl ufärdade ansvarsförbindelse för stallkarlen
Karl Alfred Lindqvists hustrus vård å någon statens anstalt för sinnessjuka, styrelsen skulle
förbinda sig, att hålla Dahl skadelös, för den händelse Lindqvist ej fullgjorde betalningen av
stadgade hospitalavgifter.
§14.
Beslöt styrelsen uttala sig för ett möte med vårdarna samt uppdrog åt ordföranden och v.
ordföranden att utlysa mötet.
Som ovan
Å tjänstens vägnar:
Justeras
J.O Dahl
E.Lindgren Melcher Lindqvist Alfr.Gullberg”

”Protokoll, fört vid folkskolestyrelsens sammanträde den 13 mars 1914.

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hr O.Åhrström, A.Wärnman, M.Lindqvist, fröken Hildur
Mörtzell, hrr V.Oscarsson och O.E.Wester, fröken Märta Bucht, hr G.Landström, samt
undert.sekr.
§1.
Till den ordinarie läraretjänst vid Luleå folkskolor, som på lagstadgat sätt varit ledigförklarad,
hade vid ansökningstidens slut anmält sig tre sökande, nämligen e.o. folkskolläraren A.A.
Rydorff, vik.folkskolläraren E.A.Brännström, båda från Luleå, samt e.o. folkskolläraren
A.G.Andersson från Surte. Folkskolestyrelsen beslöt uppföra dem på förslag å följande
ordning.
1.A. A.Rydorff
2.E.A.Brännström
3.A.G.Andersson
§2.
Styrelsen beslöt att redan vid detta sammanträde företaga val av ordinarie folkskolelärare.
§3.
Till ordinarie lärare vid folkskolan inom Luleå skoldistrikt valdes enhälligt den å första
förslagsnamnet uppförda sökanden, e.o. folkskoleläraren Arvid August Rydorff från Luleå.
§4.
Undervisningsnämnden hade avstyrkt bifall till folkskolläraren M. Hammarströms förslag om
dekorering av skolsalar men förklarat sig åter senare inkomma med förslag till skolsalarnas
dekorering. Styrelsen beslöt biträda nämndens mening.
§5.
F. Småskollärarinnan Ellen Vingårds anhållan om tjänstgöringsbetyg remitterades till hennes
förmyndare.
§6.
I avklarat utslag hade regeringsrätten lämnat fröken Ellen Vingårds besvär över
folkskolestyrelsens åtgärd att avstänga henne från tjänstgöring utan avseende. Styrelsen beslöt
lämna en avskrift av handlingen till fr. Vingårds förmyndare.
§7.
Ett protokollsutdrag fr. Stadsfullmäktige med meddelande, att skolbarnen vissa tider ha fri
tillgång till skridskobanan, lades till handlingarna.
§8.
Från Drätselkammarens tekniska nämnd hade genom protokollsutdrag meddelat att det åligger
stadens förvaltningar och nämnder att vid nyanläggning, ändring, utvidgning och reparation
av elektrisk ledning i stadens fastigheter avlämna skriftlig till elektricitetsverket entreprenör
ställd rekvisition, vilken emellertid skulle sändas till elektricitetsverkets föreståndare för
vidare befordran till entrepenören. Folkskolestyrelsen beslöt lägga protokollsrapport till
handlingarna men beslöt dessutom hos drätselkammarens tekniska nämnd anhålla om närmare

förklaring, huruvida denna bestämmelse avser alla arbeten, även smärre sådana och de som
fordra stor skyndsamhet.
§9.
En förteckning över dövstumma inom distriktet lades till handlingarna.
§10.
Vaktmästaren i Östra folkskolan Vilhelm Lund hade i en till stadsfullmäktige ställd skrivelse
anhållit om förbättring av sina löneförmåner. Folkskolestyrelsen beslöt med anledning av
denna skrivelse och med hänvisning till den framställning om löneförhöjning som i okt - 1913
gjordes av såväl vaktmästare Lund som vaktmästaren i Västra folkskolan D. Nilsson att hos
stadsfullmäktige hemställa, att ett personligt lönetillägg för år 1914 måtte beviljas båda
vaktmästarna med 100 kr. åt vardera.
§11.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa en mindre reparation av en dörr i fru
Amanda Forséns lägenhet.
§12.
Till justeringsmän utsågos hrr O.Åhrström och V.Oscarsson.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg / P. Edw. Lindmark
Justeradt:
Wilh.Oscarsson
Oskar Åhrström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 18 mars 1914.
Närvarande: Herrar Sandström, J.A.
stadsbyggmästaren och stadsingenjören.

Forsgren,

O.

Forsgren,

A.O.

