Protokoll januari 1915
”Protokoll, fördt med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1915.
Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Ljungberg, Sander och Lindqvist.
§1.
Sedan drätselkammaren utan kallelse sammanträdt för fullgörande af i reglementet § 4
bestämda val, öppnades sammanträdet af herr Ljungberg, hvarefter drätselkammaren med
slutna sedlar valde till ordförande för år 1915 herr Ljungberg med 5 röster; en röst tillföll herr
Brändström samt till vice ordförande för samma år herr Brändström med 5 röster, hvarjämte
en röst tillföll herr Bennet. Härefter företogs fördelning af ledamöter och suppleanter på de
båda nämnderna: och beslutade Kammaren därvid att förutom herr Ljungberg ledamöterna
Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Sandström skola tillhöra Ekonominämnden med
herrar Bucht, Nordin och Lindqvist som suppleanter att inkallas i nu nämnd ordning att
Tekniska nämnden skall förutom herr Brändström bestå af ledamöterna Bennet, Fernlund,
Gärde och Sander med herrar J.A. Nilsson, Brännström och Ahlström som suppleanter att
inträda i nu nämnda ordning.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar.
A.Ljungberg”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4
januari 1915.
Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander, Nilsson och L. Brännström äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Elektricitetsverkets föreståndare.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 10 december.
§2.
Valdes herr Bennet till nämndens vice ordförande under år 1915.
§3.
Stadsingenjören hade med öfverlämnande af inkomna anbud å plogning af stadens landsvägar
samt vid deras öppnande fördt protokoll tillstyrkt antagande af det af J.E.Ruth afgifna anbudet
à 1200:- kronor, såsom varande det lägsta af de afgifna. Vid föredragning af detta ärende
beslutade nämnden att i enlighet härmed antaga det af Ruth afgifna anbudet; och skulle
kontrakt upprättas genom Stadsingenjörens försorg.
§4.
Sedan Elektricitetsverkets föreståndare från A.E.G. och Siemens infordrat anbud å leverans af
100 st. mätare, erforderliga för verket, hade dessa firmor erbjudit följande pris Siemens, typ
A3 kr.24 pr.st, A.E.G., typ RCp kr.25:75 pr.st. allt fritt Luleå. Vid pröfning af dessa anbud
beslutade Nämnden att på förslag af Elektricitetsverkets föreståndare till angifna pris inköpa
25 st. mätare till ett pris sammanlagt kr. 686:65, hvilket inköp framtagits, då med A.E.G.
aftalad leverans icke fullgjordes i rätt tid.

§5.
Kaptenen C.Skarstedt hade med skrifvelse öfversändt inkomna anbud på framkörning och
delvis på upptagning af sten till skyddanden af vägbanken mellan Luleå och Svartön, därvid
till antagande tillstyrktes. N.O Lindvalls anbud å framkörning af genom byggmästaren J.A.
Lindqvists försorg upptagen sten, högst 350 kbm. à kr., 1:05 samt P.O.Petterssons m.fl:s
anbud å framkörning af genom byggmästaren J.A.Lindqvists försorg upptagen sten, högst 350
kbm.à kr. 2:-. Vid pröfning af anbuden beslutade Nämnden att antaga dessa af Kapten
Skarstedt förordade anbud. Kapten Skarstedt hade vidare i skrifvelsen tillstyrkt, att sten, om
så skulle behöfvas, måtte få gratis tagas till detta ändamål inom stadens skifte å Hertsön med
iakttagande af största försiktighet beträffande träd och buskar m.m; och beslutade Nämnden,
att behöflig sten finge för ändamålet utan vidare anmälan tagas på stranden af stadens
Hertsöskifte mot Skurholmsfjärden, men skulle, därest sten erfordras från annat område,
anmälan göras hos Revirförvaltaren för att lämna honom i tillfälle att lämna nödiga
anvisningar för stenuttagningen.
§6.
En genom herr Sander framförd anhållan från väghållningsskyldige i Neder-Luleå socken om
tillstånd att från stadens skog å Hertsön uttaga sten för väganläggningen Luleå-Hertsön
afslogs.
§7.
Kaptenen C.Skarstedt hade med inlämnande af ritning och kostnadsförslag till bro i
Skurholmsfjärden för vägen Luleå-Hertsön föreslagit, att uppdrag lämnas honom genom
annonser m.m. begära anbud på brons olika delar och att till drätselkammaren med yttrande
inkomma med eventuella anbud. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att med
godkännande af ritning och kostnadsförslag bifalla hvad Kapten Skarstedt i skrifvelsen
föreslagit;och skulle ritningen delgifvas Hamndirektionen för godkännande. Drätselkammaren
beslutade vidare att med öfversändande af ritning och kostnadsförslag till bron hos
Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande för drätselkammaren att fullborda vägen i sin
helhet beträffande de delar som ligga inom Luleå stads område.
§8.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 4 november 1914 beträffande §§ 3,5 och 12 – 15;
och beslutade nämnden med anledning af Fullmäktiges anmodan till drätselkammaren att
fastställa vissa bestämda kontorstider för verkets föreståndare, så att han kan anträffas vid
lämpliga tider på förmiddagarne, att anmoda Elektricitetsverkets föreståndare att snarast
inkomma med motiveradt förslag till minst 3 timmars sådan kontorstid för verkets
föreståndare.
§9.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 november 1914 beträffande §§ 4 och 15.
§10.
Till Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören remitterades:
1:o) Oskar Olssons ansökan om tillstånd till uppförande af sommarstuga å Mjölkudden;
2:o) Reinhold Thors ansökan om tillstånd till nybyggnad å Stadshertsön.

§11.
Till Stadskamreraren remitterades Stadsfullmäktiges remiss om ifrågasatt inköp af
kopparslagaren J.O. Sundqvist tillhöriga delar af fastigheterna 268 och 268 c, som falla inom
Sandviksgatan.
§12.
Till Stadsingenjören remitterades att från Hamndirektionen inkommet protokollsutdrag, däri
direktionen anhåller att få t.v arrendera del af tomt n:r 7 i kvarteret Ripan för att användas
som tomtplats för hamnspårskontor.
§13.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från montören O.Wikström
inkommen framställning rörande fortsatt anställning vid elektricitetsverket med bibehållen
aflöning af 150 kronor i månaden, beslutade nämnden vid föredragning af ärendet att
remittera skrifvelsen till Elektricitetsverkets föreståndare med anmodan att inkomma med
yttrande i god tid före nästa ordinarie sammanträde, då äfven till föreståndaren den 8 sistlidne
november öfversänd skrifvelse från Wikström i samma angelägenhet borde vidligga yttrandet.
§14.
Bestämdes, att nämnden skulle afhålla ordinarie sammanträde första måndagen i hvarje
månad.
§15.
Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med infordrat yttrande öfver hyresgästerna i saluhallen
framställning om bibehållande af byggnadens norra ingång, beslutade nämnden att i enlighet
med hvad Stadsbyggmästaren hemställt afslå framställningen.
§16.
Elektricitetsverkets föreståndare hade inkommit med yttrande öfver vidtagen åtgärd att i strid
mot kammarens beslut den 3 mars 1914 verkställa lamputbyte i fästsalen. Efter föredragning
häraf och en af Stadskamreraren i ärendet ingifven skrifvelse beslutade Nämnden att remittera
ärendet till Stadsbyggmästaren för skriftligt yttrande.
§17.
Afslog nämnden G.V Sandorfs begäran om anstånd till den 10 nästkommande februari med
erläggande af den 1 augusti 1914 förfallen arrendeafgift.
§18.
Sedan Brandmannen J. Påhlsson anhållit om afsked från sin befattning vid brandkåren,
beslutade Nämnden på tillstyrkan af Brandchefen att bevilja honom afsked f.o.m. den 1
januari 1915.
§19.
Godkändes följande räkningar till utbetalning C.Brandfors järn- och maskinaffär,
stensorterade m.m. kr. 290:45 K.A. Lind, täljstenskamin kr.62:§20.
Godkändes med N.A. Englund, Ön i Gammelstad, upprättade arrendekontrakt rörande ägofig.
N:o 149 samt n:r 229 – 231, Skataudden, äfvensom å desamma tecknad borgen.

§21.
Af den utaf Stadsfullmäktige den 17 september 1908 tillsatta kommitén för ett bättre ordnande
af stadens renhållning aflämnadt förslag hade Stadsfullmäktige remitterat till Luleå
Fastighetsägarförening
och
Drätselkammaren
för
yttrande.
Sedan
Luleå
Fastighetsägareförening inkommit med yttrande till drätselkammaren remitterades ärendet
den 6 juni 1911 till Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören för yttrande, hvilket till
kammaren aflämnades den 31 maj 1913, hvarefter Tekniska nämnden den 7 juli 1913
beslutade att ärendet skulle i tur och ordning delgifvas nämndens ledamöter för närmare
kännedom om förslagets olika delar. Vid nu företagen förnyad föredragning af ärendet
beslutade Nämnden att öfversända förslaget med tillhörande handlingar till
Hälsovårdsnämnden med anhållan att Nämnden benäget ville, innan drätselkammaren tager
ärendet i slutlig behandling, afgifva yttrande öfver förslaget särskildt i de delar, som beröra
stadens hälsovård och hygieniska förhållanden.
§22.
Sedan de Hässlerska utlåtandena varit delgifna nämndens ledamöter, beslutade Nämnden vid
förnyad föredragning af ärendet att remittera handlingarne i saken till Elektricitetsverkets
föreståndare för afgifvande af yttrande i god tid före nämndens ordinarie sammanträde under
nästkommande mars månad. I samband härmed beslutade Nämnden vidare att med anledning
af Stadsfullmäktiges beslut den 4 november 1914, § 3, uppdraga till Elektricitetsverkets
föreståndare att samtidigt med förutnämnda yttrande inkomma med utredning och förslag om
eventuel nedsättning af gällande tariffer för elektrisk ström.
§23.
Beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att komplettera ritningarna öfver
stadsbyggnaderna; och skulle därefter 10 st. kopior af ritningarna anskaffas.
§24.
Anmälde Stadsbyggmästaren att Maskinisten A. Westerlund anhållit om entledigande från att
handhafva vaktmästare- och städningsgöromålen i fästvåningen. Med bifall härtill beslutade
nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att söka anskaffa annan person, som vore villig
handhafva dessa göromål.
§25.
På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden att, då tomt n:r 4 i kvarteret Strutsen
ansågs lämplig för tilltänkt centralförrådsplats för stadens material och effekter, uppdraga till
Stadsingenjören att inkomma med uppgift, å hvilka delar af tomten, staden har att förvärfa för
att blifva ägare till tomten i sin helhet äfvensom att under hand infordra anbud å försäljning
till staden af ifrågavarande tomtdelar. Nämnden beslutade vidare att uppdraga till
Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören att uppgöra skisseradt förslag till dispostion af
tomten för ifrågavarande ändamål, åtföljdt af skisserad ritning och approximativt
kostnadsförslag till förrådsbyggnad, innehållande snickerverkstad m.m., som kunde anses
fördelaktigt att få inrymdt å tomten.
Som ofvan
Justeradt den 14 febr 1914
Å tjänstens vägnar:
H.K.Brändström”
K.H.Santessson
”Protokoll, fört vid sammanträde med Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 5 jan.
1915

