April månad 1913

Protokoll,fördt vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse å Stadsfullmäktiges lokal den 4
april 1913.
Närvarande:Ordf. pastor J. Hansson,hrr O.Åhrström,
G.Norrby,C.Gustafsson,G.Nyberg,A.Gullberg,fr. Hildur Mörtzell hr W.Oscarsson,
T.Hagberg, G.Landström,stadsbyggmästaren och undertecknad, sekreterare
§1.
Enligt förslag av ekonominämnden antogs till entrepenörer för snickeriarbeten vid stadens
skolhus följande personer: Vid Mjölkuddens skola J.A. Englund, vilkens anbudssumma var
549:- kr. Vid Västra Skolan Då för en summa av 1018:Vid Östra skolan med anledning av inordningen i fysikaliska rummet . V.P. Boman, vilkens
anbudsumma var å 475:- kr. För inordningen å fysikaliska rummet B.A. Hellsten för ett pris
av 418:- kr.
Till entrepenörer för målningsarbeten antoges vid Mjölkuddens skola firman Bergbom-… för
ett pris 1243:- kr
Vid Västra skolan J.A. Olofsson för ett pris av 899:- kr.
Vid Östra skolan J.A. Nilsson för ett pris av 921:§2.
Folkskolestyrelsen beslöt, att de antagna entrepenörerna skulle ställa tillgänglig borgen för
arbetets ordentliga fullgörande. Ordförande erhöll i uppdrag att tillsammans med
Stadsbyggmästaren pröva dessa borgensförbindelser och att underteckna handlingarna.
§3.
Tvenne anbud å leverans av ved till stadens skolor hade inlämnats, det ena av huvudl. Ture
Hagberg å 75 famnar barrved a 13:- kr och 20 famnar björkved a 14:50 kr, allt fritt levererat å
anvisat vid Östra och Västra skolhusen i staden, det andra av handl A.G Johansson å barrved
a 13:50 kr. famn och björkved a 16.50 kr famn, allt fritt levererat vid Pontuskajen.
Folskolestyrelsen antog hr Hagbergs anbud.
§4.
Herr Ture Hagberg erbjöd sig att leverera ytterligare 16 famnar barrved och 4 famnar
björkved a rep. 13:- och 14.50 kr. fritt levererat till Pontuskajen. Folkskolestyrelsen antog
även detta hr Hagbergs anbud.
§5.
På hemställan av undervisningsnämnden beslöt folkskolestyrelsen på förslag till den
ledigförklarade ordinarie lärarinnetjänsten vid folkskolan, inom staden uppföra de tre
sökande i följande ordning:
1.e.o folskollärarinnan Beda Elisabet Carlsson
2.ord. ”
Amanda Engström
3.e.o. ”
Elin Åhsberg
samt tills den ledigförklarade ordinarie lärarinnetjänsten vid Mjölkuddens folskskola de två
sökande i understående ordning:
ord.folkskollärarinnan Amanda Engström
e.o ”
Beata Furtenbach.

§6.
Folkskolestyrelsen förklarade sig nöjd med et ofullständiga förslaget till lärarinnetjänsten vid
Mjölkuddens folkskola ( Herr Gullberg avlägsnade sig ).
§7.
Styrelsen beslöt att redan vid detta sammnträde förrätta val till de båda lärarinnetjänsterna.
§8.
Till ordinarie lärarinna vid folkskolan inom staden valdes med samtliga avgivna röster å första
förslagsnamnet uppförda e.o. folkskollärarinnan Beda Elisabet Carlsson.
§9.
Till ordinarie lärarinnan vid Luleå stads folkskolor med placering tills vidare vid Mjölkuddens
skola med samtliga avgivna röster å andra förslagsnamnet uppförda uppförda e.o
folkskollärarinnan Berta Furtenbach.
§10.
Folkskolestyrelsen beslöt vitsorda småskollärarinnan Ellen Wingård för olämplig och
oförmögen att vidare upphålla sin tjänst.
§11.
Undervisningsnämnden har tillgivit ett av lärarekåren och överläraren uppgjort förslag till
inköp av undervisningsmaterial för ett pris av 605:30. Styrelsen godkände detta förslag.
§12.
Folkskolläraren D. Ekroth beviljades begärd tjänstledighet på grund av sjukdom från och med
den 19 mars till vårterminens slut.
§13.
Till vikarie för hr Ekroth förordades folkskolläraren A. Lundkvist.
§14.
Folkskolärarinnan Gurly Högström beviljades begärd tjänstledighet på grund av sjukdom
under en månad fr.o.m. den 3 april 1913.
§15.
Till vikarie för Högström förordnades ex. folkskolararinnan Helny Vanhainen. Ordförande
och överläraren fick i uppdrag att anskaffa vikarie, i händelse fru Vanhainen ej kunde
tjänstgöra hela tiden( Herr Gullberg återkom)
§16.
Ett av överlärarens utarbetat förslag till för ekonominämnden bordlades till nästa
sammanträde.
§17.
Folkskolestryrelsen beslöt låta inköpa ett lås för expeditionen.
§18.
Överläraren erhöll i uppdrag att i samråd med d.r Ulander förbättra och låta utföra de av
stadsfullmäktige beslutade planteringsanorningarna vid östra och västra skolhusen. ( Herr
Gullberg avlägsnade sig)

§19.
Ordföranden och överläraren fingo i uppdrag att å folkskolestyrelsens vägnar avge förklaring
över småskollärarinnan Ellen Wingårds besvär med anledning av skolstyrelsens beslut att
avstänga henne från tjänstgöring.
§20.
Folkskolestyrelsen beslöt att hyran för den till fröken Dagmar Lovén uthyrda lägenheten i
Östra skolhuset skulle höjas till 300 kr för år från nästa 1 okt. Överläraren fick i uppdrag att
på skolstyrelsens vägnar underteckna nytt hyreskontrakt.
§21.
Från ekonominämnden anmärktes att fru Sahlström återtagit sin skrivelse om dispositionsrätt
till lärarinnebostaden i östra skolhuset.
§22.
Fru Sahlströms anhållan att tills vidare använda tvättstugan i östra skolhuset bifölls med fyra
röster mot två.
§23.
Ekonominämndens förslag om …… omgörande till gymnastiksal för ytterligare utredning
§24.
Genom protokolluppdrag från Drätselkammaren beslutades, att folkskolestyrelsen anhållan att
få disponera ytterligare en lokal i g:la rektorsgården blivit bifallen samt att skolbarnen fr.o.m.
1 jan. 1914 betala en årlig hyra av 720 kr. för lokalerna å rektorsgården
§25.
Ett cirkulär med uppmaning att på lämpligt sätt för P.H V… minne överlämnades till
överläraren.(Herr Gullberg återkom)
§26.
Överläraren erhöll i uppdrag att inkomma med förslag till lämplig förvaring av den samling
porträtt, som finns i Västra skolan.
§27.
Till justeringsmän valdes hrr Åhrström och Gullberg.
Dag och plats som ovan
John Hansson
Justerat:
Alfr. Gullberg
Oscar Åhrström
P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd å stadsfullmäktiges sal
den 4 april 1913.
Närvarande:Ordf.pastor J.Hansson,hrr Åhrström,Gustafsson, Gullberg, fr Mörtzell samt
undert. sekr.
§1.
Överläraren anmälde, att gossarna Gottfr. Johansson och Mauritz Weterlund av honom av
honom avlämnat å Hull.
§2.
Överläraren erhöll i uppdrag att söka skaffa anställning här i staden åt gossen Joel
Lundström.
§3.
Nämnden beslöt söka utfå den del av de inberäknade utgifterna för gossarna Allan Hamberg
och Ragnar Persson, som Näömnden har reglementsenlig rätt att återfå.
§4.
Från F.M. Lundberg. I Bergviken har inkommit en skrivelse med anhållan, att …. För barnet
Ernst Emil Johansson måtte höjas tfrån 100 till 150 kr. Herr Åhrström och Gullberg fingo i
uppdrag att utreda frågan och till Nämnden inkomma med förslag.
§5.
Ordförande och sekreteraren fingo i uppdrag att till K. Bef.havare avgöra ytterligare …. Med
anledning av arb. J.O.Johanssons beröm.
§6.
Nämnden beslöt hålla nytt sammanträde måndagen den 7 dennes kl. 5.e.m., och att till detta
sammanträde låta arb. E.J Brunnberg och hans son Erik Linus vilken enligt överlärarens
anmälan på flera sätt visat tecken till vrennst.
Dag och plats som ofvan
J.Hansson
P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 4 april
1913.
Närvarande:Ordf.pastor J.Hansson, hr C.Gustafsson, fröken Hildur Mörtzell å undertecknad
sekr.
§1.
Protokollet från sammanträdet den 25 mars upplästes och godkändes.
§2.
Ett av lärarekåren och överläraren i samtid uppgjort förslag till inköp av
undervisningsmaterial för en summa av 605:50 kr. tillstyrktes.
Som ovan
John Hansson
P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 april
1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Isaksson äfvensom
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 27 nästlidne mars.
§2..
Distriktslandtmätaren L. Brännström, som erhållit förordnande att utstaka gränser i vattnet för
Luleå Järnverks Aktiebolags och Luleå Träsliperi Aktiebolags ägoområden å den s.k.
Nordantillheden hade i till drätselkammaren ställda skrifvelser meddelat att sammnträden
rörande dessa frågor blifvit utsatta att hållas å Luleå Järnverks Aktiebolags kontor måndagen
den 5 maj 1913. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bemyndiga
rådmannen P. Sandström att vid de sammanträden som i denna sak hållas, föra stadens talan
och dess rätt bevaka; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom som fullmakt.
§3.
Beslutade nämnden att bemyndiga stadskamreraren K.H. Santesson att å sammnträde inför
Magistraten i Luleå den 28 innevarande april å stadens vägnar välja gode män jämlikt 19 § i
Skiftesstadgan för att biträda vid landmäteriförrättning afseende utstakning af Luleå Järnverks
Aktiebolags och Luleå Träsliperi Aktiebolags vattenområden utanför bolagens fastigheter å
den s.k Nordantillheden; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom som
fullmakt.
§4.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 27 nästlidne februari beträffande §§ 7-9; och
beslutade Nämnden beträffande beslutad försäljning till E. Pettersson af del af vretan n:r 195 å
Hertsön: att uppdraa till Stadsingenjören att inkomma med karta och förslag till upplåtelse,
och beträffande meddeladt tillstånd för N.E Larsson att uppföra uthusbyggnad å vretan n:r
244-247 å Mjölkudden: att uppdraga till Stadsingenjören att inrita byggnaden å stadens karta.
§5.
Skomakaremästaren A. Sundqvist hade hos Drätselkammaren anhållit att en af honom från
skräddaren O.R. Lidén inköpt byggnad, stående å staden tillhörig del af fastigheten n.r 232 i
kvarteret Simpan, måtte få kvarstå å samma plats under ett år f.o.m den 1 innevarande april
månad mot en ersättning till staden af tjugu kronor, hvarjämte Sundqvist ville förbinda sig att
bekosta den å fastigheten fallande renhållningen. Sedan Stadsbyggmästaren under uttalande
att byggnaden Sedan Stadsbyggmästaren under uutalande att byggnaden vore till ytterlighet
vanprydande och att den enligt gällande byggnadsordning torde kunna utdömas, afstyrkt bifall
till ansökningen, beslutade Nämnden att afslå sökandes framställning.
§6.
På förslag af den af Nämnden för utarbetande af byggnadsbestämmelser för den s.k.
Svartöudden tillsatta komitén beslutade Nämnden att hos järnvägsförvaltningen göra
förfrågan, huruvida något vore att erinra från Statens Järnvägars sida mot att en förstad
förlägges till området ifråga samt om järnvägen eventuelt önskar förvärfa detsamma.
§7.
Stadskamreraren hade inlämnat följande förteckning öfver arrendeaftal, som utgå under maj
månad innevarande år
”Arrendeaftal--------------”Bil.10.

Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att i förteckningen upptagna lägenheter
skulle utbjudas på arrendeauktion å sammanträde inder instundande maj månad med undatag
af stadens del af kvarteret Fisken och del af Vattugatan utefter tomterna 3 och 4 Alkan.
att lägenheterna skulle utbjudas på 15 års arrende, med undantag för följande lägenheter
Moritsängen på ömse sidor om järnvägen, som skulle utbjudas på 5 år;
Hornbergska vretan på 2 år;
Området mellan kvarteret Renen och begrafningsplatsen samt jakträtten å Småskären och
Hamnholmen, hvilka skulle utbjudas på 1 år.
Nämnden uppdrog vidare till Stadskamreraren att i tidningarne införa kungörelse om
auktionen.
§8.
Hos Drätselkammaren hade Luleå Sjömansdirektion uti ingifven skrifvelse gjort framställning
att få till sjömanshusexpedition förhyra hamnkontorets yttre rum i gamla rådhuset f.o.m den 1
innevarande april emot en årlig hyra af 300 kronor, däri inberäknat eldning och städning. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att bifalla framställningen tillsvidare, under
förutsättning att Hamndirektionen ej har något att däremot erinra.
§9.
H.M. Pettersson hade anhållit att få på Luleå Goodtemplars af I.O.G.T. Restaurantförening
u.p.a öfverlåta gällande hyreskontrakt med staden rörande byggnaderna på Gültzauudden.
Nämnden beslutade att godkänna öfverlåtelsen på restaurantföreningen samt den af
föreningen ställda borgen af R.A. Hedström, Aug. Löfgren, Robert Johnsson, Aug. Kempe
och P.E. Bjurström.
§10.
Hos Drätselkammaren hade Luleå Goodtemplars af I.O.G.T. Restaurantförening u.p.a anhållit
att till restauranten å Gültzauudden erhålla vatten- och afloppsledning, hvarvid föreningen
erbjöd sig bekosta gräfning och nedläggning af rör och kranar samt att betala dubbel afgift för
det vatten, som förbrukas. Sedan Stadsingenjören i afgifvet yttrande uppgifvit kostnaden för 1
¼” rörledning till 260 kronor beslutade Nämnden att lämna bifall till framställningen i hvad
den afser vattenledning i Fredsgatan och paviljongens yttervägg mot, förutom af sökanden
angifna villkor att föreningen betalar insättning och hyra för vattenmätaren.
§11.
Med anledning af inkomna framställningar om upplåtelse af upplagsplatser beslutade
Nämnden på förslag af Stadskamreraren
att vid upplåtels af upplagsplats i kvarteret Ankan Hamndirektionens den 4 maj 1905
fasttsällda taxa för uppläggning af gods på kaj eller hamnplan skall tillämpas å alla slags varor
med undantag af tomfat, då en afgift beräknad efter 50 % af nämnda taxa utgår.
att vid upplåtelse af upplagsplats för ved i Åmansgrubban afgift uttages efter 15 öre pr famn
och år samt
att beträffande dessa områden det öfverlämnades till hamnkontoret hvilket förklarat sig villigt
därtill att å drätselkammarens vägnar tills vidare omhänderhafva bestyret med anvisning af
plats, debitering och inkassering af afgifter m.m detta sistnämnda dock endast under
förutsättning att Hamndirektionen icke har något att erinra mot ifrågavarande anordning.
§12.
Hos Drätselkammaren hade W. Oscarsson och Aug. Höglund anhållit, att staden ville fortast
möjligt framdraga vattenledningen i Malmgatan till fastigheterna n:r 13 och 12 i kvarteret
Hästen. Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande uppgifvit kostnaden för 31 m/m:s vattenoch 150 m/m:s afloppsledningar till 480 kronor beslutade Nämnden på tillstyrkan af

Stadsingenjören att öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att
Fullmäktiges ville besluta anläggningarnas utförande att bestridas med lånemedel.
§13.
Sedan Ingenjören J.A. Forsgren hos drätselkammaren anhållit att tillsvidare eller till dess
staden behöfver området få till plats för vedbod arrendera 425.5 kvm af vretan 716 å
Mjölkudden, som å en framställningen bilagd karta utmärkts med röd färg, beslutade
nämnden på tillstryrkan af Stadsingenjören att till sökanden utarrendera området på förslagna
villkor mot en årlig arrendeavgift af 2 kronor 50 öre.
§14.
Sedan Stadsbyggmästaren under hand infordrat anbud å för mätareverkstaden, saluhallen och
gamla rådhuset erfoderlig ved för bränsleåret 1913-1914, beslutade Nämnden att antaga af
Ture Hagberg afgifvit anbud att leverera
67 famnar barrved à 12 kronor 50 öre pr famn
25 ”
björkved à 14 ”
pr famn
torr,frisk, väl klufven och fri från utskjutande kvista, fritt upptrafvad å Pontuskajen.
§15.
Bemyndigades Stadsbyggmästaren att uthyra fästsalen för teaterändmål under innevarande
april månad till direktör W. Olin och fröken Karin Svanström, hvilka därom gjort
framställning.
§16.
Föredrogs och godkändes upprättade entrepenadkontrakt med de antagna entrepenörerna för
diverse reparationer i stadens fastigheter, nämligen med
O Olsson, försedt med borgen af B.A Hellsten
J.A Nilsson, ”
” ”
J.A Englund
Bergbom & Nordström, försedt med borgen af R. Burman och F.A. Bergström
C.A Lundgren, försedt med borgen af A.Elfgren och J. Wikberg
J.A. Englund, ”
”
”
” K.A. Lind och J.A Nilsson
N.P. Boman, ”
”
”
” L.J. Andersson och J.A. Sandberg
A. Elfgren ,
”
”
”
” Ture Hagberg
J.J. Johansson, ”
”
”
” E.M. Bergman och N.F. Åström
§17.
Beslutade Nämnden att tillsvidare för 1 år i sänder utarrendera den del af vretan n:r 171-172,
som staden tillbytt sig af Beda Ericsson till så stor del, som faller inom Kapell- och
Tallgatorna till postvaktmästaren A. Ruthström mot en årlig afgift af 12 kronor 50 öre delar af
vretorna n:r 95-98, 130 och 130 a, som äro belägna mellan järnvägen och begrafningsplatsen
samt de delar af vretorna n:r 101 och 103, som ligga mellan järnvägen och kvarteret Björken
till Nils Husberg för en årlig afgift af 15 kronor den från C.J. Larsson inköpta delen af vretan
665 a å Mjölkudden mot en årlig afgift af 5 kronor till stationskarlen B. Åslund med förbehåll
dock för staden af fri körväg öfver området.
§19.
Isak Petter Johansson i Bälinge hade uti till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om
uppgörelse i donationsjordsprocessen rörande vretan n:r 3-4 på så sätt att staden i enlighet
med Kungl. Brefvet af den 27 maj 1904 skulle inlösa ifrågavarande vreta för tio procent af
zonvärdet eller med 134 kronor och till sökanden återbetala den i januari 1905 erlagda
lösesumman 67 kronor med 6 % ränta, hvarjämte sökanden skulle befrias från att gälda vidare