Wahlgren,

§14.
Protokollet för den 4 februari föredrogs och justerades.
§15.
Hos byggnadsnämnden hade Luleå lasarettsdirektion anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning verkställa diverse yttre reparationsarbetetn å gamla lasarettsbyggnaden. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§16.
Hos byggnadsnämnden hade J.F. Sundgren anhållit att få i enlighet med ingifven ritning
uppföra en ny spismur boningshuset å tomt n:r 375 i kvarteret Ankan. Vid föredragning häraf
beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§17.
Hos byggnadsnämnden hade J.F Sundgren anhållit att få i enlighet med ingifven ritning och
tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset å tomt n:r 12 a i kvarteret Tärnan.
§18.
Hos byggnadsnämnden hade handlanden P. Lalander anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifna ritningar och tomtkarta uppföra ett tvåvåningars boningshus av trä å tomt n:r 2 i
kvarteret Aborren. Vid föredragning häraf beslöt nämnden afslå ansökningen enär bygganden
enligt de företedda ritningarna vore stridande emot § 37 i gällande byggnadsordning.
§19.
Hos byggnadsnämnden hade stufvaren I. Byström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta inreda en tvättstuga i norra delen af uthusbyggnaden å tomt n:r
2 i kvarteret Sillen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor,
att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets
utförande.
§20.
Hos byggnadsnämnden hade snickaren J.F. Almqvist anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta tillbygga en veranda till boningshuset äfvensom att få uppföra
ett uthus och en afträdesbyggnad å tomt n:r 4 i kvarteret Sillen. Vid föredragning häraf beslöt
nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga
delar noggrant iakttager vid arbetets utförande.
§21.
Hos byggnadsnämnden hade Johan Landström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta uppföra en mindre afträdesbyggnad å tomt n:r 2 i kvarteret
Ejdern.Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

§22.
Af. Kungl.Öfverintendentsämbetet ingifven protest emot den föreslagna stadsplaneändringen i
Östermalm remittereades till stadsingenjören för yttrande.
§23.
Hos byggnadsnämnden hade A.F. Torstensson anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta påbygga boningshuset å tomt n:r 7 i kvarteret Laxen med en
frontespis mot Stationsgatan och tillbygga en veranda emot gårdsplanen samt att få inreda ett
vindsrum. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§24.
Sedan Förste Lantmätaren H.K Brändström hos Konungens Befallningshafvande anfört
besvär öfver stadsfullmäktiges den 20 november 1913 fattade beslut att till idrottsföreningen
Kamraterna i och för anordnade af en idrottsplan för en tid af 20 år upplåta kvarteret Loet
jämte del af Prästgatan hade besvären öfverlämnats till nämnden för yttrande. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bordlägga ärendet till ett kommande sammanträde.
§25.
Föredrogs ett af särskildt utsedda komiterade upprättadt förslag till särskilda
byggnadsföreskrifter enligt § 41 i stadsplanelagen för den del af stadens donationsjord å
Mjölkudden, som ligger mellan planlagda staden och verkstadsområdet å Notviken, hvilket
förslag af stadsfullmäktige remitterats till byggnadsnämnden, och beslöt nämnden bordlägga
detta ärende till ett kommande sammanträde.
§26.
Till stadsingenjören öfverlämnades för yttrande ett från stadsfullmäktige remitteradt förslag
till vissa ändringar i den föreslagna stadsplanen.
§27.
Hos byggandsnämnden hade apotekaren J.F. Grafström om tillstånd att få med frångående af
den 24 oktober 1913 godkänd ritning i enlighet med nu ingifven ritning och tomtkarta
tillbygga boningshuset å tomt n:r 4 i kvarteret Göken. Vid föredragning häraf beslöt nämnden,
enär tillbygganden skulle komma att uppföras å område, som enligt gällande stadsplan vore
afsedd till gata, öfverlämna ärendet till stadsfullmäktiges pröfning, med tillkännagifvande, att
från nämndens sida hinder för bifall till ansökningen ej förefunnes.
§28.
Sedan till nämndens kännedom inkommit, tat det vore tvifvelaktigt, huruvida den i protokollet
för den 4 nästlidne februari, § 13, omförmälda, I. Israelsson tillhöriga byggnad å vretan n:ris
169 – 170 icke vore att betrakta såsom nybyggnad, beslöt nämnden, att det af nämnden vid
sistnämnda sammanträde beslutade yttrandet icke skulle till stadsfullmäktige afgifvas förrän
närmare upplysningar i ärendet införskaffats.
Som ofvan
Justeradt den 16 april 1914
Å tjänstens vägnar
På Nämndens vägnar
J.O.Dahl
Axel Fagerlin”

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 23 mars
1914.
Närvarande: Herrar
stadsbyggmästaren.

Brändström,

Bennet,

Sander

och

J.A.

