Protokoll december 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå Folkskolestyrelses undervisningsnämnd den 3
dec. 1914
Närvarande: Ordf.Rektor G.Norrby, fröken Hildur Mörtsell, hr G.E.Wester samt undertecknad
sekr.
§1.
Småskollärarinnan Gertrud Ridderstråle hade anhållit om betyg över sin tjänstgöring vid
Luleå Folkskolor och beslöt undervisningsnämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning
och att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande
Luleå som ofvan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”
”Utdrag ur protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå
den 4 december 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Bucht äfvensom
brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 21 nästlidne november.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat från vaktmästaren vid epidemisjukhuset
C.F. Johansson och förestånderskan därstädes Anna Johansson inkomna framställningar om
pension Vid föredragning af detta ärende antecknades först af Hälsovårdsnämndens till
handlingarne fogade yttrande, att Nämnden då sökandena till följd af sjukdom äro oförmögna
att längre sköta sina befattningar och i behof af understöd, föreslagit, att de måtte beviljas
pension till så stort belopp, som tillhopa med C.F. Johansson förut beviljad pension, kan
anses vara erforderligt för makarne Johanssons uppehälle. Sedan vidare föredragits af
Stadskamreraren enligt uppdrag aflämnad utredning rörande sökandenas olika anställningar i
stadens tjänst och därvid uppburna löner m.m., beslutade Ekonominämnden att återställa
remisshandlingarne till Stadsfullmäktige med hemställan, att Fullmäktige ville vid makarna
Johanssons afgång från sina befattningar bevilja dem pensioner, C.F.Johansson med 200
kronor och förestånderskan Anna Johansson med 500 kronor, hvarigenom de tillhopa med
C.F. Johansson förut beviljad pension, skulle komma att tillsammans uppbära ett årligt belopp
af 1200 kronor.

§3.
Brandchefen hade inlämnat ett af Stadsläkaren doktor Sven Kjellman utfärdadt intyg, att
brandförmannen Verner Rosendahl, såsom lidande af recidiverande toncillit, behöfde vård af
specialist. Vid föredragning häraf beslutade Ekonominämnden att uppdraga till Brandchefen
att ombestyra den sjukes transport till specialist; och skulle för sjukvård m.m erforderligt
belopp tagas af under rubrik 14 m. för oförutsedda utgifter utsatta medel i årets utgiftsstat.
§4.
Herr Lindgren hade hos Stadsfullmäktige väckt motion, att Fullmäktige ville besluta, att
stadens annonser måtte införas i Norrbottens-Tidningen på samma villkor, som enligt
Stadsfullmäktiges beslut gälla för öfriga ortstidningar, hvilken motion Fullmäktige remitterat
till drätselkammaren. Vid behandling af detta ärende antecknades först att Stadsfullmäktige
den 25 april 1912 beslutat, att stadens annonser skulle införas i de båda dåvarande
ortstidningarne Norrbottens-Kuriren och Norrskensflamman mot en ersättning af 6 öre pr m.m
med 25% rabatt, men att Stadsfullmäktige sedermera, sedan Norrbottens-Kuriren förklarat sig
kunna lämna begärd rabatt först då en och samma annons infördes minst tre gånger, den 12
september 1912 beslutat att öfverlämna åt vederbörande nämnders bepröfvande, att där
stadens intresse i särskilda fall ansågs så påfordra införa de kommunala annonserna äfven i
Norrbottens-Kuriren. Efter föredragning vidare af en af Stadskamreraren lämnad uppgift å
stadens årskostnad för annonsering, hvilken utgjorde 1250 kronor, beslutade
Ekonominämnden, att med erinran därom att Stadsfullmäktiges förutnämnda den 12
september 1912 fattade beslut rörande annonsering i Norrbottens-Kuriren aldrig torde ha
vunnit full tillämpning, på så sätt hemställa om bifall till motionen, att Stadsfullmäktige ville
med ändring af förut i ärendet fattade beslut bestämma, att den kommunala annonseringen
skall verkställas i här utkommande tre ortstidningar, Norrbottens-Kuriren, NorrbottensTidningen och Norrskensflamman under förutsättning, att 25% rabatt å för resp. tidningar
eljest i hvarje fall gällande annonspris lämnas staden vid annonsering.
§5.
Hos Stadsfullmäktige hade Föreningen för upprätthållande af skridskosporten i Luleå anhållit
dels om ett anslag af 350 kronor dels om fri elektrisk ström till två båglampor för
öppethållande af en skridskobanan i Luleå, hvarvid föreningen vore villig att fritt upplåta
banan till begagnande af folkskolebarnen under minst två dagar i veckan på tider, som af
öfverläraren bestämmas. Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden, som ansåg att ett
kontant fixt belopp vore att föredraga framför lämnandet af fri ström, att hos Stadsfullmäktige
tillstyrka att ett anslag af 200 kronor lämnas till föreningen ifråga mot på af föreningen
angifvet villkor och det ytterligare villkor att redovisning lämnas till drätselkammaren för
medlens användning. Nämnden ville vidare föreslå att utgiften finge bestridas af under rubrik
35 i drätselkammarens förslag till utgiftsstat för år 1915 afsatta medel till oförutsedda utgifter.
§6.
Trädgårdsarbetaren Lars Andersson hade den 12 september 1914 ådragit sig fingerskada
genom olycksfall under arbete för planteringsnämndens räkning, hvarför han enligt af
Stadsläkaren Sven Kjellman lämnadt intyg varit oförmögen till arbete under tiden 12 – 21
september 1914. Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att hemställa
hos Stadsfullmäktige om bemyndigande till drätselkammaren att till Andersson få utbetala
olycksfallsersättning efter half dagspenning eller 2 kronor pr. arbetsdag eller för 8 dagar med
16 kronor jämte 7 kronor för läkarvård, tillhopa 23 kronor.