Närvarande: Herr O. Åhrström, N. H.Holmström, D. Andersson samt undert.sekr.
§1.
Till ordförande valdes folkskolläraren O. Åhrström och till sekr. överläraren P.Edw.
Lindmark.
Dag som ovan
Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 5 jan 1915.
Närvarande: Herrar A .Gullberg, O. Åhrström, G. Nyberg, M. Lindqvist, V. Oskarsson, K.H
Hultström, D. Andersson och B.A. Hellsten samt underteckn. sekr.
§1.
Herr A.Gullberg öppnade sammanträdet och hälsade särskilt de nyvalda ledamöterna
välkomna. Hr Åhrström framförde ledamöternas tack.
§2.
Till justeringsmän valdes hrr G. Nyberg och M. Lindqvist.
§3.
Till ordförande under år 1915 valdes hr A.Gullberg med sju röster. En röst tillföll hr O.
Åhrström.
§4.
Till v. ordförande valdes hr O. Åhrström med sju röster. En röst tillföll hr M. Lindqvist.
§5.
Folkskolestyrelsen beslöt att även för år 1915 lämna stadens drätselkontor i uppdrag att
tjänstgöra som styrelsens budgetkontrollanter.
§6.
Antalet leverantörer i undervisningsnämnden bestämdes till fyra och i ekonominämnden till
fem med två suppleanter i vardera.
§7.
Till ledamöter i undervisningsnämnden utsågos K.H .Hultsröm, O. Åhrström, O.E. Wester
och D. Andersson. Till suppleanter valdes fröken Märta Bucht och herr M.Lindqvist.
§8.
Till ledamöter i ekonominämnden valdes hrr O. Åhrström, A. Gullberg, G. Nyberg, B.A.
Hellsten och V. Oskarsson samt till suppleanter hrr M. Lindqvist och D. Andersson.
§9.
Till ledamöter i barnavårdsnämnden valdes hrr K.H. Hultström, V. Oskarsson, A. Gullberg
och M. Lindqvist varjämte domprosten John Hansson ingår som självskriven ledamot.
Suppleanter blev fröken Märta Bucht och hr E. Kruse.

§10.
Till tillsyningsman för Karlsviks skola valdes Direktör C. Gällman.
§11.
Folkskolestyrelsen godkände nedanstående av överläraren uppgjorda förslag till fördelning av
befattningarna som tillsynsmän i de olika klasserna:
J. Hansson. O. Åhrström, A. Rydhoff, Hilma Jansson,
O. Åhrström: Sigrid Dahl, Hanna Luthström, Lydia Sundström, Mjölkuddens skola
B. Gullberg: Dagmar Envén, Amanda Forsén, Antonia Eriksson, Gertrud Riddestråhle, A.
Forsén.
G. Nyberg: M. Mannerström, Hulda Jakobsson, Hulda Lindgren, Ellen Nordberg.
M. Lindqvist: J. Gunnarsson, Gurly Högström, Anna Bergqvist, Maria Högström.
V. Oskarsson: G. Landström, Georgina Dahl, Elin Sjölander, Nanna Höglander
V. H. Hultström: Hildur Mörtzell, O. Bohlin, E. Brännström, D. Ekroth.
D. Andersson: Henny Söderström, Selma Berglund, Notvikens skola.
B. A. Hellsten: Ellen Lundberg, Sigrid Flodin, Elin Bohlin, Hildegard Gunnarsson.
§12.
Till vikarie för folkskolläraren D. Ekroth under tiden 15 jan- 31mars 1915 valdes
folkskolläraren Hjalmar Lindqvist från Jätterdal.
§13.
Styrelsen beslöt låta inköpa två nylurar.
§14.
Småskollärarinnan Eleonora Magnusson hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt styrelsen
tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet:
Med beröm godkänd;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning
och att i övrigt leda ungdomens fostran
Med utmärkt beröm godkänt;
Nit:
Med utmärkt beröm godkänt;
Vandel:
Hedrande.
§15.
En skrivelse från Centralförbundet för nytidshistorieundervisning lades till handlingarna.
§16.
En skrivelse från f. småskollärarinnan Ellen Vingård med anhållan att återinträda i
tjänstgöring lades till handlingarna.
§17.
En skriftlig hemställan från G.H. Larsson i Karlsvik, att hans dotter Maria skulle få deltaga i
matteundervisningen remitterades till undervisningsnämnden.
§18.
Genom protokollutdrag från stadsfullmäktige, ang. avlöning åt mobiliserade
befattningshavarne, ang. skolans stat för år 1915 samt ang. bristen i skolans stat för år 1913,
lades till handlingarna.

§19.
En skriftlig anmälan från 1913 till skolhusbyggnadskommittén, att densamma låtit anordna
elektrisk pump i Karlsviks skola, lades till handlingarna.
§20.
Ordföranden anmälde, att han i enlighet med av skolstyrelsen gjort uppdrag underhandlat med
fröken Dagmar Envén om förändring av hennes hyreskontrakt skulle gälla endast bostad och
lyse, och att fröken Envén gått med på denna förändring mot att hyran sänktes från 300 till
250 kr. Ordföranden och sekreteraren finge i uppdrag att upprätta nya hyreskontrakt i
enlighet med nämnda preliminära överenskommelse.
Dag som ofvan
Justeras
Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark
Georg Nyberg
Melcher Lindqvist”
”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 7 januari 1915.
Närvarande: Herrar Flemström, Ljungberg, Westerberg, Thurfjell, Wallin, Brändström,
Aurén, Åhrström, Hellsten, G.Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Lindgren, Flodmark,
Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg, D.Andersson, Nilsson, Sölwén, Hage,
Gillqvist, Widlund och Forsgren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Segerstedt,
Carlgren och Falk samt fröken Svensson. Av dessa voro herrar Carlgren och Falk frånvarande
utan anmält laga förfall och de övriga voro på grund av bortovaro från staden förhindrade att
bevista sammanträdet.
§1.
Föredrogs en skrivelse från Magistraten med anmälan, att vid röstsammanräkning den 2 i
denna månad inom den grupp, för vilken avgående stadsfullmäktigeledamoten vice konsuln
H. Burman blivit vald, Bankdirektören Signe Forsgren bestämda tjänstgöringstid.
§2.
Utsagos Herrar Brändström och Aurén att jämte herr vice ordföranden tisdagen den 12 i
denna månad klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§3.
Vid företaget val av Stadsfullmäktiges ordförande för innevarande år utsågs härtill herr
Segerstedt med alla avgivna röster eller 26.
§4.
Utsågs herr Ljungberg till Stadsfullmäktiges vice ordförande för året med 16 röster; 9 röster
tillföllo herr Thurfjell och 1 röst till herr Wallin.
§5.
Vid företaget val av ledamöter för innevarande år i Stadsfullmäktiges beredningsnämnd
framställdes yrkande, att valet skulle ske proportionellt, och då mer än 3 ledamöter förenade
sig om detta yrkande samt antalet personer, som skulle väljas, utgjorde 9 förklarade
ordföranden, att valet jämlikt gällande bestämmelser skulle förrättas proportionellt. Vid valet
avgåvos 26 röster 26 röster, varav 14 med partibeteckningen Stadsfullmäktiges moderata
grupp och 12 med partibeteckningen vänstern. Då 9 platser vid valet skulle besättas, tillföllo 5

platser moderata gruppen och 4 platser vänstern. Samtliga den moderata gruppens valsedlar
upptogo de 5 första namnen i följande ordning: herrar Segerstedt, Wallin, Ljungberg,
Westerberg och Brändström. Samtliga vänstern valsedlar upptogo 4 namn i följande ordning:
herrar Falk, Thurfjell, Widlund och Lindgren. Valda blevo alltså med tillämpning av
rangordningregeln herrar Segerstedt, Falk, Wallin, Thurfjell, Ljungberg, Widlund,
Westerberg, Lindgren och Brändström.
§6.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) Luleå Utskänkningsbolags underdåniga ansökan om rätt att under år 1915 få realisera sitt
kvarvarande lager av spritdrycker;
2:o) Av Hamndirektionen uppgjort förslag till instruktion för järnvägstrafiken å Luleå stads
hamnspår.
Som ovan
Justerat:
A.Ljungberg
H.K.Brändström
P.Th.Aurén”