Nilsson

ävensom

§1.
Föredrags som godkändes nämndens protokoll av den 6 innevarande mars.
§2.
Beslutade nämnden, att, då en av nämndens ledamöter såsom anbudsangivare vore förändrad
att deltaga i prövningen av de inkomna anbuden å diverse reparationsarbeten i stadens
fastigheter, ajournera sammanträdet att fortsättas onsdagen den 25 innevarande mars kl. 1
e.m.
Som ovan
Justeradt den 6//4 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
H.K. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 23 mars
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström och Axel Nilsson ävensom
stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll av den 8 innevarande mars.
§2.
Sedan stadsbyggmästaren genom annons i Svenska Dagbladet infordrat anbud å för staden,
läroverket och lasarettet erforderliga kvantiteter kol och koks, föredrogs först vid anbudens
öppnande fört protokoll och följande av stadsbyggmästaren upprättade
” Tablå över inkomna anbud--------” Bil. 3/1914:
Vid härefter företagen prövning av anbuden, beslutade nämnden att antaga R.Asplunds anbud,
i vad det avsåg leverans av 500 ton Lochgelly Cowdenbeath ångkol till ett pris av 17 sh 11 d.
pr eng. ton 500 tom prima tvättad kaminkoks (murton) till ett pris av 29 sh 6 d. pr ton, allt cif
Luleå, norra kajen. Nämnden beslutade vidare, att Asplund skulle ställa lämplig borgen för
leveransens fullgörande; och skulle kontrakt upprättas genom stadsbyggmästarens försorg.
Som ovan
Justeras
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med hamndirektionen å Luleå den 24 mars 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Falk och Nilsson ävensom hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 10 innevarande mars.
§2.
Sedan sysslomännen i E.E. Karlssons i Bergnäset konkursutverkat stämning å Luleå stad till
härvarande rådstuvurätt och dess sammanträde den 30 instundande mars med yrkande om
förpliktelse för staden att till konkursboet utgiva 862 kronor 2 öre jämte ränta, utgörande
resterande köpeskilling för ett till hamndirektionen levererat parti timmer, hade
stadsfullmäktige beslutat att befullmäktiga hamndirektionen eller den hamndirektionen i sitt
ställe förordnade att föra stadens talan uti ifrågavarande rättegång. Vid föredragning av detta
ärende beslutade hamndirektionen att befullmäktiga e.o. hovrättsnotarien A.Bexell eller den
han i sitt ställe förordnade att föra hamndirektionens talan; och skulle utdrag av detta
protokoll gälla honom såsom fullmakt. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat.
§3.
Sedan firman Johansson & Nordin utverkat stämning å Luleå stad till härvarande rådstuvurätt
och dess sammanträde den 30 i denna månad med yrkande om förpliktelse för staden att till
firman utgiva 862 kronor 2 öre jämte ränta, utgörande resterande köpeskilling för ett till
hamndirektionen levererat parti timmer, hade stadsfullmäktige beslutat att befullmäktiga
beslutat att befullmäktiga hamndirektionen eller den hamndirektionen i sitt ställe förordnade
att föra staden talan i rättegången. Vid föredragning av detta ärende beslutade
hamndirektionen att befullmäktiga e.o. hovrättsnotarien A.Bexell eller den han i sitt ställe
förordnar att föra hamndirektionens talan i frågavarande rättegång; och skulle utdrag av detta
protokoll gälla honom såsom fullmakt. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§4.
Sedan Nils Settervalls advokatbyrå meddelat, att Svea Hovrätt genom dom den 20
innevarande mars bifallit L.Possehls på sin tid mot Luleå stad anhängiggjorda talan rörande
utbekommande av rabatt å för ångf. Christian Michelsen till staden erlagda hamnavgifter,
beslutade hamndirektionen att lämna advokatbyrån i uppdrag att hos Kungl.Maj:t anmäla
missnöje emot domen; och skulle protokollet vad detta ärende beträffar genast justeras.
§5.
Enär de reparationer och övriga arbeteten, som utföres å hamnens verkstad äro av den
uppfattning, att en fullgod maskinarbetare och smed därvid har ständig sysselsättning, hade
hamnmästaren hemställt, att maskinisten J.Eriksson måtte t.v. befrias från sin maskinisttjänst
för att i stället sysselsättas i verkstaden, att eldaren Wikström måtte få uppehålla Erikssons
tjänst samt att en eldare i Wikströms ställe anställdes med en avlöning av 100 kronor i
månaden under seglationstiden. Vid föredragning av detta ärende beslutade hamndirektionen
att bifalla hamnmästarens framställning med det tillägg, att Wikström skall äga, att så länge
han uppehåller maskinisttjänsten, uppbära vikariatersättning med det belopp, som utgör
skillnaden mellan begynnelsearvodet för maskinist och den lön, Wikström nu åtnjuter.
Hamndirektionen beslutade vidare, att de ökade avlöningskostnader, som härigenom
förorsakas, skola påföras de konton, å vilka motsvarande belopp inbesparas genom att
hamnen vid egen verkstad utför förekommande reparationer.