§7.
Registratorn O. Lindgren, som af Stockholms Handelsbank förhyr den af banken förhyrda
vaktmästarebostaden, i stadshuset hade anhållit att f.o.m den 1 januari 1915 få överlåta
kontraktet på konsistorieamanuensen I. Samzelius; och förklarade sig nämnden intet hafva att
erinra mot öfverlåtelsen.
§8.
Förklarades protokollet i hvad beträffar §§ 2,3,4,5 och 6 omedelbart justeradt.
Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 8 december 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Aurén samt hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 16 november föredrogs och justerades.
§2.
Konungens Befallningshafvande hade, enär förslaget till ny hamntaxa i åtskilliga afseenden
afviker från de nu gällande, anmodat magistraten att från hamndirektionen infordra yttrande
öfver anmärkningarna. Från hamnmästaren hade inkommit infordradt yttrande i ärendet. Efter
föredragning häraf beslutade hamndirektionen öfverlämna till magistraten med instämmande i
hvad däri anförts äfvensom att med hänsyn till de protester mot förslaget, hvilka till
Konungens Befallningshafvande ingifvits och hvari bland annat framhållits, att den föreslagna
afgiften äfven komme att drabba props samt pappers- och kolved, föreslå att till förtydligande
förslaget i denna del måtte få följande ändrade ordalydelse: ”För sågtimmer, som i flottar
bogseras….. erlägges 1 öre per stock.”
§3.
Från Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen remitterats en från hamnbokhållaren B.
Fridström inkommen ansökan om löneförhöjning från 2000 till 2400 kronor samt att han
måtte få räkna tjänsteår f.o.m. år 1910, då han af Hamndirektionen anställdes som biträde å
hamnkontoret. Efter föredragning af hamnmästarens i ärendet infordrade yttrande beslutade
hamndirektionen på däri anförda skäl tillstyrka ansökningen i hvad den afsåg den begärda
löneförhöjningen. Däremot beslöt Hamndirektionen, som ansåg, att Fridström borde räkna
tjänsteår först f.o.m. det år han fick ordinarie anställning, afstyrka bifall till hans ansökan i
fråga om tjänsteårsberäkningen.
§4.
En ansökan från muddermästaren N. F. Åström, att han f.o.m. den 1 januari 1915 måtte
komma i åtnjutande af ytterligare två ålderstillägg, beslöt Hamndirektionen öfverlämna till
stadsfullmäktige med hemställan om bifall på af hamnmästaren uti infordrat yttrande anförda
skäl.