På Stadsfullmäktiges vägnar:
A.Ljungberg/A.Holm

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 9 januari 1915.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Bennet, Edström, Fernlund, Sander, J.A. Nilsson, L.
Brännström, Nordin och Lindqvist.
§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 29 december 1914 och den 2 januari
1915.
§2.
Beslutade Kammaren, att i reglementet § 1 mom. Vid föreskrifven granskning af
drätselkontorets kassarapporter m.m under år 1915 skall verkställas af Ordföranden jämte en
ledamot eller suppleant, hvilken skall uttagas efter en på förhand i bokstafsordning uppgjord
turlista; och skall vid eventuelt förhinder för någon ledamot, som är i tur att verkställa
granskning, denne öfverhoppas och nästa man på turlistan i stället tillkallas. I samband
härmed beslutade drätselkammaren vidare att uppdraga till Stadskamreraren att inkomma med
förslag till de ändringar i drätselkammarens och drätselkontorets reglementen, som under de
gångna åren efter reglementen, som under de gångna åren efter reglementets tillkomst
eventuelt visat sig behöfliga.
§3.
Källarmästarne G.&J. Edberg hade i skrifvelse till drätselkammaren den 2 januari 1915
framställt förfrågan huruvida kammaren är villig att lämna dem tillstånd att kvarstanna i
hotellokalerna till dess eventuell ny hyresgäst inflyttar mot erläggande af de kostnader,
hvartill värme, vatten och lyse kunna uppgå. Sedan under sammanträdets gång källarmästarne
Edberg inkommit med ny skrifvelse, däri de med annullering af förutnämnda skrifvelse,
förklarade sig villiga att erlägga den af drätselkammaren fordrade hyran, kr.3000:-, med rätt
för dem att fritt disponera fästvåning efter därom för hvarje gång gjord tillsägelse till
Stadsbyggmästaren, beslutade Kammaren vid föredragning af ärendet att godtaga anbudet på

så sätt att hyresaftalet gäller för tiden 1 januari – 1 oktober 1915 med hyra, räknadt efter 3000
kr. pr. år förutom kostnader för värme, vatten och lyse, att de hittils gällande villkoren för
disposition af fästvåningen förbli gällande äfven i det nya aftalet; samt att därest kontrakt
slutes på dessa villkor återkalla utbjudandet af hotellet på arrende.
§4.
Föredrogs en af herr Bennet till drätselkammaren ställd skrifvelse, innefattande förslag att
staden själf skulle drifva hotellrörelse i stadshuset och härför engagera en föreståndare; och
beslutade nämnden att för utredning öfverlämna skrifvelsen till Tekniska nämnden, som äfven
i öfrigt borde taga frågan om dispositionen af hotellokalerna i behandling.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 11
januari 1915.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström, samt Brandchefen.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 30 december 1914.
§2.
Valdes herr Sandström till nämndens vice ordförande för år 1915.
§3.
Bestämdes att nämnden skulle afhålla ordinarie sammanträde den andra helgfria måndagen i
hvarje månad, i regel kl. 6 e.m.
§4.
Handlanden K. Lindqvist hade i till Luleå stads Brandstyrelse ställd skrifvelse anhållit att då
till följd af kronans stora uppköp af hafre vid den inträffade mobiliseringen priset å denna
vara afsevärdt höjts, han måtte få uppbära ett till 20 öre pr. kg. förhöjdt pris å 1875 kg, af det
hafreparti, som Lindqvist åtagit sig att leverera till brandkåren under år 1914 efter ett pris af
13 1/4 öre pr. kg. Med anledning häraf hade nämnden infordrat yttrande från brandchefen,
som meddelande att skriftligt aftal mellan staden och brandkårens leverantörer icke funnits
förrän nu beträffande 1915 års leveranser samt att leveranserna hittills fullgjorts på grund af
det skriftliga anbud, som inlämnats till och af drätselkammaren antagits. Vid behandling af
detta ärende beslutade Ekonominämnden, som, då leverantören icke kunde anses vara lagligen
berättigad till prishöjning, icke ansåg sig kunna utbetala beloppet, Kr. 126:57, enligt räkning,
att afslå framställningen.
§5.
Stadskamreraren hade i skrifvelse till drästelkammaren med redogörelse i hvad mån stadens
inkomster på grund af bestämmelser i reglemente, kungl.förordning annorledes icke uppbäras
direkt af drätselkontoret utan af annan person eller myndighet med redovisning till
drätselkammaren hemställt, en sådan anordning måtte få vidtagas äfven beträffande likvid för
af elektricitetsverket utförd accumulatorladdning och af verket försåld skrot m.m till person

eller firma, som icke är abonnent å elektrisk ström. Vid föredragning af ärendet beslutade
nämnden att med bifall härtill bestämma att dylik skall uppbäras direkt af elektricitetsverket
pr. kontant medelst räkning enl. särskildt formulär.

§6.
Luleå Badhusaktiebolag hade i skrifvelse till Stadsfullmäktige gjort framställning att få vatten
för badhuset äfven framdeles till det reducerade pris, som kommit bolaget till gods för
treårsperioden 1912 – 1914 eller efter 10 öre pr. kub.meter med den ytterligare prislindring,
att första 1000 kbm, blifva afgiftsfria. Vid behandling af detta ärende föredrogs ett af
Stadsingenjören afgifvet yttrande, däri han dels tillstyrker framställningen i dess förra del om
ett anslag så stort, att det motsvarar en minskning i vattenafgiften till 10 öre pr. kbm. eller
ungefär stadens själfkostnadspris, för ytterligare en treårsperiod, dels ock lämnar en tablå för
badhusets vattenkonsumtion under perioden 1912 – 1914 för bedömandet af den senare delen
af ansökningen, hvilket kraf motsvarar anslagets höjning med 100 kronor. Efter anteckning
häraf beslutade Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till framställningen
på så sätt, att staden beviljat bolaget ett anslag för åren 1915 – 1917 beräknadt efter 15 öre pr.
kubikmeter af bolaget förbrukadt vatten intill en vattenmängd af 1500 kbm. och efter 10 öre
för öfverskjutande vattenmängd, hvilket skulle göra ett anslag af i medeltal 275 kronor pr. år
erforderligt.
§7.
Eldaren i stadshuset E.J.Andersson hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit, att
kammaren ville tillerkänna honom rätt till fri elektrisk ström för belysning i bostaden. Sedan
ett af Stadskamreraren i ärendet afgifvet yttrande föredragits, beslutade Ekonominämnden att
öfversända ansökningen till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktiges lönenämnd
måtte få afgifva yttrande yttrande i saken.
§8.
Beslutade Nämnden på hemställan af Stadskamreraren att uppsäga nu gällande aftal rörande
städning och rengöring i saluhallen till den 1 nästkommande februari; och skulle nya anbud å
denna renhållning infordras.
§9.
Biföll Stadskamrerarens begäran att få verkställa prenumeration å Svensk Författningssamling
för drätselkammarens räkning.
§10.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 26 november 1914, § 3, ang. beviljat anslag af 600
kronor till Tekniska skolan.
§11.
Beslutade Nämnden att de af Stadsfullmäktige beviljade pensionerna till Skogsvaktaren C.F
Johansson och hans hustru skulle få utbetalas månadsvis i efterskott.
§12.
Hos drätselkammaren hade Kvinnornas Uppbåd i Luleå, en sammanslutning med ändamål att
söka arbete åt behöfvande kvinnor inom samhället, anhållit att för anordnande af en kurs i
linnesömnad, som skulle pågå under c:a 14 dagar med början snarast möjligt, få sig lämplig
lokal med uppvärmning och belysning fritt upplåten. Sedan vidare af skrifvelsen antecknats

att kursen är afsedd att bli fullständigt afgiftsfri, beslutade Ekonominämnden att med bifall till
framställningen uppdraga till Stadsbyggmästaren att anvisa lämplig lokal, därest sådan finnes
att i något stadens hus tillgå.

§13.
Till Stadskamreraren remitterades för yttrande.
1:o) Slumsystrarnas begäran om anslag för år 1915;
2:o) Nykterhetsfolkets sjukkassa afd. 206 och Nykterhetsvännernas sjukkassa afd.n:r 105
begäran om anslag.
§14.
Sedan Hälsovårdstillsyningsmannen W. Oscarsson i skrifvelse till drätselkammaren meddelat,
att han icke ansåg sig vidare kunna taga någon som helst befattning med saluhallen, beslutade
nämnden att då Oscarssons önskan tydligen vore att blifva befriad från uppdraget att vara
föreståndare i saluhallen, bevilja honom afsked f.o.m. den 1 februari 1915, eller redan
därförinnan om Oscarsson så önskade. Ekonominämnden beslutade vidare att uppdraga till
Stadskamreraren att anställa ny föreståndare; och skulle arfvodet fortfarande utgå med 200 kr.
pr. år räknadt.
§15.
Fattigvårdstyrelsen hade till drätselkammaren öfverlämnadt räkning å Kr. 163:40 utgörande af
Styrelsen utbetald sanatorievård för poliskonstapeln Gustf.Alfr.Blomqkvist. Vid föredragning
af ärendet inhämtades först af polisens fall, polispersonalen åtnjuter fri läkarevård och fria
medikamenter på stadens bekostnad, samt erhåller oafkortadt lönen med beklädnadsersättning
under en månads tid, hvaremot tjänstgöringspenningarne för stadens besparas. Sedan vidare
antecknats, att Blomqvist under hela sin sjukdomstid fått oafkortadt uppbära lönen och
beklädnadsbidraget enligt Stadsfullmäktiges beslut den 15 december 1913 och den 30 april
1914, beslutade Ekonominämnden att, då bestämmelse icke förefunnes, att staden skall
bekosta den sjukes vård å sjukhus, öfversända räkningen till Stadsfullmäktige med hemställan
om bemyndigande för drätselkammaren att betala den af Blomqvist erhållna sanatorievården
med 163:40.
§16.
Föredrogs och lades till handlingarne från Magistraten inkommet meddelande att till
poliskonstapel förordnats brandmannen J. Påhlsson.
§17.
Uppdrogs till herr Sandström att granska af Stadskamreraren upprättat hyreskontrakt mellan
drätselkammaren å ena sidan och källarmästarne Edberg å andra sidan ang. förhyrande af
stadshotellet.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K. H. Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 januari 1915.
Närvarande: Herrar Falk, Hjelm, Nordin och Mattsson samt Hamnmästaren.