§6.
Till förekommande av de olägenheter, som nu vidlåda särskilt nattfärjningen mellan staden
och Bergnäset hade hamnmästaren föreslagit, att ångfärjans personal måtte utökas med en
person, vilket skulle åstadkomma att tillräcklig personal skulle finnas för att göra även
nattetid erforderliga turer, varvid nu anställd färjkarl, som förmedlat nattrafiken, skulle
indragas. Hamnmästaren hade vidare föreslagit, att nuvarande vinchskötaren J.Landström,
som vore i besittning av nödiga kunskaper såväl att föra färjan som att sköta dess maskin, i
enlighet härmed skulle placeras å ångfärjan med åliggande att jämte en annan av besättningen
tillbringa natten ombord för att vara till hands att efter tillsägelse ombesörja färjningen
antingen med rodd- eller ångfärja, allt efter trafikanternas önskan. Vid behandling av detta
ärende beslutade hamndirektionen att, då genom den föreslagna anordningen lindring i den
nuvarande långa arbetstiden tillika kunde beredas färjepersonalen, lämna bifall till
hamnmästarens förslag. Hamndirektionen beslutade vidare att uppdraga till hamnmästaren att
vidtaga de ändringar i telefonanordningarna, som den nya anordningen av nattrafiken krävde.
§7.
Stadsingenjören E.Kinnman hade anhållit om tjänstgöringsbetyg; och beslutade
hamndirektionen att uppdraga till ordföranden och sekreteraren att utfärda det betyg, att
Kinnman under den tid han varit hamnens tekniska biträde till direktionens belåtenhet
fullgjort detta sitt uppdrag. Herr Falk anhöll få till protokollet antecknat, att han, då han
endast sedan innevarande års början varit ledamot av direktionen, icke ansåg sig kunna
deltaga i behandlingen av detta ärende.
Som ovan
Justeradt den 14/4 -1914
Å tjänstens vägnar
Gustav Burström”
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
25 mars 1914.
Närvarande: Herra Brändström, Bennet, Fernlund och Sander samt stadsbyggmästaren.
§3.
Sedan stadsbyggmästaren enligt uppdrag genom annons i ortstidningarne infordrat anbud å
diverse förut beslutade reparationsarbeten i stadens fastigheter, blevo dessa nu föredragna
jämte följande av stadsbyggmästaren över desamma upprättad.
”Tablå -----------------------------” Bil.4/1914.
Vid prövning av dessa anbud beslutade nämnden. beträffande målningsarbeten
1) att antaga O.Olssons anbud för ett pris av 1129 kronor utföra utbjuda arbeten i stadshuset
enl. punkterna 1-5, 7-28 i arbetsbeskrivningen.
2) att antaga J.A.Nilssons anbud att till ett pris av sammanlagt 556 kronor 17 öre utföra
utbjudna arbeten i fastigheterna 361 Kycklingen (punkterna 29-32 i arbetsbeskrivningen), 411
Göken (p.37-39), 435 Kråkan (p.40), 88 Tjädern (p 46), Brandchefsbostaden (p.47-51),
Brandstationen (p.51-55) och Flickskolan (p.56-58);
3) att avstå övriga anbud; samt
4) att uppdraga till stadsbyggmästaren att under hand träffa avtal rör.utförande av beslutade
arbeten å pumpstationens byggnader;
beträffande snickeriarbetena
1) att antaga J.Johanssons anbud att till ett pris av sammanlagt 2399 kronor utföra dels
utbjudna arbeten i stadshuset (punkterna 1-5, 7-23 och 24-28) med undantag av reparation av
nubbstensbeklädnaden å terrassbyggnaden (punkt 6), dels utbjudna arbeten i fastigheterna 361
Kycklingen (p. 29-32), 7 Örnen (p. 33-35), 411 Göken (p. 36-39), 435 Kråkan (p.40-41),
Östra baracken (.42-44), Brandchefens bostad (p.47-51), brandstationen (p.52-55) och
pumpstationens byggnader 8p.60) samt att verkställa förekommande tjärstrykning till ett pris
av 9 öre, vattrivning av tak till ett pris av 75 öre, omläggning av golv till ett pris av 1 krona 65
öre, allt pr kvm. samt under punkt 24 upptagen justering av smygpanel till ett pris av 6 kronor
pr luft.
2) att avslå N.E.Larssons anbud såsom varande för högt:
3) att uppdraga till stadsbyggmästaren att under hand söka träffa avtal om utförande till
billigare pris av följande arbeten reparation av nubbstensbeklädnaden å stadshusets
terrassbyggnad (p. 6) reparationer i byggnaderna å Gyltzauudden (p.45). Nämnden beslutade
vidare att med å arbetsbeskrivningen upptagen reparation av saluhallens tak skulle anstå för
att utföras i samband med saluhallens eventuella omändring. Nämnden beslutade slutligen att
uppdraga till stadsbyggmästaren att upprätta kontrakt med de antagna entrepenörerna att
underställas nämndens godkännande.
Som ovan
Justeradt den 6 april 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H.Santesson