rättegångskostnader än som i januari 1905 af honom erlagts. Sedan Stadsingenjören tillstyrkt
ansökningen beslutade Nämnden att på af sökanden anförda skäl hos Stadsfullmäktige
tillstyrka bifall till den gjorda framställningen.
§20.
Bankaktiebolaget Norra Sverige hade till Drätselkammaren öfversändt af KemiskVäxtbiologiska Anstalten i Luleå utfärdade analysbevis å fyra afskrap af oljefärg från bankens
lokaler i stadshuset, utvisande att arsenik, ledande sitt ursprung från starkt arsenikhaltig s.k.
holländsk zinkhvitt, funnes i samtliga prof. Sedan antecknats, att anstalten i sitt till banken
afgifna utlåtande ansett sig icke kunna bestämt förorda den arsenikhaltiga färgens borttagande
från banklokalerna, utan ansett att afgörande härutinnan borde träffas i samråd med förste
provinsialläkaren, hade Nämnden från Kungl.Tekn.Högskolansmaterialprofningsanstalt
införskaffat analysintyg å oljefärgen i Direktionsrummet och Direktörsrummet, äfven dessa
utvisade stark arsenikhalt. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfversända
handlingarna i ärendet till Hälsovårdsnämnden med anhållan om yttrande.
§21.
Innehafvaren af fastigheten n:r 385 i kvarteret Gåsen C.E. Sundström hade hos
drätselkammaren under åberopande af Stadsfullmäktiges beslut i ärendet den 18 januari 1883
anhållit att blifva befriad från den arrendeafgift af 10 kronor pr år, som åhvilar fastigheten
enligt drätselkammarens beslut af den 1augusti 1905. Sedan antecknats att enligt
Stadsfullmäktiges åberopade beslut färgaren C.O Sundströms rättsinnehafvare erhållit
tillåtelse, att tills vidare bebo och nyttja tomten n:r 385, utan att någon afgift därvid bestämts
skola utgå, beslutade Nämnden på tillstyrkan af Stadsingenjören att afskrifva debiterad
arrendeafgift för åren 1910-1912 med 30 kronor.
§22.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Handelskammaren i Luleå
ingången framställning, att Stadsfullmäktige sessionssal måtte upplåtas för handelkammaren
en gång i månaden under tiden november-maj återkommande sammanträden till det pris som
Stadsfullmäktige ville bestämma. Sedan antecknats, att Norrbottens läns landsting, som
använder lokalerna i fråga under 6 dagar i följd, betalar 200 kronor i hyra, däri inbegripet
belysning och värme, men ej rengöring, beslutade Nämnden att hos Stadsfullmäktige
tillstyrka, att fullmäktige ville för ifrågavarande ändamål upplåta Stadsfullmäktiges
sessionssal mot en afgift af 30 kronor pr gång däri inbegripet ersättning för värme, belysning
och rengöring.
§23.
Beslutade Nämnden att Stadsbyggmästarens inkomna årsberättelse för 1912 skulle ligga å
Nämndens bord till ett kommande sammanträde.
§24.
Beslutade Nämnden anmoda Stadsingenjören att till Nämndens ordinarie majsammanträde
inkomma med den berättelse öfver vatten- och afloppsledningarnes tillstånd m.m under åren
1911 och 1912, som enligt § 15 af instruktionen åligger hionom att afgifva.
justeradt
Som ofvan
den 22/4 1913.
Å tjänstens vägnar
H.K Brändström
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 7 april 1913.
Närvarande:ordf.pastor J. Hansson,herrr O.Åhrström, och A.Gullberg,fr. Hildur Mörtzell, hr
J.Gunnarsson samt undert. sekreterare.
§1.
Protokollet från sammanträdet den 4 april godkändes.
§2.
Till sammanträdet har arb. E.J Brunnberg och hans son Erik Linus , vilka båda infunnit sig.
Sedan fadern varit i tillfälle att att yttra sig och därvid bl.a. framhållit att han genom sitt arbete
varit hindrad att på ett nöjaktigt sätt övervaka sonen, erhöll sonen Linus av ordföranden en
allvarsam varning och förmaning att hädanefter ordentligt besöka skolan, att läsa sina läxor,
att sluta med cigarettrökningen och att hålla sig hemma i stället för att uppsöka dåliga
kamrater.
§3.
Herr Åhrström och Gullberg, vilka fått i uppdrag att utreda frågan om F.M Lundbergs begäran
om förhöjd fosterlön för gossen Ernst Emil Johansson, omnämndes, att de besökt hemmet och
funnit det i alla avseenden gott. I skrivelse till ordf. hade Lundberg sagt sig vidhålla sin
fordran på en ersätnning av 150 kr. Nämnden beslöt att genom hr Åhrström erbjuda e
ersättning av 150 kr för år, räknat från 1 april 1913.
Dag som ovan
John Hansson
P.Edv. Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 april 1913.
Närvarande: Herrar Burström, Wadstein, Schönfeldt, Linder, och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 23 sistlidne mars.
§2.
Sedan Statens Järnvägenss härvarande distriktsförvaltning, med anledning af
Hamndirektionens erhållan om yttrande beträffande af särskilda komiterade utarbetadt
alternativt förslag af oktober 1912 till ordnande af kaj- och trafikeringsförhållandena vid
södra hamnen i inkommen skrifvelse sen meddelat , att mot hamnspårets förändring och
anordnande på föreslget sätt intet vore att erinra från förvaltningens sida, beslutade
Hamndirektionen att remittera förslaget till Stadsingenjören med anhållan att han ville
inkomma med utlåtande öfver detsamma i tekniskt afseende. Hamndirektionen beslutade
vidare att tillsätta komité med uppdrag att närmare undersöka frågans ekonomiska sida,
hvarvid utredning boorde förebringas av inflytande hamnmedel vore tillräckliga att bestrida
kostnaden för anläggningen, eventuellt genom anläggningstidens utsträckande öfver tvenne
år, eller o lånemedel borde anlitas och utfrågas till ledamöter i denna komité herrar Burman,
Wadstein (sammankallade ) och Hamnmästaren.
§3.
Sedan Hamnmästaren, under uppgift att varuskjulet å östra långkajen vore till hinders för
pågående ombyggnad af densamma, hemställt, att vagnskjulet måtte sloopas samt
Stadsbyggmästaren beräknat kostnaden för dess eventuella flyttning till 1500 kronor hade
Stadsingenjören uti infordrat yttrande föreslagit att fästena för förankringarne till de nya
kistorna måtte på en kajsträcka af ca 21 meter ändras enligt blyertsskiss å yttrandet bilagd
ritningskopia, hvarvid intet skulle hindra fästernas utförande utan skjulets ritning. Sedan
antecknats att enligt af Stadsbyggmästaren lämnad uppgift skjulet, om det får kvarstå, skulle
kunna användas i minst tio år för att varmskjulet skulle kvarstå på sin plats samt att fästena får
förankringarna till de nya kistorna på skulle på behäftig kajsträcka utföras i enlighet med
Stadsingenjörens förslag, hvilket arbete enligt åtagande skulle utföras af Stadsingenjören.
§4.
Med anledning af från F.Hahnström, O. Nilsson, C.C. Rosenflükt och O.Svensson inkomna
framställningar om båtplatsen i södra hamnen för deras reps. Årslupar, beslutade
Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren, att bifalla framställningarna för
innevarande år med villkor att respektive ägare betala, förutom vanlig platshyra, de kostnader,
som kunna uppstå till följd af erforderliga särskilda anordningar vid pålningen af båtplatserna
i fråga.
§5.
Larson & Lind hade i skrifvelse hos Hamndirektionen gjordt förnyad framställning om
utbekommande af 25 % rabatt å för Stockholms Rederiaktiebolag Svea tillhöriga ångarne
”Sigvard” och ”Brage” under år 1912 erlagda hamnafgifter. Sedan Hamnmästaren uti afgifvet
yttrande, under påpekande är det endast vore tillföjld af ett förbiseende från sökandes sida,
som fullständig turlista delgifvits Hamndirektionen först efter seglationens slut med skrifvelse
den 10 december 1912, tillstyrkt begärd restitution, beslutade emellertid Hamndirektionen att,
då förutom det att turlista icke i vederbörlig ordning på förhand delgifvits Hamndirektionen,
ifrågavarande ångare icke gjort regelbundna resor på sätt som hamntaxan förutsätter för
rabatts erhållande, utan gjort upprepade afvikningar från den kringgjorda routen genom besök

å icke kungjorda orter för lasts intagande, att afslå den af Larson&Lind gjorda
framställningen.
§6.
Sedan Hamnmästaren inkommit med infordrad förklaring öfver Siffergranskarens
anmärkningar öfver Hamndirektionens verifikationer för år 1912, beslutade Hamndirektionen
att med godkännande af de af Hamnmästaren vidtagna åtgärder öfverlämna förklaringar till
Siffergranskaren.
§7.
Sedan Hamnmästaren inkommit med begärd förklaring öfver de anmärkningar som af
vederbörande revisor gjorts mot hamnkontorets debiteringar under år 1912, beslutade
Hamndirektionen att med godkännande af de af Hamnmästaren vidtagna åtgärder öfverlämna
förklaringar till Siffergranskaren.
1)
att godkänna af Hamnmästaren vidtagna åtgärder och gjorda förklaringar
beträffande anmärkningarne under punkterna 1-4
2)
att, beträffande anm.8, för högt debiteradt belopp kr 28:10 skulle till s/s
”Aranas” rederi utbetalas samt
3)
att, beträffande anm.9, för högt debiteradt belopp kr 12:- likaledes skulle till s/s
”Deslitras” rederi utanordnas. Emot Hamndirektionens beslut rörande anmärkning
4)
reserverade sig herr Schönfeldt, som ansåg att Hamndirektionen bort besluta i
enlighet med revisorns anmärkning.
§8.
Luleå Träsliperi Aktiebolag hade hos Hamndirektionen anhållit att hamndirektionen ville för
åvägabringande af en för djupgående fartyg anvädnbar farled till bolagets träsliperi vid
Karlshäll verkställa dels utprickning af farleden dels bortmuddring af befintligt grund, eller,
om gällande instruktion och stut icke medgåfve Hamndirektionen att vidtaga begärda
åtgärder, att Hamndirektionen ville hos Stadsfullmäktige begära bemyndigande härutinnan.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen i enlighet med hvad
Hamndirektionen i enlighet med hvad Hamnmästaren uti afgifvet yttrande föreslagit, att låta
verkställa af bolaget begärd utprickning af farleden samt att, då hamnen icke kunde äga
skyldighet att utföra muddringsarbeten vid privata anläggningar, afslå bolagets begäran om i
hvad den afser farledens fördjupning på hamnens bekostnad. Hamndirektionen beslutade
vidare på förslag af Hamnmästaren att, därest muddret visar sig användbart till fyllning,
erbjuda bolaget förhyrande af stadens mudderverk till självkostnadspris för den tid, som kan
åtgå för rännans fördjupning.
§9.
Hos Hamndirektionen hade C.J. Andersson erbjudit sig att under instundande seglation mot
ett arfvode af, i ett för ant, 280 kronor verkställa den staden åliggande färjningen mellan
staden och Bergnäset under de tider på dygnet, då trafiken ej uppehålles af ångfärjan. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att antaga det af Andersson afgifna
anbudet, med uttryckligt villkor dock att Andersson ej finge af de trafikerande uppbära högre
afgifter än den fastställda taxan medgifver; och skulle genom Hamnmästarens försorg
kontrakt upprättas med Andersson.
§10.
Antog Hamndirektionen att af hr E.J Nordgren afgifvet anbud att köpa den i tullkammaren
utbytta golfmattan för ett pris af 15 kronor.