§1.
Öppnades sammanträdet af herr Falk, hvarefter till ordförande valdes herr Burström och till
vice ordförande herr Falk.

§2.
Antecknades, att herr Aurén infann sig å sammanträdet.
§3.
Bestämdes att direktionens ordinarie sammanträden i regel skulle hållas kl.5 e.m.
§4.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 29 december 1914.
§5.
Hamnmästaren hade till Hamndirektionen öfverlämnadt den 31 december 1914 upprättade
förteckningar dels öfver hamnens brandförsäkrade fastigheter, flytande material och lösöre
dels ock öfver hamnens inrättningar tillhöriga inventarier med anhållan, om
Hamndirektionens bemyndigande att i mån af behof genom reparation eller nyanskaffning
ersätta sådana inventarier, som genom slitage gjorts obrukbara eller vid hamnens arbeten
förbrukats och förstörts. Vid fördragning af ärendet beslutade Hamndirektionen att utse
mästerlotsen Helmer Sandberg och maskinisten F. Lindblom att mot ett arfvode till hvar af 25
kronor verkställa inventering af hamnens egendom, därvid inventeringsmännen hade att yttra
sig öfver behofvet af nyanskaffning eller reparation af de effekter m.m. som i förteckningarna
föreslås till slopning eller förnyelse.
§6.
Sedan maskinisten A.G. Johansson anhållit om tjänstledighet för egna angelägenheter under
tiden 7 – 20 januari, beslutade Hamndirektionen på tillstyrkan af Hamnmästaren att bevilja
Johansson intill 14 dagars tjänsteledighet med bibehållet arfvode på tid, som af
Hamnmästaren närmare bestämmes.
§7.
Baningenjören Ludvig Hjelm hade i skrifvelse till Hamndirektionen anhållit att få för Statens
Järnvägars räkning hyra hamnens pålkran med tillbehör för en tid af omkring sex veckor med
tillträde snarast. Vid behandling af ärendet beslutade Hamndirektionen att med bifall härtill
bestämma hyran till 10 kr. pr.dygn.
§8.
Hamnmästaren hade till Hamndirektionen öfverlämnadt redogörelse öfver Hamnspårkontorets
verksamhet under år 1914, hvaraf framgick att i hamnafgifter för varor debiterats tillhopa kr.
15809:06 samt i hamnspårsafgifter erlagts kr. 2339:50. Af redogörelsen inhämtades vidare att
af afgifterna för inrikes utgående gods kr. 916:38 utestår, hvilka senare afgifter, vederbörande
exportörer nekat betala under åberopande att för godset redan vid ankomsten stadgad afgift
erlagts, hvarför också, då en del exportörer nekat lämna sådana uppgifter om afsändt gods,
som äro erforderliga för varornas taxering, uppdebiteringen af dessa varor är ofullständig.
Hamnmästaren hade med anledning af dessa utestående belopp dels föreslagit beträffande
afgifterna för inrikes ankommande gods kr.209:39, att följande belopp finge afskrifvas,
nämligen Luleå stads verk och inrättningar kr. 138:10

Okände mottagare 38:86 hvaremot resten, kr.31:43 skulle indrifvas, dels ock anhållit om
instruktion hur vidare skulle förfaras med de utestående afgifterna för inrikes utgående varor.
Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen att med bifall till Hamnmästarens
förslag af de utestående varor skulle bordläggas till nästa ordinarie sammanträde; och skulle
redogörelsen i öfrigt med godkännande läggas till handlingarna.
§9.
Hos Hamndirektionen hade befälhafvaren å bogserångaren ”Balder” i skrifvelse anhållit om
förhöjd årslön till belopp, som Hamndirektionen kunde vid frågans pröfning anse skäligt,
hvilken framställning hade remitterats till Hamnmästaren för yttrande. Sedan Hamnmästaren
nu inkommit med yttrande beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att
öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville dels
förklara Sundström berättigad att räkna tjänsteår f.o.m. år 1906, hvarigenom han skulle
inträda i 2:dra lönegrad redan med innevarande år och inträde i 3:dje lönegrad med 1916 års
ingång dels ock att han måtte tilldelas ett årligt personligt lönetillägg att utgå under åren 1915
– 1920 med 200 kr. pr. år, så att sammanlagda aflöningen f.o.m. år 1916 årligen uppgår till
2000 kronor.
§10.
Maskinisten C.L. Malmström hade i skrifvelse till Hamndirektionen anhållit att komma i
åtnjutande af förhöjd aflöning till 1800 kronor pr. år, räknadt f.o.m. den 1 januari 1915. Sedan
Hamnmästaren i afgifvet motiveradt yttrande afstyrkt framställningen beslutade
Hamndirektionen att afslå Malmströms framställning.
§11.
Hamnmästaren hade med anmälan att gamla bryggerikajen är i sådant skick att den måst
afstängas för trafik hemställt att då kajen icke med reparation kan nöjaktigt iståndsättas utan i
så fall påfordra ombyggnad, Hamndirektionen ville hos Stadsfullmäktige inhämta
bemyndigande att få slopa kajen och i dess ställe anlägga strandskoning. Vid förnyad
behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionens remittera ärendet till Stadsingenjören
för yttrande, åtföljdt af approximativ kostnadsberäkning öfver kajens slopande och ersättande
med en strandskoning. Hamndirektionen beslutade vidare att gifva Hamnmästaren i uppdrag
att inkomma med ritning och approximativt kostnadsförslag till uppförande af en ny kaj i den
nuvarandes ställe.
§12.
Sedan Hamnmästaren anmält följande större reparationer, som icke kunna utföras vid
hamnens verkstad, äro behöfliga å mudderverket, nämligen ny botten och delvis nya sidor i
afföringsrännorna, reparation af slagbordet samt nya lagar och bussningar beslutade
Hamndirektionen att på hemställan af Hamnmästaren öfverlämna arbetet till Johanssons Mek.
Verkstad för omedelbart utförande. Hamndirektionens beslutade vidare att bifalla
Hamnmästarens anhållan om bemyndigande att omedelbart igångsätta öfriga nödiga
reparationer och underhållsarbeten å hamnens material, hvartill medel finnas anvisade i årets
stat.
§13.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för december 1914.

§14.
Afslogs ett från R.Asplund inkommit anbud att köpa hamnens bogserångare ”Balder” för
14000 kronor med tillbehör exclusive pumpinrättningen.
§15.
Magistraten hade då Hamndirektionens öfversända utdrag af protokoll den 8 sistlidne
december, § 1, ej innefattar den af Kons. Befallningshafvande i resolution den 15 oktober
1914 begärda utredning återsändt handlingarna rörande förslaget till ny hamntaxa till
Hamndirektionen och begäran om afgifvande af dylik utredning. Vid behandling af detta
ärende beslutade Hamndirektionen, som ansåg sig i förrut dels till Stadsfullmäktige dels till
Magistraten lämnade yttranden hafva i hufvudsak lämnat de af Kon:s. Befallningshafvande
begärda utredningar, att uppdraga till Hamnmästaren och Stadskamreraren att komplettera de
lämnade utredningarna med en kortare motivering för de mindre ändringar som vidtagits
beträffande hamnafgifterna för varor, ändringar som visserligen voro oväsentliga, men som
möjligen åsyftades med Magistratens återremiss af ärendet.
§16.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeras å Hamndirektionens vägnar
Luleå d. 9/2 1915
Ludwig Kjellberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 14 januari
1915.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Bennet, Fernlund, Axel Nilsson, Sander,
Sandström, J.A. Nilsson och Nordin.
§1.
Föredrogs och godkände kammarens protokoll af den 9 innevarande januari.
§2.
Sedan hyreskontrakt rörande stadshotellet i enlighet med kammarens beslut den 9 innevarande
januari upprättats och tillställts källarmästare Edberg för undertecknande, hade dessa
mundtligen gjort framställning därom att en bestämmelse, som berättigade dem till företräde
vid förnyad uthyrning af hotellet, skulle få inflyta i kontraktet. Vid behandling af detta ärende
beslutade Kammaren att följande tillägg skulle göras till kontraktet: ”Hyresgästen berättigas
att vid förnyad uthyrning af hotellägenheterna efter den 1 oktober 1915 erhålla företräde till
förhyrning under förutsättning, att annat fördelaktigare anbud icke förefinnes vid hotellets då
skeende utbjudande till arrendering”
§3.
Förklarades protokollet genast justeradt.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drästelkammarens tekniska nämnd i Luleå den 14
januari 1915.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Sander och J.A. Nilsson.
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 4 innevarande januari.
§2.
Beslutade Nämnden att anmoda Stadsingenjören att senast till nämndens ordinarie
sammanträde under nästkommande februari månad inkomma med den af tekniska nämnden
och planeringsnämnden vid gemensamt sammanträde den 21 juli 1914 begärda skiss och
approximativa kostnadsberäkning rörande föreslagna anordningar till Gültzauuddens
ordnande.
Som ofvan
Justeradt 1/2 1915
K.H.Santesson
H.K.Brändström”
”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av Luleå stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden
den 20 januari 1915.
Närvarande:Herrar Sandström, Falk, Tillman, Santesson och Palm.
§1.
Utsågos herr Sandtsröm till ordförande å nämnden.
§2.
Upplästes det vid nämndens sammanträde den 4 november 1914 hållna protokoll.
§3.
Sedan nämnden vid sammanträde den 4 mars 1914 § 1, beslutat, att hos Stadsfullmäktige göra
hemställan om beviljande av ett årligt anslag å ett hundra kronor att från och med år 1915
ställes till nämndens disposition för avlönande av en sekreterare samt stadsfullmäktige bifallit
berörda hemställan, beslöt nu nämnden att antaga t.f. länsnotarien Emil Emilsén såsom
sekreterare hos nämnden.
§4.
Sedan nämnden med anledning kronokassörens fru Lova Westerlunds ansökning om
löneförhöjning vid sammanträde den 4 nov 1914, §3, beslutat, att från fru Westerlund
införskaffa vissa upplysningar beträffande de af henne åtnjutna förmånerna av tjänsten, hade
fru Westerlund till nämnden inkommit med en skrivelse denna dag, vari hon för närvarande
återkallade sin ansökning men förklarade sig framledes ämna återkomma med anhållan om
ersättning för upprättande pensionförteckningar; och beslöt nämnden med anledning häraf att
till stadsfullmäktige återlämna fru Westerlund ansökning om löneförhöjning.
§5.
Sedan från stadsingenjören inkommit av lönenämnden vid dess sammanträde den 4 nov.
1914, §4, begärt yttrande med anledning av maskinisten vid pumpstationen Gustaf
Westerlunds ansökan af hans löneförmåner, beslöt nämnden, sedan samtliga dess ledamöter