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 26 mars 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden, samt Herrar Flemström, Thurfjell,
Wallin, Burman, Brändström, Aurén, Åhrström, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind,
Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. Andersson,
Sölvén, Gillqvist och Widlund, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Westerberg,
Carlgren, Hellsten, Flodmark, Hansson, Edström och Hage, av dessa hade Herr Westerberg ej
anträffats, Herr Hellsten var frånvarande utan anmält laga förfall och de övriga hade anmält
sig förhindrande att bevista sammanträdet.
§1.
Utsagos Herr Lind och Fröken Svensson att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 31 i denna
månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon anmärkning att göra emot
det vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 26 nästlidne februari förda protokoll.
§3.
Stadsingenjören hade på uppdrag av Byggnadsnämnden utarbetat förslag till en del ändringar
i gällande byggnadsordning, avseende att underlätta bebyggandet av stadsdelen Östermalm, så
lydande:
Förslag till förändringar i stadens byggnadsordning till följe ändring av stadsplanen i
Östermalm
_______________________
Fjärde kapitlet.
Om tomter.
§19.
1.
2. Som stadsplanen endast delvis är grundad på viss tomtindelning, som därmed står i
omedlebart sammanhang, skall byggnadsnämnden handlägga frågor om övriga kvarters ------§26.
1.Obebyggd tomt, tomtdel eller sådan tomt, å vilken byggnad fått uppföras inom tomtgränsen,
bör mot gata --------undanskaffas. Å hörntomt skall stängslet i hörnet avskäras så, att
avskärningsplanet bliver lika med det i § 41 stadgade för byggnader. För övrigt ------------§29.
1.---------2.---boningsrum. För de kvarter, för vilkea enligt stadsplanen bestämmelser finnas om att
byggnaderna skola läggas fristående och i vilka således granne ej kan få bygga mot
angränsande tomtgräns, må minsta avstånd från densamma vara 6 meter.
3.--------Femte kapitlet.
Om byggander.
§37.
1.------------------------------------------------------------------------------------------------2. Boningshus skall hålla minst 11 meter i längd och 7,5 meter i bredd utom å Gültzuudden
eller stadsdelen norr om Repslagargatan och väster om Residensgatan samt stadsdelarne norr
om Lulsundsgatan, där motsvarande mått skall vara minst 7,s och 4,s meter.-----------------

§43.
1.--------------------------------------------------------------------------------2----------------------------------------------------------------------------------3.--------------------------------------------------------------------------------4.----------------------------------------------------djup under jordytan.
Grundmur av beton för stenvägg skall upptill vara 0, i meter tjockare än blivande vägg samt
stå på en 30 cm, bredare betonplatta av minst 30 cm. tjocklek.
5-----------------------------------------------------------------------6.------------------------på gatans eller tomtens lutningsförhållanden--------------7.------------------------icke hålla mer än 3,5 meter i höjd;
Uti hus av tre våningars höjd:
60 cm i första och 45 cm i andra och tredje våningen;
Uti hus av fyra våningars höjd:60 cm i första och andra 45 cm i tredje och fjärde våningen;
Samt i källare----------------------------------------------------------------Mittelmur----------till hud av 4 eller våningars höjd: 60 cm. mellanvägg av trä--------------8.----------------av sten eller beton och-------------------------------------------§45.
1.---------minst 1,35 meters bredd utom för förbindelsetrappa i enfamiljshus, vilken endast
behöver vara 1,10 meter bred, och i hus--------§50.
1.-----bjälke. Den skall vara murad botten------------§52.
1.---------------------------------------2.Byggand i gatulinjen vid gata eller --------------------Ej heller f¨år dylik färg vid ny beklädnad av äldre sådana hus användas.
Luleå i september 1913.
Erik Kinnman
Vid behandling av detta förslag hade Byggnadsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville
antaga och hos Konungens Befallningshavande söka fastställelse såväl å ovan omförmälda
som ock å nedannämnda ändringar, vilka Nämnden på förslag av stadsbyggmästaren för sin
del godkänt, nämligen:
§44.
1.-------------------------------------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------------------------------------------3. Till fyllning av trossbottnar må endast torra och tjänliga ämnen användas. Trossfyllning
mot skorstenspipa eller eldstad skall dock bestå av brandfritt ämne, t.ex. kalk eller
sandfyllning. Under trossbotten------------------------------4.------------------------------------------------------------------§46.
Alla vindar över nybyggda såväl bonings- som uthus skola vara rymliga samt göras ljusa--------glaspannor.
2-------------------------------------------------------------------------------3------------------------------§47.
1.Byggnad--------------tryggande. Där asfaltpapp----------------och därefter vart femte år
överstrykas med asfalttjära. Tak av så kallad takved få ej vidare användas. Ej heller få tak av
stickor eller bräder finnas.
2. ------------------------------------------------------------------------------g--------------------------------------------------------------------------------