§11.
Beslutade Hamndirektionen att antaga följande anbud såsom varande såsom varande de
fördelaktigaste för hamnen af de afgifvna:
1)
Emil Nordbergs anbud att leverera 70 st. grantimmer, minst 20 fots längd och
minst
6” topp till ett pris af 40 öre pr kbf.
2)
A.F. Liljas anbud att leverera sju”x 14” à 18” spetsbult till ett pris af 34öre pr
kg.
7/8”x 18” till ett pris af 33 öre pr kg., 1”x18” skrufbuldt till ett pris af 37 öre pr kg,1”x25” à
27” skrufbuldt till ett pris af 36 öre pr kg
3)
Ernst Nilssons anbud att leverera 1000 m. 2 ½”x 8” osorterad furuplank à 44 öre
pr m. 700 m 2 ½”x 8” osorterad furuplank à 44 öre pr m.
4)
§12.
Föredrogs och lades till handlingarne:
1)
Från K. Hamrin inkommen skrifvelse jämte Svea hofrätts utslag i mål mot
ångaren ”Kurir” angående af muddringsafgifter;
2)
Hamnmästarens kassarapport för mars månad.
3)
§13.
Till Hamnmästaren remitterades:
1)
Lundström H. begäran om åtrbetalning af hamnafgifter för varor med kr. 46.25
2)
Luleå Ångsågs anhållan om tillstånd att anordna timmerbomsförankringar
utanför kvarteret Stören
3)
) E.A. Lundströms begäran omgratifikation för extra insegling inder år 1912.
§14.
Beslutade Hamndirektionen att lämna Hamnmästaren i uppdrag att med föreståndaren för
Statens Järnvägars godsexpedition i Luleå träffa aftal om hamnspårsafgifternas debitering och
inkassering på förut gällande villkor.
§15.
På förslag af herrr Schönfeldt beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att
verkställa utredning, i hvad mån s.k. 4-kantspråmar borde i blifvande ny taxa skyldigkännas
att betala hamnafgift i likhet med öfriga fartyg af mer än 3 tons nettodräktighet.
§16..
Utanordnades diverse räkningar.
Justeras:
Som ofvan
A.Burman
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammnträde med Drätselkammaren tekniska nämnd i Luleå den 8 april
1913.
Närvarande, Herrar Brändström, Bennet, Danielsson och Gustafsson äfvensom
Stadsbyggmästaren.
§1.
Fördedrogs inkomna anbud å leverans af kol och koks för bränsleåret 1912-1914 jämte
följande vid desammas öppnande förda protokoll:
”Protokoll, fördt-----------------------” se Bil. 11.
Det skulle antecknas att Aktiebolaget Luleå Kol & Materialaffär afgifvit sitt anbud ander
förbehåll att detsamma, som afsåg leverans af såväl kol som koks, antoges odeladt. Enär
Nämnden icke ansåg tillrådligt att verkställa inköp af enbart koks och Luleå Kol- &
Materialaffärs anbud å koks tillika syntes vara förhålladevis för högt, beslutade Nämnden att
afslå samtliga anbud. Nämnden beslutade därefter att antaga ett af A.B Luleå kol &
materialaffär under hand afgifvit anbud att i enlighet med den för upphandlingen utfärdade
kungörelsen leverera
600 tons okrossad gaskoks à 28 sh 3 d.
400 ” Lambton eller South Hetton ångkol à 23 sh. 6 d. allt pr engelsk ton cif Luleå; och
uppdrogs till Stadsbyggmästaren att uppgöra förslag till kontrakt med leverantören.
Justeradt
Som ofvan
Den 22/4 1913
å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 9 april 1913.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Edström, Fernlund, Gustafsson, Isaksson,
Sandström, Bucht och J.A. Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades Kammarens protokoll af den 21 nästlidne januari.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 december 1912 beträffande §§ 12 och 17
samt af den 30 nästlidne januari beträffande § 10.
§3.
Bankaktiebolaget Norra Sverige hade med anledning af Stadsfullmäktiges belsut den 12
september 1912, att på vissa villkor erbjuda bankaktiebolaget nedläggande af
donationsjordprocessen rörande bättre rätt till den s.k. Bryggeritomten eller fastigheten n:r 20
i Luleå stad, i skrifvelse till Stadsfullmäktige meddelat att bankaktiebolaget vore villigt ingå
förlikning på de af Fullmäktige i nyssnämnda beslut uppställda villkor under förutsättning
dels att staden åtoge sig nödtorftigt underhåll af kajbyggnaden utanför tomten dels att
bankaktiebolaget eller dess rättsinnehafvare på visst i skrivelsen angifvit sätt erhölle
förerädesrätt till förnyade upplåtelser af tomten. Sedan antecknats, att Hamndirektionen i
afgifvet, remisshandlingarne bilagdt, yttrande förklarat sig anse att hamnmedel icke kunde
användas till kajbyggnadens underhåll, beslutade kammaren, som icke fann skäl föreligga för
Stadsfullmäktige att frångå sitt den 12 september 1912 fattade beslut i saken att hos
Fullmäktige afstyrka bifall till den af bankaktiebolaget gjorda framställningen.
§4.
Af J.F.Grafström och B.A. Hellsten hvar för sig hos Stadsfullmäktige gjorda framställningar
om tillstånd att få verkställa tillbyggnader å dem tillhöriga fastigheter, enligt gällade
tontreglering belägna å områden, som äro afsedda till gata, hade Fullmäktige remitterat till
drätselkammaren för utredning om och på hvilket sätt staden skulle kunna skydda sig emot att
vid tillbyggnad sådan som de ifrågavarande behöfva vid inlösen af fastigheten betala
ersättning för det ökade värde densamma genom tillbyggnaden erhållit. Sedan ledamoten af
drätselkammaren rådmannen P. Sundström afgifvit begärdt utlåtande i saken, beslutade
kammaren vid föredragning af ärendet att öfversända detsamma såsom eget yttrande till
Stadsfullmäktige.
§5.
Föreståndaren för elektricitetsverket R. Bergman hade under uppgift att han för kyrkans och
folkskolans räkning utfört en del arbeten såsom klockringnings- och
orgeltrampningsanläggningar i kyrkan ssamt belysningsanläggninmg i västra folkskolan i till
drätselkammaren ställd skrifvelse gjort framställning om medgifvande att få af kyrkorådet och
folkskolestyrelsen uttaga betalning för detta sitt arbete. Vid föredragning af detta ärende
beslutade drätselkammaren att, innan ärendet tages i vidare behandling lämna kyrkorådet och
folkskolestyrelsen tillfälle att yttra sig öfver framställningen.
§6.
Föredrogs siffergranskarens hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om befrielse från
uppgörande af den kommunala finansstatistiken och bordlades till ett kommande
sammanträde.

§7.
Från maskinisten å ångvälten P.E. Pettersson inkommen framställning om månadslön
remitterades till Stadsingenjören för yttrande.
§8.
Magistraten hade för den åtgärd, drätselkammaren kunde komma att vidtaga öfverlämnat en
af Nykterhetsvännerna i Luleå centralkomité till Magistraten ingifven anmälan, att
bestämmelserna i det mellan kammaren och källarmästaren C.J Dahné upprättade kontrakt
rörande utskänkningen å den s.k. Skeppbrokällaren ej till fullo efterlefdes äfvensom
Stadsfiskalens med anledning däraf infordrade utredning. Vid föredragning af detta ärende
beslutade drätselkammaren att remittera handlingarna i ärendet till herr Dahné för erhållande
af hans yttrande.
§9.
Arrendatorn af Moritsängen H.M Johansson hade hos drätselkammaren anhållit om förnyande
af arrendeaftalet för längre eller kortare tid mot en arrendeafgift, som för närvarande utgår
eller 176 kronor pr år. Sedan antecknats att resterande arrendeafgifter, som för närvarande
utgår eller 176 kronor pr år. Sedan antecknats att resterande arrendeafgifter utgjorde 528
kronor, beslutade Kammaren att med afslag å framställningen om arrendeaftalets förnyande
bemyndiga Stadskamreraren K.H. Santesson eller den han i sitt ställe förordnar att å
drätselkammarens vägnar vidtaga lagliga åtgärder för arrendebeloppens utfående af
arrendatorn eller hans borgensmän; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom
såsom fullmakt.
§10.
Arrendatorn af stadens del af Hermansängen H.M. Johansson hade i till drätselkammaren
ställd skrifvelse anhållit om anstånd med erläggande af resterande arrendeafgifter för arrendet
tilld en 1 nästkommande juni månad. Sedan antecknats, att Johhansson ännu icke erlagdt
arrendeafgifterna för åren 1911 och 1912, sammanlagdt 210 kronor, beslutade
drätselkammren att med afslag å Johanssons framställning uppsäga arrendator från arrendet
f.o.m. den 1 maj 1913. Drätselkammaren beslutade vidare att bemyndiga Stadskamreraren
K.H. Santesson eller den han i sitt ställe förordnar att vidtaga lagliga åtgärder för att utfå
resterande arrendebelopp af arrendatorn eller hans borgensmän; och skulle utdrag af detta
protokoll därvid tjäna honom såsom fullmakt.
§11.
Sedan föreståndaren för electricitetsverket för likvid inlämnat en aflöningslista, upptagande
bl.a. aflöning till fröken G. Ridderstråle under 41 timmar à 75 öre, beslutade drätselkammaren
att från föreståndaren infordra förklaring på hvilka grunder och för hvilket ändamål
ifrågavarande skrifbiträde anställts.
§12.
Bifölls från Stadskamreraren inkommen framställning att få af i stat afsatt anslag å 1500
använda ytterligare 100 kronor till skrifhjälp å drätselkontoret.
§13.
Sedan aflidne rådmannen Bolivar Sundström genom testamente af den 24 april 1904 om sin
kvarlåtenskap förordnat, att vissa delar däraf skulle fonderas och ställas under
Stadsfullmäktiges och Magistratens vård och handhafvande, beslutade drätselkammaren att
uppdraga till sin Ordförande att till nästkommande sammnträde söka verkställa undersökning,

när ifrågavarande foder kunde väntas komma att få af staden disponeras; och skulle hos
Magistraten hemställan göras att Magistraten ville genom sin Ordförande eller annan utsedd
person deltaga i denna undersökning.
Justeras
Som ofvan
A.Ljungberg
å tjänstens vägnar
K.H. Santesson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 10 april 1913
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wahlgren,
Nordström, Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken
Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm,
Edström, Fernlund och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande
antecknades Herrar Hellström, Westerberg, Burman, Lindquist, Andersson, Leijonflycht och
Sandberg, af hvilka Herr Sandberg anmält sig förhindrad att bevista sammanträdet och de
öfriga ej kunnat med kallelse anträffas. Därjämte öfvervar Rådmannen P. Sandström på grund
af förfall för Herr Borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Lindgren och Flodmark att jämte Ordföranden tisdagen den 15 innevarande
april klockan 4,30 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Sedan Stadskamreraren hos Drätselkammaren anmält, att Vilhelmina Åström fortfarande hade
på stadens mark vid Notviken kvarstående den byggnad, som hon senast den 20 april 1911
erhållit Stadsfullmäktiges tillstånd att hafva där stående under ett år mot 25 kronors
arrendeafgift, hade Drätselkammaren med öfversändande till Stadsfullmäktige af
Stadskamrerarens skrifvelse i ärendet hemställt, att då de skäl, som föranledt
Stadsfullmäktiges särskilda hörande utarrendera området på de arrendetider, som gällande
reglemente för kammaren eljest medgifver. Vid föredragning af ärendet beslöto
Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att bifalla Drätselkammarens förslag.
§3.
Uti afgifvet yttrande öfver en från Konungens Befallningshafvande i länet inkommen
framställning rörande anslag till anordnande af dispensärverksamhet för tuberkulosens
bekämpande i länet hade Drätselkammaren tillstyrkt beviljande af ett anslag af 360 kronor per
år såsom bidrag till aflönande af en sjuksköterska i det distrikt Luleå stad enligt förslaget
skulle komma att tillhöra, under förutsättning att sjuksköterskans begynnelselön blir 1,000
kronor för år räknadt, hvarjämte Kammaren, som ansåg att distriktets sjuksköterska borde
stationeras i Luleå, under denna förutsättning föreslagit, att ett hyresbidrag af 300 kronor per
år måtte ytterligare anslås. Hälsovårdsnämnden hade i ärendet framställt i hufvudsak samma
förslag. Vid behandling af detta ärende beslöto Stadsfullmäktige, på förslag af
Beredningsnämnden, med förklarande att i Luleå någon kombination af
dispensärsverksamheten på epidemisjukvården icke vore tänkbar, då såväl sjuksköterskan vid
epidemisjukhuset som stadssjuksköterskan i allmänhet vore fullt upptagna, att bevilja det af
Drätselkammaren föreslagna bidrag till aflönande af en dispensärsjuksköterska samt under
förutsättning att hon blit stationerad i Luleå stad, lämna henne fri bostad eller en hyressättning
af 300 kronor per år. Därjämte beslöts, likaledes på förslag af Beredningsnämnden, att denna
utfästelse skulle gälla en tid af 5 år från och med år 1914 samt att erforderliga medel skulle
anskaffas genom utaxering.