förklarat sig, ense om att någon ändring uti Westerlunds löneförmåner ej förnärvarande borde
ske, att såsom sin mening framhålla följande: ”Vid uppgörande av ifrågavarande lönestat
torde dåvarande löneregleringskommitté avsett att tillerkänna befattningens innehavare viss
kontant grundlön i förhållande till den kompetens, som erfordrades för dess skötande. Vid
bestämmandet av den lönegrupp, till vilken platsen skulle hänföras, hade kommitteén åsatt
visst, enligt lönenämndens mening, lågt beräknadt värde å de bostadsförmåner, utan de
kontanta lönen tillkomme Westerlund såsom befattningens innehavare. Utan avseende å det
värde, som man ville åsätta, bostadsförmånerna, hade kommitteén bestämt lönen med
fastställandet av den kontanta lönen. Det Westerlund tillerkända dyrortstillägget vore avsett
att utgöra ersättning för högre skatt, obehag och andra kostnader, som kunde bliva en följd av
bostadens belägenhet vid pumpstationen. Med anledning av vad sålunda anförts fann
lönenämnden sig icke böra tillstyrka ansökningen ifråga.
§6.
Sedan lönenämnden beträffande Johan Landströms ansökning om löneförhöjning vid
sammanträdet den 4 nov. 1914, § 5, beslutat, att göra sökanden tillfälle att vidare yttra sig
dock utan att Landström begagnadt sig härav. Ehuru skrivelse därom blivit honom tillstämt
beslöt nämnden att avgiva det yttrandet att lönenämnden avsåge sig icke annat.
Hamndirektionens avstyrkande kunna tillstyrka bifall till ansökningen.
§7.
Uti det vid nämndens sammanträde den 4 nov. 1914 under § 7 upptagna ärendet rörande
förslag ang. utfärdande av föreskrifter beträffande den kvantitet ved, som skulle
tillhandahållas de stadens befattningshavare, vilka tillförsäkrats fri bostad med bränsle eller
dennas förmånsutbytande mot i varje fall avväga kontant ersättning, hade nu genom herr
Santessons försorg införskaffats den vid Statens Järnvägar gällande bränsleordning, och sedan
framhållits, att med anledning av svårigheten att i vart särskilt fall kontrollera den verkliga
åtgången av ved och de särskilda lägenheternas olika behov, det vore önskvärt, att i de fall, då
det låte sig göra, utbyta bränsleförmåner in natura med kontanta anslag, beslöt nämnden att
uppdraga åt Herrar Tillman och Santesson att, sedan nödig utrustning införskaffats från
Stadsbyggmästaren uppgöra förslag i ärendet.
§8.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde dels den 26 januari 1914 och dels den 26 februari
1914 till lönenämnden remitterat hälsovårdsnämndens förslag till ordnande av
tillsyningsmannen vid hälsovårdsnämnden, Wilh. Oscarssons löneförmåner. Beträffande det
av Hälsovårdsnämnden den 28 okt. 1913 angivna förslag varigenom fullständig lönestat för
hälsovårdsnämndens tillsyningsman upprättats vars bestämmelser skulle träda i kraft den dag
Oscarsson ville ingå på den av Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 fastställda lönestaten, beslöt
lönenämnden, då det fortfarande Oscarsson fritt att ingå på den nya lönestaten, varigenom
hans avlöningsförmåner skulle förbättras, att såsom sin mening framhålla, att det ej
förefunnes att frångå den av Stadsfullmäktige för Hälsovårdstillsyningsmannabefattningen
fastställda lönestaten. Angående Oscarssons senare framställning att särskild ersättning för
tillsyn till förekommande av olycksfall å arbete, vilket uppdrag han mottagit av
hälsovårdsnämnden i dess egenskap av yrkesinspektionens kommunala tillsyningsorgan,
beslöt nämnden att lämna uppdrag åt herr Ordföranden att verkställa utredning av
beskaffenheten och omfånget av det arbete, som Oscarsson i sistnämnda egenskap hade att
utföra.

§9.
Som det av lönenämnden enligt dess beslut vid sammanträde den 4 mars 1914, § 6, begärda
yttrande från folkskolestyrelsen angående den av vaktmästaren vid Östra folkskolan W. Lund
gjorda ansökningen om löneförhöjning, ännu icke inkommit, beslöt nämnden att till
folkskolestyrelsen angiva föringad framställning om dess yttrande i förut angivna hänseenden.
§10.
Upplästes sammanträdet, och beslöt nämnden att nästa gång sammanträde anslag den 27
innevarande månad kl. 5.30 em.
Justeras
P.Sandström”

Vid protokollet
E.Emilén

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 26 januari 1915.
Närvarande: Herrar C. Lindgren, Gullberg, Nilsson, J. Lindgren, fröken Sundberg, fruarna
Sundström och Johansson samt tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 30 december 1914 föredrogs och justerades.
§2.
Beslöt styrelsen att med frångående af sitt den 30 sistlidne december fattade beslut hos
folkskolestyrelsen göra framställning att få använda lärarerummet i gamla rektorsgården till
sammanträdeslokal för distriktsråden i 3:dje och 4:de distrikten.

Justeras:
C.Lindgren
M.Sundström
Axel Nilsson”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll hållet vid sammanträde med Luleå stads lönenämnd den 27 januari 1915.
Närvarande såsom ledamöter herrar Sandström, Falk, Santesson, Tillman och Palm.
§1.
Upplästes och justerades det vid sammanträdet den 20 januari 1915 hållna protokoll.
§2.
Uppstod fråga om sättet för protokollets justering; och beslöt nämnden, att, därest ej på grund
av ärendes brådskande art eller av annan orsak protokollet genast förklarades justerat, sådan
justering skulle verkställas vid nästföljande sammanträde.