§49.
1.------------------------------------------------------------------------------2.-------------------------------------------------------------------------------3.---------------------------------------------------------------------------------------4.-------------------------5------------------------------------------------------------6. Rör från eldstad skall ledas in i
skorstenen och få ej----vägg.
§52.
1.Den byggande åliggaer att å byggnad åt allmän plats eller gata noga iakttaga lämplig
fönster- och portindelning.
2.--------------------------------------------------------------------------------------------------3----------Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Byggandsnämndens förslag.
§4.
Sedan slöjdlärarinnan Elin Westberg hos Folkskolestyrelsen anhållit, att bidrag till vikarien
under hennes sjukdom måtte beviljas att utgå efter de grunder, som äro gällande för övriga
lärare och lärarinnor, hade Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige hemställt, att
Stadsfullmäktige måtte bevilja bidrag till avlönande av hennes vikarie att utgå efter samma
grunder, som i lag äro bestämda, för avlönande av vikarier för lärare och lärarinnor vid folk
och småskola, eller med tre fjärdedelar av vikariens lön. Vid ärendets behandling beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för ifrågavarande tillfälle bevilja
det begärda bidraget samt bestämde, att erforderliga medel skulle anskaffas genom uttaxering.
§5.
Styrelsen för pantlånekontoret hade inkommit med berättelse över kontorets verksamhet för år
1913 samt därvid beträffande användningen av årets vinst Kr. 961:57 föreslagit, att som det
vore nödvändigt att å kontorets inventarier, vilka sedan kontoret öppnades avskrivits med
endast 5 procent per år och senast bokförts till ett värde av Kr. 754:61, företaga en större
avskrivning, av vinsten finge reserveras 300 kronor för avskrivningar å inventarierna samt att
återstoden måtte få för kontorets rörelse bibehållas. På beredningsnämndens hemställan
biföllo Stadsfullmäktige, vad Styrelsen sålunda föreslagit.
§6.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från förre eldaren i stadshuset E.G.
Lindberg ingiven framställning med begäran att Stadsfullmäktige ville besluta att upphäva det
beslut, som fattats av Drätselkammren rörande Lindbergs entledigande från eldaretjänsten i
stadshuset. Vid behandling i Drätselkammaren av detta ärende hade först föredragits av
elektricitetsverkets föreståndare avlämnad uppgift rörande den vid verket sysselsatta
personalen, varav framinge, att någon stadigvarande anställning för Lindberg icke funnes att
tillgå vid verket. Sedan vidare av ett från Stadskamreraren inkommet yttrande antecknats
bland annat, att någon annan stadigvarande plats, lämplig för Lindberg och som
Drätselkammaren äger att tillsätta, f.n icke finnes, sedan han avslagit tillbudet att bliva
antagen till brandman vid stadens brandkår, hade Drätselkammaren, under uttalande att det
vore Kammarens avsikt att i den mån så vore möjligt bereda Lindberg tillfällig anställning i
stadens tjänst, till dess han kan erhålla fast tjänst på annat håll, hemställt, att Lindbergs
framställning måtte lämnas utan avseende. Vid ärendets föredragning biföllo Stadsfullmäktige
på hemställan av Beredningsnämnden Drätselkammarens förslag. Sedan Drätselkammaren
med framkomna anmärkningar mot saluhallens ekonomi tillsatt en kommité med uppdrag att
inkomma med utredning och förslag till åstadkommande av ett bättre ekonomomiskt utbyte av
saluhallen, hade kommiterade inkommit med utlåtande och förslag i ärendet. Vid
föredragning härav hade Drätselkammaren beslutit att med överlämnande till

Stadsfullmäktige av handlingarne i ärendet i enlighet med vad kommiterade föreslagit
hemställa det Fullmäktige ville besluta;
att saluhallsbyggnaden skall omändras enligt av stadsbyggmästareen utarbetad ritning, alt. A.,
för en kostnad av 3,000 kronor enligt bifogat kostnadsförslag; att målning av saluhallen skall
verkställas för en kostnad av 2,100 kronor enligt samma kostnadsförslag; samt att ett
tilläggsanslag av 360 kronor anvisas för att under av kommitterade i utlåtandet angiven
förutsättning eventuellt användas till inredning av en särskild fiskhall i saluhallen. Vid
behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
bifalla, vad Drätselkammmaren sålunda föreslagit, samt bestämde, att erforderliga medel
skulle uttaxeras.