§4.
Drätselkammaren hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat en från Fastighetsaktiebolaget Brage
inkommen begäran om resttution på grund af Kungl. Kammarrättens utslag den 18 november
1912 af erlagda utskylder för år 1911 kKr. 385:75 samt för egen del hemställt, att då det ej
visats eller eljest framginge, att bolagets inkomst utgjorts af annat än hyror från fast egendom,
hvarför eventuella besvär öfver utslaget ej torde föranleda ändring i bolagets taxering, till
hvilken mening taxeringsnämndens ordförande uti afgifvet yttrande uttalat sin anslutning,
Stadsfullmäktige måtte bifalla framställningen. Vid ärendets behandling biföllo
Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, detta Drätselkammarens förslag.
§5.
I enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifna yttranden föreslagit hade Drätselkammaren hos
Stadsfullmäktige hemställt om afslag å af följande personer gjorda framställningar om
afkortning af kommunalutskylder, nämligen:
Fru Karin Wiklund,
Änkefru Lina Hammarström,
Arbetaren Adrian Bergström,
Arbetaren Johan Bodin.
Vid föredragning af dessa framställningar fattade Stadsfullmäktige, på förslag af
Beredningsnämnden, följande beslut:
att afslå Fru Karin Wiklunds framställning:
att uppskjuta behandlingen af Änkefru Lina Hammarströms begäran:
att bevilja Adrian Bergströms framställning på så sätt, att Stadsfogden bemyndigas att upptaga
hans resterande kommunalutskylder för år 1911, Kr. 41:96,å nästafgifvande
afkortningsföslag;
att på samma sätt bevilja Johan Bodins begäran, i hvad den afser resterande utskylder för år
1911, Kr. 47:71, men att hans begäran, i hvad den afsågs 1912 års utskylder, f.n. ej skulle till
någon åtgärd föranleda.
§6.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en af Stationskarlen J.
Dahlberg gjord framställning om anstånd med erläggande af 1911 års kommunalutskylder Kr.
71:24 till nästkommande augusti månad, hade Drätselkammaren nu återställt ansökningen till
Stadsfullmäktige med meddelande, att Nämnden, då ömmande omständigheter syntes
förelägga, ansett sig äga befogenhet att bevilja sökandens framställning om anstånd med
ifrågavarande utskylders erläggande till senast före den 1 nästkommande september. På
Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att låta härvid bero.
§7.
Sedan Folkskolestyrelsen med anledning af ett från öfverläraren inkommet förslag om sådana
anordning af undervisningen i engelska i folkskolans högre afdelning, att timantalet ökades
och undervisningen bestredes af därtill kvalificerad lärare, beslutit att i timplanen för
folkskolans högre afdelning reservera fyra lektionstimmar i veckan hvardera klassen för
undervisningen i nämnda språk, hade Folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige gjort
framställning om ett anslag å 350 kronor för bedrifvande af denna undervisning under
nästkommande hösttermin. På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att
bevilja det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering.
§8.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Konungens
Befallningshafvande inkommen skrifvelse med anhållan om yttrande öfver en Riksdagens
skrifvelse angående sådan planläggning af statens och kommunens arbeten, att största möjliga

antal arbetare beredes arbete under tider och perioder, då större arbetslöshet råder, hade
Drätselkammaren efter det Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren inkommit med infordrat
yttrande beslutit att såsom eget yttrande öfverlämna detsamma till Stadsfullmäktige. Vid
ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningnämnden, att såsom
sitt yttrande förklara, att såsom af den utaf Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren afgifna
utredningen framginge Luleå stad, hvilken på grund af de härstädes rådande klimatiska
förhållanden mer än andra städer har känning af den s.k. säsongarbetslösheten under de
senaste åren sökt att så vidt möjligt motarbeta denna arbetslöshet genom att till vintrarna
förlägga alla sådana arbeten, som lämpligen kunnat då utföras, och att denna praxis
fortfarande i största möjliga mån torde komma att tillämpas, men att någon planläggning för
längre tidsperioder af förestående större arbetsföretag icke, hvad Luleå stad vidkommer, för
närvarande vore möjlig, bland annat med hänsyn till staden nuvarande ekonomiska ställning.
§9.
Drätselkammaren hade låtit genom Stadsfogden och Stadskassören utarbeta förslag till
ändrade uppbördsterminer för kommunalskattens erläggande samt lämpligaste ordning
restantiernas indrifning, hvilket förslag Kammaren nu öfverlämnat till Stadsfullmäktige med
hemställan, att Stadsfullmäktige i enlighet med hvad dessa föreslagit ville med bibehållande
af antalet uppbördsterminer och tiden för deras hållande besluta, att någon påföljd för
uraktlåtenhet att betala skatt vid första uppbördsstämman ej skulle drabba den skattskyldige,
men att uraktlåtenhet att betala hela den vid andra uppbördsstämman förfallna skatten skall
medföra, att skatten i dess helhet anses till betalning förfallen, samt att såsom följd häraf
restlängder skola utskrifvas endast efter andra och tredje uppbörden. Vid föredragning af detta
ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta att göra följande
ändringar i nu gällande bestämmelser angående kommunalskattens inbetalning:
Uppbörden skall förrättas under tiden 15 mars-15 april, under tiden 15 juni-15 juli samt under
september månad;
Skattskyldige, hvilkas taxerade inkomst ej uppgår till 3,000 kronor, uppföras ej å restlängd,
om de underlåta att inbetala den å 1:sta uppbördsterminen förfallna skatten, men äro vid 2:dra
uppbörden skyldiga att betala två tredjedelar af skatten:
Skattskyldig, som ej å föreskrifven tid betalar sina utskylder, får hela utskyldsbeloppet
förfallet till betalning;
Restlängd utskifves efter hvarje uppbörd.
Stadsfullmäktige belsöto att öfverlämna handlingarne till Magistraten med anhållan om dess
yttrande i ärendet.
§10.
Under förmälan att i två af de af staden anskaffade tullnederlagsmagasin sedan lång tid
tillbaka funnes upplagdt ett parti stångjärn om cirka 6,000 kg utan känd ägare hade
Tullkammaren i Luleå i skrivelse till Hamndirektionen anhållit, att Luleå stad såsom ägare af
magasinen ville på sätt gällande lag föreskrifver efterlysa ägarne, med åläggande för dem att
inom viss tid hafva afhämtat sitt gods vid påföljd i annat fall, att godset af staden försåldes.
Hamndirektionen hade öfverlämnat denna skrifvelse till Stadsfullmäktige med hemställan, att
Fullmäktige ville lämna Hamndirektionen i uppdrag att verkställa vederbörlig annonsering
och eventuell försäljning af ifrågavarande stångjärnparti. På Beredningsnämndens hemställan
biföllo Stadsfullmäktige detta Hamndirektionens förslag med föreskrift tillika, att eventuellt
inflytande medel skulle inlevereras till Drätselkammaren.
§11.

Drätselkammaren hade, med förmälan att Kammaren oaktadt flere försök ej lyckats erhålla
lägre anbud än 1,685 kronor å utförandet af beslutad tillbyggnad af brandchefens bostad,
anhållit, att då det af Stadsfullmäktige lämnade anslaget till ifrågavarande tillbyggnad
utgjorde högst 1,330 kronor, öfverskjutande kostnaden, utgörande högst 400 kronor, måtte få
bestridas med i utgiftstaten under rubrik 15,a afsatt anslag för diverse och oförutsedda
utgifter. På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att bifalla detta förslag.
§12.
Till Beredningsnämnden remitterades revisionsberättelse öfver Luleå Utskänkningsbolags
räkenskaper och förvaltning för försäljningsåret 1912.
§13.
Till Hamndirektionen remitterades en framställning från A. Ander m.fl. om anordnande af en
kaj vid Skurholmsfjärdeni Lulsundsgatans förlängning.
§14.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En begäran om löneförhöjning af stadens sifferrevisor:
2:o) En framställning från eldarne K.J. Andersson och J.O Blomqvist om annan anställning i
stadens tjänst;
3:o) En begäran från Gustaf Andersson m.fl. i stadens tjänst antställda arbetare om fjorton
dagars ledighet per år med bibehållen aflöning;
4:o) Gunnar Ljungholms begäran att få köpa den s.k Wallstenska gården å Notviken;
5:o) Framställningar om afkortning af kommunalutskylder från A.M. Spångberg, N.A
Giörloffs sterbhus, Adrian Bergström och J.E. Ström
§15.
Vid föredragning af en från småskolelärarinnan Ellen Wingård inkommen skrifvelse
angåedne afsägelse af henne beviljad pension m. m. yrkades remiss af ärendet dels till
Beredningsnämnden dels till Folkskolestyrelsen. Vid anställd votering beslöto
Stadsfullmäktige med 11 röster mot 11 och ordförandens utslagsröst att remittera ärendet till
Folkskolestyrelsen.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt.
Justeradt:
A.Holm.
Per Segerstedt,
Hugo Flodmark,
C. Lindgren
År 1913 den 15 april efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar:
Å tjänstens vägnar
A.Holm.”