§5.
En från hamnpolisen A. Nordström gjord framställning om lämplig sysselsättning under
innevarande vinter beslöt Hamndirektionen på af hamnmästaren i infordrat yttrande anförda
skäl, icke skola f.n till någon åtgärd föranleda.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvandes resolution den 17
november 1914 angående fastställelse af ny hamnordning för Luleå.
§7.
Hamnmästaren hade till dagens sammanträde infordrat anbud å tryckning af den nya
hamnordningen från Leo Ruuths boktryckeri, tryckeriaktiebolaget Norrskenet samt Luleå
boktryckeriaktiebolag och beslöt Hamndirektionen att hos sistnämnda bolag, som afgifvit
lägsta anbudet, låta trycka hamnordningen i 1000 ex. för ett pris af 50 kronor.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll den 4 november 1914, § 8,
angående utbyte af ett lotsverket tillhörigt skjul emot en staden tillhörig förrådsbyggnad. I
samband härmed beslöt Hamndirektionen dels att med bifogande af afskrift af
stadsfullmäktiges ofvan omförmälda protokoll uppsäga lotsstyrelsen till afflyttning från det
gamla lotsskjulet till den 1 april 1915, dels uppdraga åt hamnmästaren att genom annons
infordra anbud å förhyrning af skjulet från nämnda tid.
§9.
På grund af i § 8 här ofvan oförmälda stadsfullmäktigebeslut beslöt Hamndirektionen anmoda
lotskapten Bohm att före den 1 april 1915 hafva låtit utrymma det till lotsstyrelsen upplåta
skjulet i kvarteret Hägern.
§10.
Från kapten C. Skarstedt hade inkommit plan- och profilritning öfver den ifrågasatta bivägen
till Skurholmsstaden öfver Löfskataviken med anhållan, att den skulle påtecknas t.ex.”Utan
anmärkning granskad i hamndirektionen” och beslöt Hamndirektionen på tillstyrkan af
hamnmästaren att förse ritningen med den begärda påskriften.
§11.
Föredrogs och godkändes hamnmästarens kassarapport för november månad.
§12.
Hamndirektionens ombud i målet rörande det Karlssonska virkespartiet, hofrättsnotarien A.
Bexell, hade med förmälan, att staden af Luleå rådhusrätt ålagts att vidkännas sina egna
kostnader i rättegången, ehuruväl firman Johansson & Nordin såsom förlorande part enligt
hans förmenande bort gäld nämnda kostnader, anhållit, att Hamndirektionen ville fullfölja
talan i hofrätten samt för sådant ändamål utförd rättegångsfullmakt för honom eller den han i
sitt ställe förordnade. Hamndirektionen beslöt emellertid att åtnöja sig med rådhusrättens
dom.
§13.
Till Hamnmästaren remitterades för yttrande:
1:o) E.A.Sundströms framställning om löneförhöjning;
2:o) C.I.Malmströms framställning om löneförhöjning.