§8.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterar en från lotskaptenen E.Bohm översänd
avskrift av Kungl. Lotstyrelsens skrivelse till lotskaptenen den 19 april i fråga utbyte av
lotsverket tillhöriga förrådsskjulet vid södra hamnen mot av staden nyuppfört förrådshus vid
södra båthamnen, däri Kungl. Styrelsen meddelat, att styrelsen med anledning av
Stadsfullmäktiges den 9 februari 1911 fattade beslut medgivit överlämnande till staden av
lotsverkets förrådsskjul m.m mot det av staden år 1911 uppförda förrådshuset, under villkor
att ifrågavarande förrådhus bleve lotsverkets egendom. Sedan hamnmästaren i avgivet
yttrande under framhållande dels att Kungl. Lotsstyrelsen alltså icke godkänt transaktion på
de villkor, som angivits i Stadsfullmäktige beslut den 9 februari 1911, dels att inga skäl
förefinnas till ytterligare medgivanden från stadens sida, hemställt, att Hamndirektionen ville
föreslå Stadsfullmäktige att förklara sig, efetr att hava tagit del av Lotsstyrelsens skrivelse av
den 19 april 1912, icke finna skäl att göra ändring eller tillägg i ärendet till redan fattat beslut,
varför frågan om ifrågasatt utbyte förfaller, hade Hamndirektionen beslutit att hos
Stadsfullmäktige hemställa om bifall till hamnmästarens förslag. Vid behandling av detta
ärende beslöt Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att remittera, detsamma
till Drätselkammaren för utredning, med vilken rätt Lotsverket innehar det område, vara dess
gamla förrådskjul är uppfört.
§9.
I enlighet med av Stadskamreraren framställt förslag hade Drätselkamamren hemställt, dels
att i stadens räkenskaper balanserat belopp av 792 kronor 50 öre, utgörande under åren 19081912 utbetalade ersättningar för olycksfall i arbete, måtte, då föreskrift huru beloppet skall
afföras saknas, få ersättas ur olycksfallsersättningsfonden, dels att utbetalningar av
olycksfallssersättningar till skadade arbetare enligt upprättade kontrakt måtte få från och med
innevarande år bestridas ur ifrågavarande fond. På beredningsnämndens hemställan biföllo
Stadsfullmäktige dessa Drätselkamamrens förslag.
§10.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkamamren remitterat en av arbetaren Per Johan Jonsson
gjord anhållan om avkortning eller delvis avskivning av sökandens utskylder för all framtid.
Sedan Stadsfogden meddelat, att sökanden för närvarande ej resterar för oguldna utskylder till
stat eller kommun, hade Drätselkammaren hemställt om avslag å sökandens framställning.
Vid behandling av ärendet biföllo Stadsfullmäktig på hemställan av Beredningsnämdnen
Drätselkamamrens förslag, men beslöto tillika att överlämna framställningen till
taxeringsnämnden.

§11.
Sedan firman Johansson & Nordin utverkat stämning å Luleå stad till härvarande rådstuvurätt
och dess sammanträde den 30 i denna månad med yrkande om förpliktelse för staden att till
firman utgiva 862 kronor 2 öre jämte ränta, utgörande resterande köpeskillingen för ett till
Hamndirektionen levererat parti timmer, beslöto Stadsfullmäktige på Beredningsnämndens
hemställan att befullmäktiga Hamndirektionen eller den Hamndirektionen i sitt ställe
förordnade att föra stadens talan uti ifrågavarande rättegång. Protokollet blev i denna del
genast justerat.
§12.
Sedan förste lantmätaren H.K Brändström hos Konungens Befallningshavande anfört besvär
över Stadsfullmäktiges vid sammanträde den 29 sistlidne januari fattade beslut rörande den
elektriska installationsverksamheten i staden, hade Konungens Befallningshavande infordrat
Stadsfullmäktiges icke klagande ledamöters yttrande över besvären. Vid behandling av
ärendet beslöto Satdsfullmäktige icke klagande ledamöter på hemställan Av
Beredningsnämnden att förklara sig sakna anledning att vidare yttra sig i ärendet.
§13.
Sedan Hamndirektionen hos Kungl. Maj.t anfört underdåninga besvär över Konungens
Befallningshavandes utslag den 29 december. 1913 angående viss lindring i färjavgifter sönoch helgdagar för begagnande av stadens färjeinrättning mellan Luleå och Bergnäset, hade
Konungens Befallningshavande infordrat Stadsfullmäktiges yttrande över besvären. På
Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att såsom sitt yttrande endast
framhålla, att ifrågavarande av Stadsfullmäktige beslutade nedsättning i biljettprisen, vilken
icke torde medföra någon minskning i inkomster av färjeinrättningen, syntes vara både
lämplig och väl befogad.
§14.
Efter förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av fattigdom eller sjuklighet böra
befrias från mantalpenningars utgörande för år 1914, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan
av Beredningsnämnden att för sin del godkänna densamma.
§15.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att godkänna en från kaptenen
C Skarstedt inkommen avsägelse av uppdraget att vara suppleant i Drätselkammaren samt
utsago lokomotiveldaren A.A. Ahlström till suppleant i hans ställe för tiden intill 1917 års
slut.
§16.
Föredrigs och lades till handlingarna utdrag av Drätselkammarens protokoll den 2 januari
1914 angåedne val av ordförande och vice ordförande i kammaren samt dess fördelning i
olika nämnder.
§17.
Föredrogs Konungens Befallningshafvandes i länet den 11 i denna månad givna utslag på
besvär av förste lantmätaren H.K. Brändström över Stadsfullmäktiges beslut den 20 november
1913 angående avkortning av arbetarne O. V. Is’ och I. O. Lindqvists kommunalutskylder,
genom vilket utslag överklagade beslutet upphävts; och beslöts att överlämna utslaget till
Drätselkammaren för dess kännedom.