”Protokoll, fördt vid folkskolestyrelsens sammanträde den 11 april 1913.
Närvarande:Ordf. pastor J.Hansson, hrr O. Åhrström, A.Gullberg, V.Oscarsson, fr. Hildur
Mörtzell, hr O.E. Wester, fr. Märta Bucht, hr G.Landström samt undert. sekr.
§1.
Har Direktionen över folkskolelärarnas pensionsinrättning beslöt folkskolestyrelsen att med
ändring av överkonstapel J.A Höglunds ansökan om pension för sin myndling
småskollärarinnan Ellen Wingård anhålla, att direktionen måtte fatta beslut i fråga om fr.
Wingårds rätt till understöd från småskolärarnas m.fl. ålderdomsstödsanstalt, och då fröken
Wingård är 52 år gammal, har mer än 15 tjänsteår och är av lärare förklarad obotligt sjuk,
ville skolstyrelsen hemställa att hon måste förklaras berättigad till understöd enligt § 9 i
gällande reglemente för småskolärarnas m.fl. ålderdomsstödsanstalt att utgå med 205 kr. om
året. Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat.
§2.
Folkskolestyrelsen beslöt uppdraga åt ekonominämndens ordförande att verkställa
utanordningar för skolbarnens räkning. Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat.
§3.
Till lärare i engelska å folkskolans femte klass under höstterminen 1913 antogs
läroverksadjunkten fil.kand. A.H. Sjöholm.
§4.
Överlärarren erhöll i uppdrag att anskaffa lärare i engelska för folkskolans sjätte klass samt
nästkommande hösttermin.
§5.
Fröken Mörtzell och hr Oscarsson fick i uppdrag att justera dagens protokoll.
Justerat
Hildur Mörtzell
Dag som ovan.
John Hansson
P.Edv.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 16 april 1913.
Närvarande: Herrar Lindgren, Sundberg, Rignell, Gullberg, Wester, Gardell, och Danielsson,
fru Sundström samt tillsyningsmannen.
§1.
Antogs Antnäs Mejeri till mjölkleverantör åt understödstagarne under 1 år från den 1 maj
1913 och skulle priset per liter utgöra
För oskummad mjöölk 13 ½ öre
” skummad ”
5 ½ öre
§2.
Antogs handl. Ture Hafbrgs anbud å leverans af 225 famnar barrved till ett pris af kronor
12:40 per famn.
§3.
Antogs handlanden Rolf Burmans anbud å leverans af 225 famnar björkved till ett pris af kr.
15:50 per famn fritt banvagn Luleå.
§4.
Uppdrogs åt beredningsutskottet att till billigaste pris köpa 100 famnar s.k. bakved af
Robertsviks ångsåg.
§5.
Till brödleverantör under ett halft år från 1 maj 1913 antogs bagare Sthade.
§6.
Antogs firman K. Lindqvist som leverantör af matvaror till understödstagare under ett halft år
från den 1 maj 1913.
§7.
Antogs handlanden Ture Hagberg som leverantör af matvaror till fattiggården under ett halft
år från den 1 maj 1913.
§8.
Antogs fröken Augusta Jansson till leverantör af skodon till understödstagarne under ett halft
år från den 1 maj 1913.
§9.
Antogs styrelsen arbetaren A.R. Bruce till fosterfar åt Bergen Manne Rönnqvist för ett
arfvode af 120 kronor per år att gäldas af barnets fader arbetaren J.E. Eriksson Barnets moder
hade för sinnessjukdom intagits å fattifgården den 2 april och öfverförts till Piteå hospital den
8 i samma månad.
§10.
Isak Larsson- Stark fick tillstånd att lämna fattiggården.
§11.
Beslöt styrelsen att hos Konungens Befallningshafvande göra framställning om åläggande för
Öfver-Kalix kommun att låta hämta Josefina Renström från härvarande fattiggård.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.

§12.
Godkändes en utanordning åt Josefina Renström af matvaorr och mjölk för tillhopa kr. 7:80.
Som ofvan
å tjänstens vägnar:
Justeradt:
J.O. Dahl”
H. Lindgren
M.Sundström
Gustav Rignell

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd den 21 april 1913.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Fernlund och Bucht.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 17 nästlidne mars.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarna hamndirektionens protokoll af den 11 mars 1913. § 3.
ang. beslutadt öfvertagande af stadens kallbadhus.
§3.
Till Taxeringsnämndens ordförande remitterades
1:o) Gustaf Stjernbergs begäran om afkortning af viss del af honom för år 1911 påförda
utskylder.
2:o) A.M Spångbergs begäran om befrielse från erläggande af för högt påförda utskylder för
år 1912.
§4.
Till Stadsfogden remitterades för yttrande
1:o) Adrian Bergsttröms begäran om afkortning af 1913 och 1912 ärs utskylder;
2:o) O.W. Is begäran om afkortning af resterande utskylder;
3:o) J.E. Ströms framställning om befrielse från erläggande af kommunalutskylder;
4:o) J.O.Lindqvists begäran om afkortning af 1911 års utskylder;
5:o) C.F. Kullendorffs begäran om afkortning af aflidne N.A. Giörloffs utskylder för år
1912; och skulle anstånd med erläggande af ifrågavarande utskylder beviljas de sökande till
dess Stadsfullmäktige fattat beslut rörande resp.ansökningar.
§5.
Magistraten hade till drätselkammaren öfversändt af stadsfiskalen upprättad förteckning å
persedlar m.m. erforderliga för poliskåren under innevarande april månad; och beslutade
nämnden att lämna stadsfiskalen i uppdrag att på billigaste och bästa sätt låta verkställa i
förteckningen angifna reparationer, inköp af affekter m.m.
§6.
Beslutade nämnden att till A. Strand försälja ett kasseradt bord, som förut stått i
polisstationen, till ett pris af 5 kronor.
§7.
Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse anhållit, att nämnden ville meddela
bestämmelser i hvad mån auktionskammaren kunde anses berättigad att på stadens bekostnad
få auktionskammarlokalerna uppvärmda, städade och försedda med elektrisk belysning. Vid
föredragning häraf beslutade Nämnden att remmittera skrifvelsen till Magistraten med
anhållan om yttrande.
Som ofvan
Justeras
å tjänstens vägnar:
A.Ljungberg
K.H. Santésson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd per telefon
den 21 april 1913.
Närvarande: ordf. pastor J.Hansson,hrr G.Norrby, fröken Hildur Mörtzell och undertecknad,
sekr.
§1.
Folkskolläraren D. Ekroth hade begärdt tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden förnya det
betyg,som av folkskolestyrelsen utfärdat den 10 juni 1912.
Som ofvan
John Hansson P.Edv. Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd den 22 april 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson, Isakson och Skarstedt.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll för den 7 och 8 innevarande april månad.
§2.
Sedan Drätselkammaren, med anledning af fattadt beslut att öfverlämna den elektriska
installationsverksamheten inom staden till en entreprenör, hos Stadsfullmäktige hemställt om
godkännande af vissa i samband därmed behöfliga föreskrifter beträffande likvidering genom
drätselkontoret af arbeten, som komma att genom entrepenören utföras, hade Stadsfullmäktige
återremitterat ärendet till drätselkammaren med förklaring, att Stadsfullmäktige ej ville till
slutlig behandling företaga detsamma, innan Kammaren antagit de närmare bestämmelser,
som skola lända till efterrättelse vid uppgörelse med den blifvande entrepenören. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Nämnden först, närmast med anledning af de
synpunketr, som framkommit under den hos Stadsfullmäktige förda diskussionen, att i de
förut antagna bestämmelserna följande jämkningar skulle göras, nämligen att bestämmelsen
rörande entrepenörens skyldighet att vara bosatt på platsen skulle utbytas mot föreskrift att
entrepenören, därest han icke själf är bosatt på platsen, skall hafva en här bosatt väl erfaren
och lämplig representant, samt beträffande föreslagen likvidering genom drätselkontoret af
genom entrepenören utförda arbeten, att bestämmelsen rörande likvid till entrepenören för
utförda arbeten kvartalsvis i enlighet med af elektricitetsverket upprättad förteckning öfver
under kvartalet inkomna räkningar ändras så, att entrepenören, sedan han utfört att af
elektricitetsverket godkändt arbete och till verket insändt räkning därå i två exemplar, skall
äga att genom drätselkontoret uppbära likvid inom 30 dagar efter det räkningen blifvit af
electricitetsverket godkänd.
Nämnden beslutade vidare att antaga följande anslutning härtill utarbetade bestämmelser:
Instruktion för entrepenören vid Luleå stads elektricitetsverk bil.12.
Bestämmelser angående likvidering af räkningar för genom elektricitetsverket entreprenör
utförda arbeten
bil.13.
Formulär till hyreskontrakt
bil.14.
§3.
Ajournerades sammanträdet för att utan särskild kallelse fortsättas den 24 innevarande april
klockan 5 e.m.
Som ofvan
Å tjänstens vägnsr:
K.H. Santesson
Justeradt den 5 maj 1913.
H.K.Brändström”