§14.
En från firman Johansson och Nordin gjord framställning om befrielse från platshyra för en
del trävaror under tiden januari – april 1914 lämnades utan afseende.
§15.
Beslöt Hamndirektionen göra en hemställan hos drätselkammaren att få tillsvidare arrendera
en del af tomt n:r 7 i kvarteret Ripan, då Hamndirektionen hade för afsikt att ditflytta s.k.
södra tullvakten att användas till hamnspårskontoret.
§16.
Beslöt Hamndirektionen uppsäga det med herr Atle Burman gällande kontraktet angående
nuvarande hamnspårskontoret.
§17.
Till sammankallade i komitén för granskning af en del från drätselkammaren inkomna
räkningar utsågs hamnmästaren.
§18.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeradt den 29/12 1914
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren tekniska nämnd i Luleå den 10
december 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund och Sander äfvensom Stadsingenjören
och Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 25 nästlidne november.
§2.
Distriktsingenjören Kapten C. Skarstedt hade med skrifvelse till drätselkammaren öfversändt
plan- och profilritning öfver den ifrågasatta bivägen till Skurholmsstaden öfver Löfskataviken
med anhållan att kammaren ville godkänna densamma. Vid föredragning af ärendet beslutade
nämnden att godkänna ritningen med förbehåll, att stenbeklädnaden på vägbankens slänter till
0,5 m djup under och 0,5 m höjd öfver medelvattenytan göres af stenar af minst en half meters
tjocklek, hvarigenom skulle vinnas, att ris- och stenbeklädnaden blefve bättre skyddad mot
isgång och jorden hindras att utslammas i vattnet. Protokollet förklarades i denna del genast
justeradt.
§3.
Beslutade Nämnden att antaga följande af Kapten C. Skarstedt under till styrkan
öfverlämnande af E .A. Lundberg afgifvet anbud å utförande af 4 st. landsvägstrummor af
sten å stadens del af den nya Hertsövägen, nämligen
3 st 0,3 x 0,3 m à 11 kr. pr. sträckmeter
1 st 0,6 x 0,6 m à 19:50 kr. pr. ”; och förklarades protokollet hvad detta ärende beträffar
omedelbart justeradt.

§4.
Rub. Hj. Nilsson m.fl. hyresgäster i saluhallen hade i skrifvelse anhållit att ingången å norra
sidan af hallen måtte bibehållas vid saluhallens omändring. Efter föredragning häraf beslutade
Nämnden att remittera skrifvelsen till Stadsbyggmästaren för yttrande.
§5.
Emma Wennberg hade anhållit att få hafva henne tillhöriga byggnader tillsvidare kvarstående
å tomt n:r 232 i kvarteret Simpan. Sedan vid föredragning af detta ärende antecknats del att
sökanden genom laga kraft vunnen dom den 12 oktober 1914 ålagts att inom en månad hafva
från fastigheten bortfört byggnaderna dels att sökanden ålagts att med 25 kronor ersätta
stadens kostnader å målet, beslutade nämnden att meddela sökanden anstånd med
byggnadernas bortförande till senast före den 1 juni 1915, då de skola vara fullständigt
borttagna och platsen iordningställd, mot villkor dock att sökanden omedelbart och senast före
den 1 januari 1915 erlägger de 25 kronor, staden tilldömts såsom ersättning för sina
rättegångskostnader.
§6.
Bankkamreraren H. Flodmark och Scaktmästaren H.Sander, hvilka af Stadfullmäktige den 26
februari 1914 utsetts att värdera stadens fasta egendom hade i skrifvelse till drätselkammaren
hemställt, att drästelkammaren måtte låta upprätta en förteckning eller liggare öfver staden
tillhörig fast egendom. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, som ansåg att
detta mycket omfattande och tidskräfvande arbete icke kunde utan lång tidsutdräkt utföras af
Stadsingenjören, som det eljest ålåge att verkställa dylikt arbete, att öfversända skrifvelsen till
Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville bevilja ett anslag af 300 kronor för
aflöning af 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.
§7.
Sedan Magistraten till Konungens Befallningshafvande för fastställelse öfverlämnat af
Stadsfullmäktige antaget förslag till brandordning för Luleå stad, hade Konungens
Befallningshafvande med förmälan att det område utanför stadsplanen benämnt Bergviken, å
hvilket brandordningen jämväl vore afsedd att gälla, icke vore till sina gränser bestämdt,
lämnat staden tillfälle att bestämma områdets gränser, hvilka lämpligen borde utmärkas å
karta. Med anledning häraf beslutade drätselkammaren den 7 september 1914 i anslutning till
af Stadsingenjören och Brandchefen i samråd gjort förslag att föreslå Stadsfullmäktige att
området i fråga skulle erhålla den begränsning som förslaget bilagd karta utvisar. Vid
behandling af detta ärende uppmärksammades emellertid, att det föreliggande förslaget till
brandordning tarfvades viss granskning med anledning af att i vissa fall ändringar erfordrades
påkallade af omständigheter, hvilka uppdrag lämnades till Brandchefen att efter granskning af
förslaget inkomma med uppgift å de ändringar, som visat sig erforderliga. Sedan Brandchefen
nu inkommit med motiveradt förslag i ärendet beslutade Nämnden att med hänvisning till
hvad Brandchefen i sin skrifvelse anfört föreslå Stadsfullmäktige att följa ändringar måtte
göras 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 aflöning enligt särskild stat, skall bestå af
minst 1 brandchef, 1 brandmästare tillika vice brandchef, 1 brandmästare eller brandförman