§18.
Till Lönenämnden remitterades en framställning om löneförhöjning från vaktmästaren vid
östra folkskolan W. Lund.
§19.
Till Beredningsnämnden remitterades revisionsberättelse över Luleå utskänkningsbolags
räkenskaper och förvaltning för försäljningsåret 1913.
§20.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Vagnkarlen A. Högmans begäran att få köpa ett tomtområde å stadens mark å Hertsön;
2:o) Fröken Anna Svenssons begäran om förnyelse av kontraktet med staden rörande
upplåtelse av elementärläroverkets för flickor lärohus m.m.
3:o) L.A.Holmqvist begäran att få köpa ett jordområde av stadens mark å Hertsön;
4:o) Lovisa Bomans framställning om reparation av grunden till boningshuset å fastigheten
n:o 153a;
5:o) Fastighetsbolaget Brages m.fl:s anbud om överlåteande på staden av vretan n:o 825;
6.o) Johan Bodins begäran om avkortning av kommunalutskylder.
Som ofvan
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
A.Holm”
Justeradt:
Anna Svensson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 mars 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström, Wester, Gullberg och Lindqvist, fröken Björkman,
fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 28 februari och 11 mars föredrogos och justerades.

§2.
Beslöt styrelsen att följande vedpriser skulle gälla under detta år, nämligen
för stadens understödstagare:
barrved
björkved
kajved
spinkved

13 kronor per famn
17:50 ” ”
”
10:” ”
”
7:” ”
”

för andra kommuners understödstagare:
barrved
15 kronor per famn
björkved
18:50 ” ”
”
kajved
12:- ” ” ”
spinkved
8:- ” ” ”
§3.
Beslöt styrelsen erlägga 13 årsavgifter till Svenska Fattigvårdsförbundet. Så att äfven
suppleanterna måtte erhålla förbundets tidsskrift.
§4.
Vaktmästaren B.A Larzon hade anhållit om en månads förlängd tjänstledighet, hvaraf 21
dagar skulle utgöra semester. Styrelsen beslöt att så tillvida bifalla hans ansökan, att den
begärda ledigheten beviljades, men skulle Larzon äga att åtnjuta endast 14 dagars semester.
§5.
Listan öfver utackorderade barn under 1:a kvartalet föredrogs och godkändes.
§6.
Beslöt styrelsen från Robertsviks sågverk inköpa 100 famnar spikved till ett pris å kr. 5.50 per
famn.
§7.
Beslöt styrelsen, att anbud å leverans af lifsförnödenheter m.m för den inre och yttre
fattigvården skulle infordras före den 15 april, hvarefter utskottet fick i uppdrag att bryta
inkomna anbud och förbereda deras pröfning.
§8.
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län utslag i fattigvårdsmål rörande J.Hej
föredrogs och lades till handlingarna.

§9.
Till sekreteraren öfverlämnades för afgifvande af infordrade påminnelser och förklaringar
handlingar i fattigvårdsmål rörande K. Häggström, Johannes Blomberg, Karl Aug. Lundberg,
Anders Öberg, Anna Magdalena Hedström, Karl Georg Burström familj, Gerda Vilhelmina
Malmgren, Anna Sofia Andersson och Gustaf Adolf Palén.
§10.
Beslöt styrelsen att öfverklaga Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i
fattigvårdsmål rörande Oskar Johansson.
§11.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län tvenne utslag i
fattigvårdsmål rörande Oskar Johansson.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen att Erik Isaksson Hvit måst på grund af sjukdom intagas å
fattiggården den 17 mars och beslöt styrelsen att utöka kostnaden för hans vård och underhåll
hos Neder Luleå kommun.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen att Karl Georg Rönnbäck intogs å fattiggården den 23 mars för
att fullgöra honom anvisadt arbete och blef denna åtgärd godkänd.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att J.F Degerman måst intagas å fattiggården den 29 mars och
blef denna åtgärd godkänd.
§15.
Föredrogs och godkändes listan öfver utdelade extra understöd under mars.
§16.
Till å andra orter bosatta understödstagare utdelades kr.83:§17.
Godkändes understödslistorna för april, slutande å följande belopp:
för
I distriktet
kr.
”
II
”
”
”
III
”
”
”
IV
”
”

370:60
416.75
259:50
243:50

§18.
Uppdrogs åt herrar ordföranden och Gullberg att efter utredning bestämma, huruvida Sven
Voltär skulle erhålla ett resebidrag till Stockholm å högst 20 kronor.

§19.
Beslöts, att understödet till F.O. Rosendahl och hans hustru skulle utbetalas endast under
förutsättning, att de afhyste hos dem inneboende manfolk och skulle de härom underrättas
genom polis.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
Som ofvan
Justeras:
å tjänstens vägnar
Melcher Lindkvist
J.O. Dahl
M.Sundström
Axel Ahlström”

”Protokoll, fört vid folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 31 mars 1914.
Närvarande:Ordf. rektor G.Norrby, hr O.E.Wester, fröken Hildur Mörtzell samt undert.sekr.
§1.
Folkskolelärare A.Forsén hade begärt tjänstgöringsbetyg, och beslöt nämnden erhålla honom
så följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga att upprätthålla diciplin och att i övrigt leda ungdomarnas uppfostran Med beröm
godkänd.
Nit
Med utmärkt beröm godkänd
Vandel
Hedrande
§2.
Folkskollärare A.W.Falk hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden tilldela honom
följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga, etc
Med utmärkt beröm godkänd
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande

Justerat:
Hildur Mörtzell
O.E.Wester”

Dag som ovan
Gunnar Norrby
P.Edw.Lindmark