”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
23 april 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Gustafsson, Skarstedt och Nilsson äfvensom
Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören.
§4.
Stadsbyggmästaren hade i enlighet med meddeladt uppdrag inkommit med alternativt
kostnadsförslag till reparation af den s.k. Bodellska villan eller fastigheten n:r 474 i kvarteret
Gladan, slutande å 3425 resp. 4155 kronor, i hvilka resp. belopp dock inginge 230 kronor för
omsättning af kakelugnar m.m hvartill medel funnos upptagna i innevarande års utgiftsstat.
Sedan Nämnden inom sig utsett en särskild komité, bestående af herrar Skarstedt, Nilsson och
Danielsson, med uppdrag att efter besiktning af fastigheten afgifva yttrande i ärendet, hade
komiterade i sitt nu inlämnade utlåtande, under uttalande att fastigheten syntes den vara i så
pass godt stånd att det vore motiveradt att bekosta densammas reparation, tillstyrkt det af
Stadsbyggmästaren uppgjorda billigare alternativet A till antagande, hvarjämte de föreslagit
tomtens ordnande med uppfartsvägar m.m för en kostnad af omkring 300 kronor, hvarigenom
totalkostnaden skulle stiga till c:a 3500 kronor. Sedan antecknats att nu utgående hyror, 1800
kronor utgörande 7.1 % å fastighetens bokförda värde, 25200 kronor, efter reparationen kunde
beräknas komma att stiga till 2075 kronor, hvilket, om fastighetens värde ökas med
reparationskostnaden, 3500 kronor, utgör 7.2 % å detta ökade värde, beslutade Nämnden vid
föredragning af ärendet att hos Stadsfullmäktige göra hemställan, att fullmäktige ville besluta
att låta dels verkställa ut- och invändig reparation af ifrågavarande fastighet i enlighet med af
Stradsbyggmästaren uppgjort förslag, alternativt A, dels ordna tomten med uppfartsvägar,
matjordsbeklädnad m.m., för ett sammanlagdt belopp af högst 3500 kronor.
§5.
I samband med behandlingen af i föregående paragraf antecknade ärende, beslutade
Nämnden, att hyrorna i fastigheten n:r 474 kvarteret Gladan skulle f.o.m. instundande hyresår
sättas till
För öfre våningen: 900 kronor
” nedre våningen, norra lägenheten 700 kronor
” ”
”
, södra
”
475 kronor;
dock skulle nu bestämda hyra för öfre våningen tillämpas endast om och från den tidpunkt
föreslagen reparation blir i våningen utförd.
§6.
Hos Drätselkammaren hade Maria M. Johansson, ägare till del af fastigheten n:r 233 anhållit
dels om befrielse från erläggande af vattenafgift för 1:a och 4:de kvartalen år 1912 och 1:a
kvartalet år 1913, enär fastighetens vattenpost varit af frysning obrukbar under större delen af
nämnda tid dels att staden ville verkställa fyllning för förhindrande af ytterligare uppfrysning.
Sedan Stadsingenjören uti afgifvet yttrande tillstyrkt såväl den begärda nedsättningen i
vattenafgift, 13 kronor 50 öre, som att fyllning finge verkställas för en kostnad af 20 kronor,
beslutade Nämnden bifalla ansökningen på sätt Stadsingenjören föreslagit.
§7.
Beslutade Nämnden att afslå en af Adolf Åström och Oskar Hedlund gjord begäran att få
arrendera tillhöriga fastigheterna n:r 4 och 6 å Gültzauudden till plats för dansbana.
§8.
Sedan föreståndaren för electricitetsverket anhålllit om drätselkammarens godkännande af, att
50 st. mätare finge till ett pris af 24 kronor pr. St., enligt offert, inköpas från Elektriska A.B.

Siemens-Schuckert samt att äfven återstående årsbehof af mätare finge anskaffas från samma
firma beslutade Nämnden att lämna bifall till framställningen i hvad den afsåg inköp af 50 st.
mätare till ett pris af 24 kr. pr st. från förutnämnd firma.
§9.
Nuvarande arrendatorn af Hornbergska vretan å Mjölkudden L.O. Löfgren hade uti afgifvet
anbud erbjudit sig att ytterligare för en tid af två år arrendera vretan mot en årlig arrendeafgift
af 200 kronor, mot villkor att en del reparationer verkställdes å byggnaderna Vid föredragning
häraf beslutade Nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren att efter besiktning inkomma
med förslag till behöfliga reparationer å fastigheten.
§10.
Sedan samfälld drätselkammare beslutit att uppsäga arrendatorn af Hermansängen H.M.
Johansson från arrendet f.o.m. den 1 nästkommande maj beslutade Nämnden att utbjuda
lägenheten som delvis utgöres af uppodlad jord, på arrende under högst 15 år på den
arrendeauktion, som kommer att hållas under nästkommande maj månad; som skulle beslutet i
hvad det afser arrendetidens längd, underställas Stadsfullmäktiges godkännande.
§11.
Beslutade nämnden att godkänna följande af Stadsingenjören uppgjorda förslag till ny- och
omläggning af gator under innevarande år:
Väg till seminariet, beräknad kostnad
Kr.6000:Rådhusgatan mellan Köpman- och Stationsgatorna
” 675:Tullgatan mellan Stor- och Köpmangatorna
” 1000:Torget
” 4000:Sandviksgatan mellan Kyrko- och Nygatorna
” 2300:Dock borde af Stadsfullmäktige den 12 december 1912 för ifrågavarande ändamål beviljadt
anslag af 13212 kronor 50 öre icke öfverskridas.
§12.
Beviljade nämnden Stadsingenjören ett anslag af 40 kronor för anlitande af biträde vid
upprättande af andra kvartalets vattendebiteringslängd.
§13.
Beslutade Nämnden att uppdraga till Ordföranden och vice ordföranden att å nämndens
vägnar utfärda af föreståndaren för electrisitetsverket begärdt tjänstgöringsbetyg.
§14.
Stadsingenjören hade till drätselkammaren öfverlämnat från Ludviksbergs Verkstads
Aktiebolag erhållet anbud att för pumpstationen leverera ett nytt pumphus, lika det under
sistlidet år skadade, till ett pris af 670 kronor, eller ock alternativt ett sådant, utfördt af
stålgods, till ett pris af 1150 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden på
hemställan af stadsingenjören att till uteslutande af sprängningsfara antaga bolagets anbud att
leverera ett pumphus af stålgods.
§15.
Ordföranden hade till Nämnden öfverlämnat ett honom från O. Koniakowsky
tillhandakommet handbref med förfrågan, om och i så fall under hvilka villkor Luleå stad vore
villig att till Bergverks Aktiebolaget Freja leverera de cirka 80 kwa, som äro behöfliga för
elektrifiering af bolagets krananläggning å Svartön. Vid föredragning af detta ärende

beslutade Nämnden att öfverlämna skrifvelsen till den af Stadsfullmäktige tillsatta elektriska
komitén; och skulle bolaget genom Stadskamrerarens försorg härom erhålla underrättelse.
§16.
Efter föredragning af en från Stadskamreraren inkommen rapport öfver resterande
arrendeafgifter, beslutade Nämnden beträffande Regina Lindbloms arrende af tomt å
Pontusudden: att bevilja anstånd med erläggande af 1911 och 1912 års arrendeafgifter till den
1 augusti 1913.
beträffande resterande arrendeafgifter för tomt för s.k. Wallstenska gården å Notviken: att låta
t.v. bero vid vidtagna åtgärder för afgifternas inkassering.
§17.
Dödgräfvaren J. Åström hade i till drätselkammaren ingifven skrifvelse anhållit att nämnden
ville upphäfva sitt den 3 sistlidne februari fattade beslut angående åläggande för Åström att
omedlebart gå i författning om borttagande af den utan tillstånd utförda tillbyggnaden af den
s.k. grindstugan. Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med erhållet uppdrag att inkomma med
förslag i ärendet, beslutade Nämnden att öfversända den af Stadsbyggmästaren uppgjorda
ritningen till Byggnadsnämnden med anhållan om tillstånd att få tillsvidare hafva en
tillbyggnad sådan som ritningen utvisar anbragt å byggnaden i fråga samt att
Byggnadsnämnden ville förelägga Åström att gå i författning därom tat den nu utan tillstånd
uppförda tillbyggnaden omändras i enlighet med ritningen eller ock helt bortskaffas hvarvid
byggnaden bör återställas i sitt förra skick.
§18.
Sedan till drätselkammaren anmälts, att fröken Märta Bucht uppförde en byggnad å staden
tillhöriga Småskären, beslutade Nämnden att förklaring i saken skulle från fröken Bucht
infordras.
§19.
J.E. Rosén hade gjort hembjudan till staden att för zonvärdet köpa för Lots- och
Hermelinsgatorna behöfliga jordområden af Rosén tillhöriga fastigheten 201, hvarvid staden
efter värdering skulle öfvertaga å gatuområdet stående byggnader med rätt för säljaren att
nyttja desamma, till dess staden behöfde området för gatans framdragande. Sedan
Stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 november 1912, i hufvudsaklig öfverensstämmelse
med hvad drätselkammaren i afgifvet yttrande föreslagit, beslutit att föreslå Rosén, att ett
byte skulle göras på så sätt, att staden af Rosén skulle erhålla de delar af fastigheten 196, som
falla inom tomt n:r 10 i kvarteret Gäddan, samt staden för skillnaden i yta skulle betala
zonvärdet eller 765 kronor 50 öre, hvarjämte Rosén skulle äga att nyttja de i Hermelinsgatan
belägna byggnaderna mot en köpeskillning af 300 kronor skulle tillfalla staden, så hade Rosén
i till drätselkammaren ingifven skrifvelse förklarat sig kunna godtaga det föreslagna endast
mot vissa i skrifvelsen uppräknade villkor. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Nämnden, som ansåg en reglering af ifrågavarande fastigheter för båda parter fördelaktig, att i
enlighet med hvad Stadsingenjören i afgifvet yttrande föreslagit hos Stadsfullmäktige göra
hemställan om följande ändringar i de bestämda bytesvillkoren, nämligen
att den Rosén tillhöriga delen af fastigheten n:r 201 som faller inom kvarteret Sillen och utgör
70.74 kvm. eller 802 kv.-fot, finge ingå i bytet, hvarvid den mellanafgift; staden har att
erlägga för skillnaden i markyta stiger till 966 kronor samt att, då den af nämnden föreslagna
köpeskillingen för byggnaderna satts lågt, särskildt med hänsyn därtill att Rosén beräknades
få nyttja byggnaderna en tid framåt, densamma måtte af staden erläggas samtidigt med det
eventuellt bytesaftal rörande marken träffades. Det skulle slutligen antecknas att Rosén efter
underhandling förklarat sig villig för sin egen del godtaga bytesförslaget under förutsättning
af nu föreslagna förändringar i villlkoren.