§3.
Beträffande hälsovårdsnämndens förslag rörande dess tillsyningsman Wilh. Oscarssons
löneförmåner, vilket ärende upptogs till behandling vid lönenämndens sammanträde den 20
jan. 1915, § 8 hade herr Santesson införskaffat följande uppgifter om Oscarssons hitills
åtnjutna löneförmåner: såsom tillsyningsman över fosterbarnsvården har han uppburit 50 kr.
om året; såsom hälsovårdstillsyningsman har han som ersättning för verkställd desinfektion
uppburit för år 1913 kr 224:20 och för år 1914 kr 224:- Rörande ersättningen för tillsynen
över fosterbarnvården uttalade nämnden den meningen att denna ersättning enligt gällande
stadga ej vore att betrakta såsom en förmån, som borde ingå uti den för hälsovårdsnämndens
tillsyningsman bestämda lönen, utan borde fastställas på hälsovårdsnämndens stat. Som det
ännu ej varit möjligt anskaffa utredning om det arbete, som ålåge Oscarsson i egenskap av
kommunalt tillsynsorgan för yrkesinspektionen, beslöt nämnden att för utredning i detta
avseende ånyo uppskjuta åt herr ordföranden att jämväl från yrkesinspektionen söka
införskaffa upplysningar i saken.
§4.
Uti ärendet rörande vaktmästaren vid Östra folkskolan W. Lunds ansökan om löneförbättring,
vilket ärende finnes antecknat i lönenämndens protokoll den 20 jan. 1915, § 9, hade nu från
folkskolestyrelsens sekreterare inkommit uppgift om Lunds extra inkomster under senaste
åren, uppgående till ca. 200 kr. om året. Nämnden framhöll såsom sin mening, att då Lund
från och med detta år uppflyttats i tredje lönegraden med en kontant lön av 1300 kronor jämte
fri bostad, bränsle och lyse och ej hade det sämre ställt i frågavarande avseende än övriga med
honom likställda befattningshavare i staden och vidare det ej vore att antaga att de extra
inkomster, Lund såsom skolans vaktmästare haft tillfälle att förtjäna och under de senaste åren
uppburit, under den närmaste tiden kommer att avsevärt minskas, ansökningen ej borde
föranleda till någon åtgärd.
§5.
Sedan stadsfullmäktige den 15 oktober 1914 till hamndirektionen och lönenämnden remitterat
hamnbokhållaren Berner Fridströms ansökan om löneförhöjning och om rätt till
tjänsteårsberäkning från och med år 1910, hade hamndirektionen efter hamnmästarens
hörande tillstyrkt ansökningen rörande löneförhöjningen men tillstyrkt ansökningen rörande
löneförhöjningen men avstyrkt densamma ifråga om tjänsteårsberäkningar. Efter föredragning
av handlingarna i ärendet, beslöt nämnden angiva följande yttrande: Nämnden anser sig icke
kunna fatta beslut i frågan, förrän den från hamndirektionen fått detaljerade uppgifter om
såväl det arbete, som för närvarande utföres av hamnmästaren, som det arbete som
förnärvarande utföres av hamnbokhållaren, samt gränsen mellan dessa befattningshavares
olika uppgifter i förhållande till vars och ens tjänst blivit för framtiden närmare bestämt.
§6.
Vid behandling av folkskolestyrelsens förslag till avlöningsstat för vaktmästaren vid
Karslviks skola, vilket förslag av stadsfullmäktige överlämnats till lönenämnden för yttrande,
beslöt lönenämnden under framhållande att ifrågavarande tjänst tydligen måtte betraktas
såsom en bisyssla och då nämnden ännu saknade erfarenhet av det därmed förenade arbetet,
att tillstyrka, att det av folkskolestyrelsen föreslagna arvodet måtte beviljas att tillsvidare utgå.
§7.
Upplästes sammanträdet, därvid uppdrogs åt Herr Ordföranden att kalla nämndens ledamöter
till nästa sammanträde
Vid protokollet E.Emilsén”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 28 januari 1915.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, fröken
Holm Herrar Lind, Falk, fröken Svensson, Herrar Lindgren. Flodmark, Hansson, Palm,
Edström, Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. Andersson, Sölwén, Hage, Gillqvist, Widlund och
Forsgren ävensom Stadskamreraren. Därjämte övervar Herr t.f. Borgmästaren P. Sandström
sammanträdet.
§1.
Utsågos herr Åhrström och fröken Holm jämte herr ordförande tisdagen 2 instundande
februari klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra mot de vid
Stadsfullmäktiges sammanträden den 17 december 1914 och den 7 innevarande januari förda
protokoll..
§3.
Bankkamreraren H. Flodmark och schaktmästaren O. Sander, vilka av Stadsfullmäktige
utsetts att värdera stadens fasta egendom, hade i skrivelse till Drätselkammaren hemställt, att
Kammaren måtte låta upprätta en förteckning eller liggare över staden tillhörig fast egendom.
Drätselkammaren, som ansåg, att detta mycket omfattande och tidskrävande arbete icke kunde
utan lång tidsutdräkt utföras av stadsingenjören, som det eljest ålåge att verkställa dylikt
arbete, hade överlämnat skrivelsen till stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville
bevilja ett anslag av 300 kronor för avlöning av ett biträde åt stadsingenjören, för att
stadsingenjören skall kunna, utföra ifrågavarande arbete inom rimlig tid och utan att
åsidosätta andra honom anförtrodda viktiga och brådskande göromål. Vid behandling av detta
ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja begärda
anslaget att utgå av tillgängliga medel.
§4.
Vid föredragning av en från ingenjören Harald Högström inkommen avsägelse av uppdraget
att vara ledamot av den utav Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att då
avsägelsen samma icke skulle till någon åtgärd föranleda.
§5.
Sedan Magistraten till Konungens Befallningshavande för fastställelse överlämnat av
Stadsfullmäktige antaget förslag till brandordning för Luleå stad, hade Konungens
Befallningshavande, med förmälan att det område utanför stadsplanen, benämnt Bergviken, å
vilket brandordningen jämväl vore avsedd att gälla, icke vore till sina gränser bestämt, lämnat
staden tillfälle att bestämma områdets gränser, vilka lämpligen borde utmärkas å karta. Med
anledning härav hade Drätselkammaren i anslutning till ett av stadsingenjören och
brandchefen i samråd gjort förslag beslutit föreslå Stadsfullmäktige, att området i fråga skulle
erhålla den begränsning, som förslaget bilagd karta utvisade. Vid ärendets behandling i
Drätselkammmaren hade emellertid uppmärksammats, att det föreliggande förslaget till
brandordning tarvade vissa ändrigar, påkallade av omständigheter vilka tillstött sedan
förslaget till brandordning tarvade vissa ändringar, påkallade av omständigheter, vilka tillstött
sedan förslaget upprättades, och hade Drätselkammaren med anledning därav i enlighet med
ett av brandchefen uppgjort motiverat förslag föreslagit Stadsfullmäktige att göra följande

förändringar i föreliggande förslag till brandordning, nämligen: att § 3 punkt 8 erhåller
följande lydelse: ”att vid inträffande ledighet kungöra brandchefsbefattningen och
chefsbefattningen vid reservbrandkåren till ansökan ledig, att mottaga ansökningar samt
upprätta och till Stadsfullmäktige inkomma med förslag till platsernas besättande”. att § 5
punkt 1 erhåller denna lydelse: ”fasta brandkåren, som antages mot avlöning enligt särskild
stat, skall bestå av minst 1 brandchef, 1 brandmästare tillika vice brandchef, 1 brandmästare
eller brandförman som chef för reservbrandkåren, 2 brandförmän, 6 ordinarie brandmän,
erforderligt antal extra brandmän och 1 maskinist, ”samt att § 7 punk 1 ändras sålunda:
”Brandvärnet, som bildar brandstyrkans 4:de utryckning, består av alla i Luleå stad i
landstormen rullförda män.” Därjämte hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige
i överensstämmelse härmed ville besluta, att brandmästaren O.P. Stråle blir vice brandchef
och nuvarande vice brandchefen blir brandmästare och chef för reservbrandkåren, båda med
bibehållna löneförmåner. Vid detta ärendets behandling hade Beredningsnämnden hemställt,
att Stadsfullmäktige ville bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit. Med anledning av
framställda förslag om ändring av § 58 mom. 1 och 4 av brandordningen beslöto
Stadsfullmäktige att remittera ärendet till Drätselkammaren för yttrande.
§6.
Sedan Stadsbyggmästaren hos Drätselkammaren anmält, att arbetaren Johan Olsson utan
Stadsfullmäktiges tillstånd uppfört stommen, till en nybyggnad å Vretan n:o 348 – 352 å
Mjölkudden, hade Drätselkammaren översänt anmälningen till stadsfullmäktige med
hemställan om vidtagande av lämpliga åtgärder för förhindrade av dylik otillåten
byggnadsverksamhet. På Beredningsnämnden hemställan beslöto Stadsfullmäktige att för
närvarande ej vidtaga annan åtgärd än att uppdraga åt Drätselkammaren att låta på lämpligt
sätt genom tidningarne och annorledes bringa till allmänhetens kännedom gällande förbud att
utan förut erhållet tillstånd av Stadsfullmäktige uppföra byggnader å stadens donationsjord i
Bergviken och Mjölkudden.
§7.
Vid föredragning av en utav Hamndirektionen till stadsfullmäktige överlämnad ansökan från
muddermästaren N.F. Åström, att han från och med den 1 januari 1915 måtte komma i
åtnjutande av ytterligare två ålderstillägg, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att remittera ärendet till Lönenämnden för yttrande.
§8.
Brandchefen hade i skrivelse till Drätselkammaren, under påpekande att en pensionsavgift av
3 kronor för år 1914 skall av brandlårens personal erläggas till kommunen samtidigt med det
att ett belopp, som för personalen varierar mellan 2 och 10 kronor, finens upptaget som
pensionsavgift å kronodebetsedlarne, anhållit om föreskrift, huruvida någon av dessa avgifter
skall räknas som utskylder och således betalas av staden eller omde skola betalas av
löntagaren. Drätselkammaren hade överlämnat denna skrivelse till Stadsfullmäktige med
hemställan, att Stadsfullmäktige ville bestämma, att staden skall för den del av brandkårens
personal, som eljest åtnjuter fria utskylder, även betala den pensionsafgift eller tilläggsavgift,
vars storlek är beroende av inkomsttaxeringen och vilken upptages å kronodebetsedeln, men
att den pensionsafgift eller s.k. grundafgift å 3 kronor, som kommunen uppbär, skall erläggas
av personalen själv. Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag.

§9.
Sedan J.O. Envall hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund av Kungl.
Kammarrättens utslag den 18 september 1914 av de för år 1913 av sökanden och hans hustru
till Luleå stad för mycket erlagda kommunal- och prästutskylder, hade Drätselkammaren, som
ansåg utsikt ej förefinnas att genom besvär vinna ändring i utslaget, hos Stadsfullmäktige
anhållit om bemyndigande att till sökanden och hans hustru restituera de för mycket erlagda
kommunalutskylderna med kr. 19:20 till vardera eller tillhopa kr. 38:40, men att ansökningen
vad beträffar prästutskylderna måtte lämnas utan avseende. På Beredningsnämndens
hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta förslag.
§10.
Uti avgivet yttrande över en av målaren J.O. Öhman hos Stadsfullmäktige gjord framställning
om befrielse från erläggande av honom påförda, men ej guldna kommunalutksylder för år
1913 hade Drätselkammaren, sedan Stadsfogden, med uppgift att sökandens restförda
utskylder till staden för nämnda år utgjorde kr. 80:96, avstyrkt ansökningen, hos
Stadsfullmäktige hemställt om avslag å densamma. Vid ärendets behandling beslöto
Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att avslå sökandens framställning.
§11.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av dödgrävaren J.
Åström gjord ansökan att han måtte komma i åtnjutande av pension för den tid av 19 år han
tjänstgjort som brandvakt i Luleå samt att pensionen måtte utgå i form av fri bostad i den s.k.
grindstugan, så länge han och hans hustru leva. Sedan Stadskamreraren i avgivet yttrande
erinrat därom, att Stadsfullmäktige den 19 maj 1903 avslagit en liknande ansökning från
Åström av skäl bland andra, att Åström efter flera varningar för försummelse i tjänsten den 7
maj 1895 avskedats från sin brandvaktsbefattning för fylleri, hade Drätselkammaren anförda
skäl avslå Åströms ansökning. Vid behandling av ärendet hade Beredningsnämnden hemställt,
att Stadsfullmäktige måtte avslå ansökningen. Stadsfullmäktige beslöto att återremittera
ärendet till Beredningsnämnden för närmare utredning.
§12.
Sedan kyrkorådets ordförande till Stadsfullmäktige överlämnat utdrag av kyrkorådets
protkoll den 14 oktober 1914, varav inhämtades, att rådet beslutit ingå till Stadsfullmäktige
med anmälan om dödgrävaren J. Åströms avskedstagande den 1 maj 1915, på det att
Stadsfullmäktige, som äga dispositionsrätten över den av Åström bebodda bostadslägenheten,
må sättas i tillfälle att besluta, huruvida förmånen av fri bostad skall ingå i Åströms pension
eller lägenheten disponeras för annat ändamål, hade Drätselkammaren, med hänvisning till
vad Kammaren i sitt yttrande över Åströms pensionansökan anfört, föreslagit, att
Stadsfullmäktige ville, då skäl icke föreligger för ett undantag, överlämna den s.k.
grindstugan till Drätselkammaren för att av den förvaltas i enlighet med vad eljest finnes
föreskrivet rörande handhavandet av skötseln av stadens hus m.m. Vid ärendets behandling
beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens
förslag.
§13.
Hos Stadsfullmäktige hade poliskonstapeln B.G. Jonsson under åberopande av § 6 i
reglementet för polisen i Luleå anhållit omanvisande av medel för betalning av en räkning å
massage- och gymnastikbehandling, vilken framställning remitterats till Drätselkammaren för
yttrande. Sedan antecknats, att fru Norlin-Winroth, vilken meddelat massagebehandlingen,
tvänne gånger sökt göra sig betald för densamma genom att hos Drätselkontoret förete av t.f.