som chef reservbrandkåren, 2 brandförmän, 6 ordinarie brandmän, erforderligt antal extra
brandmän och maskinist”, samt att § 7 punkt 1 ändras sålunda: ”Brandvärnet, som bildar
brandstyrkans 4:de utryckning, består af alla i Luleå stad i landstormen rullförda män” samt
att Stadsfullmäktige i öfverensstämmelse härmed ville besluta att brandmästaren O.P. Stråhle
blir vice brandchef och nuvarande vice brandchefen blir brandmästare och chef för
reservbrandkåren, båda med bibehållna löneförmåner.

§8.
Från Stadsbyggmästaren inkommen anmälan att reparation af pumpen vid rådhuset verkställts
samtidigt med beslutad reparation af pumpen i stadsträdgården föredrogs och lades med
godkännande till handlingarne.
§9.
Sedan Stadsbyggmästaren anmält att han, då utfyllningen för staketet å tomterna n:r 5, 6 och 7
i kvarteret Pelikanen icke hunnit sätta sig tillräckligt för att få staketet fullt stadigt, ansett bäst
att uppskjuta uppsättandet af staketet till nästkommande sommar, beslutade nämnden att med
godkännande häraf hos Byggnadsnämnden anhålla om anstånd med staketets uppsättande till
den 1 nästkommande juli.
§10.
Stadsbyggmästaren hade i skrifvelse till Drätselkammaren anmält att arbetaren Johan Olsson
utan Stadsfullmäktiges tillstånd uppfördt stommen till en nybyggnad å vretan n:r 348 – 352 å
Mjölkudden. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfversända
anmälningen till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville vidtaga lämpliga
åtgärder för förhindrande af dylik otillåten byggnadsverksamhet.
§11.
Föredrogs och bordlades från Stadsbyggmästaren inkommen anmälan att garfvaren R.
Ruthberg utan tillstånd af Stadsfullmäktige uppför nybyggnad å vret. N:r 134 – 135.
§12.
Sedan Peder Jörgenssen i skrifvelse anhållit, att drätselkammaren ville medgifva honom rätt
att tllsvidare hafva en med kammarens tillstånd år 1893 uppförd kiosk kvarstående å tomt n:r
4 i kvarteret Fåret, beslutade Nämnden, att då marken, å hvilken kiosken står, numera vid
donationsjordsuppgörelse öfvergått i slaktaren J. Sundlings ägo, framställningen icke kunde
föranleda någon drätselkammarens åtgärd; hvarom sökanden skulle underrättas.
§13.
Föredrogs och lades till handlingarne af Stadsingenjören aflämnad rapport, att
rörläggningsentrepenören Arvid Karlsson utfört vattenledningsarbete i fastighet n:r 412 i
strid mot reglementet §23, hvarjämte underjordsledningarna öfverfyllts, innan afsyning
begärts eller hunnit verkställas.
§14.
Föredrogs från Hamndirektionen inkommet protokollsutdrag, däri tillstånd lämnas
drätselkammaren att på visst villkor i Skurholmsfjärden utfylla bank för vägen Luleå-Hertsön.
Sedan vidare från protokollsutdraget antecknats, att Hamndirektionen beslutat att återkalla sin
hos Öfverexekutor gjorda anmälan, lades detsamma till handlingarne.