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson
Justeradt den 5:e maj 1913.
H.K.Brändström”

”Protokoll , fördt vid sammaträde med Hamndirektionen i Luleå den 25 april 1913.
Närvarande: Herrar Burman, Schönfeldt, Nilsson och Norberg äfvensom Hamnmästaren
§1.
Föredrogs och godkändes Hamndirektionens protokoll af den 8 innevarande april.
§2..
Hos Hamndirektionen hade Postmästaren i Luleå i skrifvelse gjort framställning, att ångfärjan
tills vidare, så länge is lade hinder i vägen för roddfärjans användade, måtte få användas för
portens öfverförande mellan Bergnäset och staden. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Hamndirektionen att på så sätt lämna bifall till framställningen, att ångfärjan skulle under
nämnda tid ställas till disposition för begärdt ändamål vid Bergnäsets färjställe söndagar,
tisdagar, torsdagar, fredagar och lördagar klockan 4 f.m. emot en afgift af 4 kronor per tur
(fram och åter ). Protokollet förklarades hvad detta ärende beträffar genast justeradt.
§3.
Postmästaren i Luleå hade under meddelande att f.o.m. den nästkommande maj den
förändring i tidtabellen för postföringen mellan Piteå och Luleå skulle komma att vidtagas, att
posten från Piteå skulle ankomma till Luleå klockan 5.45 f.m. i stället för såsom hittills
klockan 4.45 f.m., i skrifvelse till Hamndirektionen hemställt huruvida icke Direktionen
kunde föranstalta därom, att ångfärjan finge kostnadsfritt användas vid postens öfverförande
från Bergnäset till staden klockan 5.30 f.m. söndag, tisdag, torsdag, fredag och lördag eller
därest ett dylikt begagnade af ångfärjan ej kunde medgifvas utan kostnad, Hamndirektionen
ville meddela, till hvilket lägsta pris Direktionen vore villig låta ångfärjan fullgöra denna
tidigare tur. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att då aftal rörande
ifrågavarande postföring öfver älfven redan träffats med entreprenör, hvilket aftal
konfirmerats med kontrakt, afslå Postmästarens framställning i hvad den gäller postföring
med ångfärjan under innevarande år; dock vore Hamndirektionen villig, att därest
framställning i saken i förnyad ompröfning. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§4.
Med anledning af en af Luleå Järnverks Aktiebolag udner hand gjord framställning beslutade
Hamndirektionen att låta bogserångaren ”Balder” uppehålla persontrafik mellan staden och
Karlsvik enligt turlista som af Hamnmästaren bestämmes mot en afgift af 50 öre pr person
och tur ( fram och åter ) mot villkor dock, att bolaget ikläder sig garanti, att staden erhåller en
minimiafgift af 3 kronor för hvarje tur ( fram och åter ).
§5.
Sedan ledamoten herr Schönfeldt anmält behofvet af reparation af södar tullvaktsrummet,
beslutade Hamndirektionen att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag att skyndsamt inkomma
med af kostnadsberäkning åtföljdt förslag till behöflig reparation af lokalen i fråga.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§6.
Hos Hamndirektionen hade Luleå Ångsåg anhållit om anstånd att i vattnet utanför
såginrättningen i kvarteret Stören i och för förankring af timmerbom nedlägga 5 st. större
stenar å plats, som en framställningen bilagd skiss utvisade. Vid föredragning, af detta ärende
besluade Hamndirektionen i enlighet med hvad Hamnmästaren uti afgifvet yttrande hemställt
att bifalla framställningen under villkor, att de fyra yttre stenarne nedlägges minst 15 meter
innanför en linie, dragen genom de med rödt kryss utmärkta punkterna å förutnämnda skiss.

Hamndirektionen beslutade vidare lämna Hamnmästaren i uppdrag, att inkomma med förslag
till lämplig arrendeafgift för vattenrätten utanför det af Stadsfullmäktige till sågen upplåtna
området.
Som ofvan
Justeradt den 30/4 1913.
Å tjänstens vägnar:
Gustaf Burström
K.H.Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 30 april 1913.
Närvararnde: Herrar Burström, Burman, Schönfeldt, och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 25 innevarande april.
§2.
Sedan konsul A.J. Westerberg under hand gjort förfrågan, huruvida Hamndirektionen vore
villig att med ett belopp af 500 kronor deltaga i kostnaderna för verkställande genom
Rederiaktiebolaget Viktoria af inbrytning i allmänna farleden från Luleå hamn ut till öppen
sjö beslutade Hamndirektioen att lämna ett bidrag af hamnmedel af 500 kronor, därest
ifrågavarande isbrytning påbörjas senast fredagen den 2 nästkommande maj på morgonen
samt under villkor att rederiaktiebolaget dels förbinder sig att icke uttaga isbrytareafgift vare
sig af nerhitväntade Wilson H tillhöriga ångaren ”S:t Andrew” eller af andra hit anländande
fartyg dels ock styrker, att Trafikaktiebolaget Grängesberg – Oxelösund äfvenledes lämnar
rederiaktiebolaget ett bidrag af minst 500 kronor frö nu ifrågavarande isbtytning. Protokollet
förklarades i denna del genast justeradt.
§3.
Beslutade Hamndirektionen att antaga af K.A. Lind afgifvet anbud att för tullkammarens
behof leverera tvenne vågar emot ett pris af 170 resp. 90 kronor.
§4.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadsbyggmästaren att fortast möjligt utföra
reparation af södra tullvaktstugan i enlighet med inlämnadt kostnadsförslag, slutande å 100
kronor.
§5.
Beslutade Hamndirektionen bemyndiga Hamnmästaren inköpa omkring 500 lm 2”x 8”
osorterad plank till ett pris af högst kr. 38:60 pr 100 lpm.
Som ofvan
Justeradt den 12/5 1913.
Å tjänstens vägnar:
Gustaf Burström
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 april 1913.
Närvarande: Herrar Lindgren, Rignell, Gardell, Sundberg, Wester, och Gullberg, fröken
Björkman, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Föredrogs och justeradts protokollen för den 31 mars och 16 april.
§2.
På framställning af målaren C.A.L. Tornéus beslöt styrelsen bevilja intill 20 kronor för
bekostande af extra lektioner åt gossen Edvin Lindfors, enär det visat sig omöjligt för honom
att följa undervisningen i skolan.
§3.
Beslöt styrelsen bemyndiga drätselkontoret att å härvarande postkontor utkvittera all till
styrelsen ankommande värdeförsändelser; skolande utdrag af detta protokoll i sådant afseende
lända till fullmakt.
§4.
Beslöt styrelsen påföra Isak Olof Enströms konto 18 kronor, utgörande priset för en åt honom
inköpt kostym, enär styrelsen ansåg, att inackorderingspriset å fattiggården, 65 öre pr. Dag,
vore att betrakta endast som styrelsens sjäfkostnad för kost och logi.
§5.
Beslöt styrelsen godkänna ordförandens åtgärd att till fru Anna Eriksson utanordna 10 kronor
per månad tills vidare för vård af fostergossen Sven Westman. Åt sekreteraren uppdrogs att
uttaga stämning å barnets fader, postbetjenten Karl Gustaf Johansson, med yrkande om
barnuppfostringsbidrag.
§6.
Tillsattes en komité bestående af fröknarna Sundberg och Björkman samt tillsyningsmannen,
med uppdrag att verkställa utredning ang. behofvet af bomullstyg till klädningar åt kvinnorna
å fattiggården samt därefter göra nödiga uppköp.
§7.
Beslöt styrelsen, att arbetaren J.E.Eriksson skulle tillsvidare betala 10 kronor per månad för
gossen John Ovales Rönnqvists inackordering å fattiggården.
§8.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Karl Aug.Pettersson.
§9.
Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse lämnats till lasarettläkaren för Elise
Johanna Maria Drugge, hvilken måste undergå kirurgisk behandling och saknade medel till
gäldande häraf, och beslöt styrelsen godkänna denna åtgärd.
§10.
Beslöt sryrelsen godkänna samtliga af fattiggården leverantörer aflämnade
borgensförbindelser.
§11.
Anmälde tillsyningsmannen, att finske undersåten Karl Viktor Långström måst på grund af
sjukdom intagas å fattiggården den 8 april samt att han på länstyrelsens order blef
hemförpassad till Finland den 16 i samma månad.

§12.
Anmälde tillsyningsmannen, att frånskilda hustrun Maria Fredrika Nilsson, född Galenius,
måst på grund af sinnesjukdom den 10 april intagas å fattiggården och blef denna åtgärd af
styrelsen godkänd.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen, att sinnesjuke bageriarbetaren Oskar Napoleon Sundqvist,
hvilken omhändertagits i Lakaträsk och nedsändst till Luleå för länstyrelsens vidare
förordnande, blifvit af länstyrelsen införpassad till fattiggården.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen, att garferiarbetaren Frans Magnus Sandberg, hvilken för
benbrott vårdats å lasarettet och utskrifvits därifrån såsom ej fullt återställd, enär han ej längre
där kunnat beredas plats, måst den 24 april intagas å fattiggården för att erhålla den ytterligare
vård, hvaraf han vore i behof och beslöt styrelsen med godkännande häraf uppdraga åt sin
sekreterare att utsöka kostnaden hos vederbörande fattigvårdssamhälle.
§15.
Med anledning af de upplysningar, som genom Alnö fattigvårdsstyrelse vunnits om Maria
Sofia Emerentia Hellman, beslöt styrelsen uppdraga åt sin sekreterare att tillskrifva henne och
i lämpliga ordalag tillhålla henne att föra ett ordentligt lefverna, vid äfventyr att hon eljest för
erhållande af fattigvård finge inställa sig vid härvarande fattiggård.
§16.
Till å annan ort boende understödstagare utdelades 168 kronor, hvaraf 30 kronor till andra
kommuners understödstagare.
§17.
Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under april
§18.
Bifölls tillsyningsmannen N. Bomans begäran att få sätta 4 skäl potatis å fattighustomten för
egen del i likhet med föregående år.
§19.
Ida Katarina Eriksson hade gjort en framställning om att styrelsen ville bevilja henne anslag
till ett konstgjort ben äfvensom till en resa fram och åter till Stockholm i och för anpassning af
benet. Styrelsen beslöt emellertid att begära stadsläkarens utlåtande samt uppdrog åt
ordföranden att handla i enlighet därmed.
§20.
Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista.Den kontanta utdelningen uppgick till
kr.403:33
§21.
Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
kr. 316:18
§22.
Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
kr. 252:25
§23.
Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
kr. 276:55

§24.
På därom gjord framställning beviljades Axel Sundbom ett understöd af 10 kronor i månaden
tillsvidare.
§25.
Arbetaren E.A. Nilsson erhöll 10 kronor i hyresbidarg för en månad.
§26.
Änkan Anna Lovisa Lundqvist hade anhållit om ett hyresbidrag af 15:50 per månad samt ½
famn ved. Styrelsen beslöt bevilja 12 kronor per månad men afslog veden.
§27.
Med anledning af en föfrågan från Jukkasjärvi fattigvårdsstyrelses ordförande, huruvida det
icke vore lämpligast att hämta V. Zachrisson till Luleå, enär han vore sjuk och i behof af
särskild sköterska, beslöt styrelsen meddela vederbörande, att Zachrisson och hans hustru
finge nedsändas till Luleå, därest de ej kunde vårdas för det engång bestämda understödet.
§28.
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande hustru
Margareta Persson Uusitalo lade s till handlingarna.
§29.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Oskar Abrahamsson
samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Karl Aug. Petterssons barn och Aug. Johansson.
§30.
Diakonissans rapport öfver april månads utgifter lades med godkännande till handlingarna.
§31.
Beslöt styrelsen underskrifva en vädjan till styrelsen för Luleå Arbetareförenings aktiebolag
att ej uthyra s.k. gamla stadts lokaler till nöjestillställningar, som endast äro anlagda på dans.
Mot detta beslut reserverade sig herr Sundberg.
Som ofvan
Å tjänsten vägnar:
J.O. Dahl
Justeradt:
H.Lindgren
Alfr.Gullberg
M.Sundström”