stadsläkaren A. Randerz attesterad räkning, den ena gången å kr. 145:40, den andra å kr.97:hade Drätselkammaren, som hyste den bestämda åsikten, att polispersonalen med stöd av
gällande reglemente icke kan göra anspråk på massage- och gymnastikbehandling på stadens
bekostnad, hos Stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen, helst som ingen
förfrågan eller anmälan i förväg gjorts i saken hos polisbefälet eller Drätselkammaren.
Drätselkammaren hade vidare på skäl, att sökanden förmodligen av oförstånd handlat på sätt
som skett, föreslagit Stadsfullmäktige att bemyndiga Drätselkammaren att till Jonsson
utbetala ett belopp av 50 kronor såsom bidrag till täckande av kostnaden för
massagebehandlingen. På beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige
Drätselkammarens förslag samt bestämde, att anvisade beloppet skulle utgå av tillgängliga
medel.
§14.
Sedan Konungens Befallningshavande genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges
yttrande, huruvida de för sin del ville antaga ett av Hamndirektionen för fastställelse inlämnat,
i samråd med statens järnvägars distriktsförvaltning utarbetat förslag till instruktion för
järnvägstrafiken å Luleå stads hamnspår, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att godkänna förslaget ifråga.
§15.
Sedan Stadsingenjören på anförda skäl hos Byggnadsnämnden föreslagit ändring av profilerna
för Präst- och Lotsgatorna i enlighet med upprättad ritning, hade Byggnadsnämnden hos
Stadsfullmäktige hemställt om godkännande av den föreslagna ändringen. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Byggnadsnämndens förslag.
§16.
Kaptenen C. Skarstedt hade med bifogande av ritning och kostnadsförslag till bro i
Skurholmsfjärden för vägen Luleå – Svartöstaden hos Drätselkammaren anhållit om uppdrag
att genom annonser m.m. infordra anbud å brons olika delar samt att till Kammaren inkomma
med eventuella anbud. Med godkännande av ritning och kostnadsförslag hade
Drästelkammaren bifallit, vad kapten Skarstedt föreslagit, samt tillika hos Stadsfullmäktige
hemställt om bemyndigande för Drätselkammaren att fullborda vägen i sin helhet beträffande
de delar, som falla inom Luleå stads område. Vid behandling av detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag
samt för vägens fullbordande utöver de genom beslut den 9 maj 1912 och den 10 september
1914 beviljade anslag om tillhopa 9,900 kronor anvisa ytterligare erforderliga 5,500 kronor att
bestridas genom lån. Detta beslut fattades enhälligt.
§17.
Vid behandling av herr Flodmarks hos Stadsfullmäktige väckta motion om utredning
angående möjligheten att på grund av gällande spritförbud minska antalet poliskonstaplar i
staden beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för frågans
utredning tillsätta en kommitté av 3 personer samt till medlemmar i denna kommitté utse t.f.
borgmästaren P.Sandström, bankkamreraren H. Flodmark och lokomotivföraren N.Falk, med
herr Sandström som sammankallande. Därjämte beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att hos Magistraten anhålla, att lediga tjänster vid poliskåren tills vidare
måtte tillsättas med ordinarie innehavare.
§18.
Konungens Befallningshavande hade genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande
över en av Luleå Utskänkningsbolag gjord underdånig ansökan dels om tillstånd att få under

år 1915 genom utminutering i stadgad ordning försälja sitt kvarvarande lager av brännvin och
vin, dels om anstånd senast till slutet av år 1915 med inbetalning av 1914 års vinst.
Beredningsnämdnen hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville för sin del tillstyrka bifall till
Utskänkningsbolagets framställning, i vad den avsåge tillstånd till realisation av det
kvarvarande lagret. Herrar Falk, Lindgren och Thurfjell hade anhållit att få till protokollet
antecknat, att de röstat för att Stadfullmäktige ville förklara sig sakna anledning att yttra sig i
ärendet. Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att avgiva följande
yttrande:”Stadsfullmäktige hava vid sammanträde den 15 oktober 1914 beslutit, att ingen
detaljhandel med brännvin under å 1915 skulle i Luleå få förekomma, vilket beslut vunnit
laga kraft. Oaktat det synes oss, att gällande brännvinsförsäljningsförordning icke tillåter
Kungl.Maj:t att upphäva ett dylikt beslut och alltså en sådan framställning som den av
spritbolaget gjord ej förtjänar något beaktande, vilja Stadsfullmäktige likväl avgiva det
yttrande, att Kungl. Maj:t ej måtte fästa något avseende vid den gjorda framställningen.”
Förenämnda beslut fattades efter votering med 16 röster mot 14, vilka senare avgåvos för ett
av herr Wallin framställt förslag, att Stadsfullmäktige måtte tillstyrka bifall till
utskänkningsbolagets framställning, i vad den avser tillstånd till realisation av det
kvarvarande lagret, under förutsättning att utminutering kommer att äga rum under lämplig
kontroll till förekommande av missbruk.
§19.
Sedan Konungens Befallningshavande genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges
yttrande över en av frimurarelogen Ultima Thule gjord ansökan om tillstånd att i den ordning
16 § 1 mom. I Kungliga Förordningen den 9 juni 1905 angående försäljning av brännvin
föreskriver under år 1915 i av logen förhyrda lokaler i Luleå stad i samband med högst 25
vederbörligen annonserade och kungjorda sammanträden utskänka brännvin, beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att för sin del tillstyrka bifall till
framställningen. Detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot 15 och ordförandens
utslagsröst. Minoriteten röstade för att Stadsfullmäktige skulle avstyrka bifall till
framställningen, och emot beslutet anmäldes reservation av herrar Hage, Nilsson, Palm,
Sölwén, Flodmark, Gillqvist, Widlund, D. Andersson och Sandberg.
§20.
Källarmästare G. och J. Edberg hade hos Konungens Befallningshavande anhållit om tillstånd
att i de lokaler, som disponeras av Stadshotellet, utskänka öl och vin under tiden 15 januari –
15 februari detta år, över vilken framställning Stadsfullmäktiges ytrranden infordrats. Sedan
upplyst blivit, dels att Konungens Befallningshavande med viss inskränkningar redan bevilja
denna ansökan för tiden 15 – 31 januari, dels att sökanden till Konungens Befallningshavande
inkommit med en liknande ansökan avseende hela februari månad, beslöto Stadsfullmäktige
på förslag av Beredningsnämnden att förklara sig sakna anledning att vidare yttra sig över nu
förevarande framställning.
§21.
Genom Magistraten hade Konungens Befallningshavande infordrat Stadsfullmäktiges yttrande
över en av källarmästaren G. och J. Edberg gjord ansökan om tillstånd att under tiden från och
med den 1 till och med den 28 februari detta år få i deras lista, 1:a klass lokaler i stadshuset
utskänka öl och vin till gäster, som förtära minst en rätt varm mat. Beredningsnämnden hade
hemställt om bifall till ansökningen. Vid företagen behandling av ärendet beslöto
Stadsfullmäktige med 15 röster mot 15 och ordförandens utslagsröst att på det sätt förorda
källarmästarne Edbergs ansökan, att de må erhålla tillstånd att under tiden från och med den 1
till och med den 28 februari detta år få i Stadshotellets 1:klass lokaler utskänka öl och vin till

spisande gäster samt att å Skeppsbrokällaren få utskänka 1/3:s liter maltdrycker till gäst vid
verklig måltid. Minoriteten röstade för rent avstyrkande av ansökningen. Herrar Hage,
Nilsson, Sölwén, Gillqvist, Widlund, D. Andersson, Sandberg och Thurfjell anmälde
reservation emot beslutet.
§22.
Konungens Befallningshavande hade genom Magistraten infordrat Stadsfullmäktiges yttrande
över 2:ne särskilda av källarmästarne G. och J. Edberg gjorda framställningar om tillstånd till
utskänkning av spirituosa dels den 30 och 31 innevarande januari vid teaterföreställning å
Luleå teater, dels den 27 nästkommande februari vid maskeradbal å Stadshotellets festvåning.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämdnen att tillstyrka bifall till ansökningarne. Detta beslut fattades med 15 röster
mot 15 och ordförandens utslagsröst; minoriteten röstade för rent avstyrkande av
ansökningarne. Herrar Thurfjell och G. Andersson anhölls att få till protokollet antecknat, den
förre han röstat med minoriteten och den senare att han röstat med majoriteten.
§23.
Efter föredragning av byrådirektören A. B. Gärdes avsägelse av uppdraget att vara ledamot i
Drätselkammaren beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att med
godkännande av avsägelsen till ledamot i hans ställe intill utgången av år 1917 utse
distriktschefen C.A. Schultz.
§24.
Föredrogs och lades till handlingarne utdrag av Drätselkammarens protokoll för den 2 dennes
angående val av ordförande och vice ordförande samt Kammarens fördelning på nämnder för
innevarande år.
§25
Meddelade Ordföranden, att Beredningsnämnden till ordförande och vice ordförande för
innevarande år utsett Stadsfullmäktiges ordförande och vice ordförande.
§26.
Föredrogs och lades till handlingarne Konungens Befallningshavandes i länet utslag den 31
december 1914 på besvär av förste lantmätaren H.K.Brändström över Stadsfullmäktiges den
10 september 1914 fattade beslut angående avkortning av en del av kronojägaren J.O.
Rönnqvists kommunalutskylder för år 1912.
§27.
Föredrogs en från Länstyrelsen överlämnad avskrift av Kungl.Maj:ts utslag den 8 december
1914 på underdåniga besvär av B.A. Hellsten och C. Lindgren i fråga om Stadsfullmäktiges
beslut den 3 juli 1914, att tilldela barnmorskan Amanda Johansson en gratifikation, och
beslöts att överlämna utslaget till Hälsovårdsnämnden för gratifikationens utbetalande.
§28.
Till Hamndirektionen remitterades:
1:o) Luleå Köpmannaförenings framställning angående tolkning av en bestämmelse i 1914 års
hamntaxa.
2:o) Drätselkammarens förslag till omreglering av Drätselkontoret och deras
tjänstebefattningar.

§29.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Fattigvårdsstyrelsens förslag till uppförande av ett svinhus vid fattiggården
2:o) P.Börjessons begäran om avkortning av utskylder.
3:o) J.V.Kindstedts begäran om avkortning av kommunalutskylder.
4:o) A.Karlssons begäran om upphävande av Drätselkammarens beslut att uppsäga honom
såsom vattenledningsentrepenör.
Som ovan
Justerat:
Per Segerstedt
Oskar Åhrström
Sigrid Holm”

På Stadsfullmäktiges vägnar
Per Segerstedt/A.Holm”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 29
jan.1915.
Närvarande:Herr O.Åhrström, K.H.Hultström, fröken Märta Bucht samt undert.sekr.
§1.
Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.
§2.
Arb. C.H.Boström hade anhållit att hans styvson Karl Häll vid vårterminens början erhålla
avgångsbetyg efter § 48. Denna anhållan bifölles.
§3.
Till nämnden hade inkommit ansökningar om tillstånd att besöka nattvardsskolan för
nedanstående barn:
Emil Vidman f. 1/9-99
Gustav Andersson f. 13/2-99
Gustav Forsberg f. 2/6-99
Sven Norlin f. 21/5-00
Einar Häll f. 20/12-00
Ellen Johansson f. 4/8-00
Eva Maria Larsson f. 27/7-00
Anna Westerberg f. 2/12-00
Lina A. Håkansson f. 19/6-00
Gustav Dahlström f. 3/11-00
Johan Herbert Is f. 17/3-01
Evert Enggren f. 4/4-01
Olov Burman f. 15/9-01
Agda Jonsson f. 13/4-01
Arne Dahlberg f. 11/10-00
Viktoria Lundberg f. 1/7-01
Nämnden lämnade sitt bifall till ansökningarna från Emil Vidman, Gutav Andersson, Gustav
Forsberg, Sven Norlin, Ellen Johansson, Eva Maria Larsson, Anna Westerberg, Lina
Håkansson, Johan Herbert Is, W.Lundberg medan de övriga blev avslagna.

§4.
Nämnden förklarade sig ingenting ha att erinra mot, att flickorna Agnes Nilsson och Anna
Boman bevista nattvardsskolan, trots att de ej hunnit erhålla avgångsbetyg då de underlåtit att
besöka ersättningsskolan.
Luleå som ovan
Oskar Åhrström/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 januari 1915.
Närvarande: Herrar C.Lindgren, Ahlström, Danielsson, Johnsson, fröken Björkman, fru
Sundström och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollet för den 26 januari föredrogs och justerades.
§2.
Afslogs Johanna Matilda Wennströms i Malmberget begäran om understöd.
§3.
Beslöt styrelsen, att vaktmästaren B.A. Larséns lön under den tid han varit mobiliserad skulle
beräknas efter 1400 kronor per år, hvarifrån jämlikt stadsfullmäktiges beslut bidragas den
aflöning Lárzen under sin krigstjänstgöring åtnjutit.
§4.
Beslöt styrelsen befria Åke Westerlund från återbetalningsskyldighet af styrelsens fordran för
inköp af materialier till borstbinderi.
§5.
Beslöt styrelsen på af änkan Maria Holmqvist skriftligen gjord framställning bevilja henne ett
extra understöd för februari å 10 kronor, hvilket belopp dock ej finge utbetalas, förrän
tillsyningsmannen förvissat sig om riktigheten af hennes i skrifvelsen lämnade uppgifter.
§6.
Godkändes till utbetalning en räkning från stadskassör Dahl å kr. 9:95, utgörande kostnader
för försättande i konkurs af boet efter aflidne bagaren J.F.Fogman.
§7.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Ally Lundströms vård å Sandträsk sanatorium.
§8.
Uti angifven skrifvelse hade stadskamreraren med förmälan att han vid granskning af
styrelsen utanordningar för januari månad uppmärksammat, att understöd af det af
stadsfullmäktige den 10 september 1914 beviljade anslaget å 5000 kronor ” till utdelande af
understöd till behöfvande mobiliserades familjer” i vissa fall tilldelats personer, hvilka icke
vore mobiliserade, anhållit, att därest styrelsens beslut härom förelåge, däraf erhålla del
genom protokollsutdrag. Efter föredragning häraf beslöt styrelsen meddela stadskamreraren,
att styrelsen ämnade ingå till stadsfullmäktige med hemställan om om rätt för styrelsen att
lämna understöd af ofvannämnda anslag icke endast under den tid familjeförsörjaren är

mobiliserad utan äfven därefter vid sådant förhållande att familjen ännu kan anses lida under
sviterna af mannens tidigare fullgjorda krigstjänstgöring.
§9.
Med anledning af ett påpekande af stadskamreraren vid granskning af styrelsens
utanordningar för januari månad, att understöd af det af stadsfullmäktige den 10 september
1914 beviljade anslaget å 5000 kronor ”till utdelande af understöd till behöfvande
mobiliserades familjer” i vissa fall tilldelats personer, hvilka icke vore mobiliserade, beslöt
styrelsen hos stadsfullmäktige hemställa om rätt för styrelsen att lämna understöd af
ofvannämnda anslag icke endast under den tid familjeförsörjare är mobiliserad utan äfven
därefter vid sådant förhållande att familjen ännu kan anses lida under sviterna af mannens
tidigare fullgjorda krigstjänstgöring.
§10.
Beslöt styrelsen uppdraga åt statskassören J.O. Dahl att vid gode- och sysslomansval uti
aflidne bagaren J.F. Fogmans konkurs föra styrelsens talan och utöfva dess rösträtt och skulle
utdrag af detta protokoll i sådant afseende lända honom till fullmakt. Denna paragraf
förklarades genast justerad.
§11.
Beslöt styrelsen på därom af folkskolestyrelsens barnbespisningskomité gjord framställning
ställa till komiténs förfogande det belopp å kr. 750:- som i årets stat upptagits för anordnande
af barnbespisning.
§12.
Till protokollet skulle antecknas, att Östersunds fattigvårdsstyrelse i skrifvelse anhållit, att det
till Edfast Åström utgående understöd måtte förskottsvis utbetalas af styrelsen.
§13.
Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll för den 17 december 1914, §§ 15 och 16,
ang. val af ledamöter m.m. i fattigvårdsstyrelsen samt fattigvårdare.
§14.
Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län tvänne särskilda utslag i fattigvårdsmål
rörande Karl Aug. Pettersson och hand barn föredrogos och lades till handlingarne.
§15.
Uppdrogs till sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande K.A.L. Karlsson och
Karl Viktor Johansson.
§16.
Till handlingarne lades stadsfullmäktiges protokoll för den 17 december 1914, § 10, ang. den
kommunla annonserinegn.

§17.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades kr.103:-

§18.
Föredrogs och godkändes listan öfver utdelade extra understöd under januari, slutande å kr.
397:46
§19.
Anmälde tillsyningsmannen, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen den 7
januari Laura Fahlesson, J.F. Degerman, den 9 januari Sofia Melin, den 11 jan. Gustav
Häggström, den 13 jan. Isak Löfdahl, den 20 jan, Nancy Grafbom, den 25 jan. K.G.
Degerman, den 27 jan. Klara Fahlesson samt att följande personer afgått, nämligen den 5 jan.
Johan Rönnbäck (död), den 10 jan. Sofia Melin (död), den 13 jan. Gustav Häggström, den 17
jan. Isak Löfdahl, den 18 jan. Elin Maria Eriksson, den 20 jan. Oskar Åhrström (död)
§20.
Diakonissans rapport öfver januari månads utgifter lades till handlingarne.
§21.
Tvänne skrifvelser från ordföranden i Karl Gustafs sockens fattigvårdsstyrelse angående
hemsändande af hustru Serafia Anna Kristina Boström lades till handlingarna.
§22.
Föredrogs och godkändes februari månads understödslista. Den kontanta utdelningen uppgick
till följande belopp:
i I distriktet kr. 390:24
i II distriktet kr.350:16
i III distriktet kr.368:85
i IV distriktet kr. 198:§23.
Beslöt styrelsen på stadsläkarens rekommendation utfärda ansvarsförbindelse för vård å Luleå
lasarett åt arbetaren Aron Henriksson, Karlsvik.
§24.
Beslöt styrelsen göra en hemställan hos drätselkammaren, att kammaren ville med hänsyn till
nu rådande bostadsbrist uppskjuta rifvandet af fastigheten n:r 217 i kvarteret Laxen utan i
stället nödtorftigt låta reparera densamma, så att den kunde användas till männiksoboning.
§25.
Uppdrogs åt herr Ahlström att i mån af behof hemtaga och låta på lämpligt sätt försälja färska
sill.
§26.
Som vårdaren Dolk blifvit kommenderad till tjänstgöring i Östersund, beslöt styrelsen
förordna vaktmästaren V.Lund att t.v vara vårdare i hans ställe.
Justeras
E.Lindgren
M.Sundström/Tyra Björkman”

Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