§15.
Stadsingenjören hade i anledning af rådande arbetsbrist föreslagit drätselkammaren att redan
nu låta utföra den planerade schaktningen i Lotsgatan mellan Hermelins- och Prästgatorna.
Sedan emellertid upplysts att den redan meterdjupa tjälen torde utgöra hinder för arbetets
utförande utförande afslogs framställningen. Nämnden beslutade däremot att uppdraga till
Stadsingenjören att snarast möjligt uppgöra och inkomma med uppgift å de arbeten, som
under vinterns lopp lämpligen kunde anordnas för arbetslöshetens afhjälpande.
§16.
Flottningschefen Axel Österberg hade anmält att den ombyggnad af Edefors laxfiske, som
synemännen vid 1912 års besiktning ansett behöflig, vore nödvändig att utföra under
instundande vinter. Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden dels att antaga
Österbergs muntligt gjorda erbjudande att efter upptagande af entrepenadanbud ombestyra
ombyggnadsarbetet, dels att kostnaden, som beräknats till c:a 600 kronor, skulle bestridas
med i nästkommande års stat afsatta medel till oförutsedda utgifter.
§17.
Till Stadsingenjören remitterades
1:o) J.L. Edlunds anhållan om tillstånd till uppförande af ladugård å vret. n:s 420 – 421;
2:o) K.G.Åkerlunds anhållan om framdragning af afloppsledning till fastighet n:r 4 Alkan.
§18.
Föredrogs och lades till handlingarne inkommet meddelande att jordägarne, öfver hvilkas
ägor pumpstationsledningen är dragen, i den öfverenskomna värderingsnämnden till ledamot
utsett hemmansägaren Johan Eriksson i Björsbyn.
§19.
Sedan Stadskamreraren å drätselkammaren vägrar hos Revirförvaltaren begärdt utstämpling af
skog å de sträckor, där pumpstaionsledningen passerar genom skogsmark, beslutade Nämnden
att uppdraga till Stadsingenjören att ombestyra afverkning och tillvaratagande af det
utstämplade virket.
§20.
Godkändes följande räkningar till utbetalning
J.P Johansson, omborrning af cylinder m.m
A.B. Luleå Kol- och materialaffär, stenkol
”
”
”
”

kr.
”
”
”

535:42
533:83
166:75
276:50

Som ofvan
Justeradt 4/1 1915
H.K.Brännström”

Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads barnavårdsnämnd den 10 dec 1914.
Närvarande: Ordf. Domprosten J. Hansson, hr O.Åhrström, fröken Hildur Mörtsell, samt
undertecknad sekr. hvarjämte folkskolläraren A. Forsén och A. Rydorff samt lärarinnorna
Dagmar Envén och Nanna Höglander på kallelse infunnit sig.

§1.
Protokollet från sammanträdet den 12 juni 1914 justerades.
§2.
Av Stadsfiskalen i Luleå hade till barnavårdsnämnden överlämnats en polisrapport, daterad
den 24 sept. 1914, vilken framgick att gossen Karl Sigfrid Boman, son till försågaren
Gudmund Boman, Skeppsbrogatan 39, vid ett tillfälle tagit en del verktyg från förrådet å
Svartön samt söndagen den 20 sept. varit inne i en smedja å Båthusbacken och där tillgripit
vingmuttrar, stänger m.m samt att gossen Axel Wilhelm Lilja, son till ogifta Anna Lilja,
Skeppbrogatan 39, samt varit Boman följaktig dock utan att de tagit del i stölderna. Vid
besöket i smedjan skulle dörren ha öppnats med en nyckel som hittats i en skräphög. De båda
gossarna hade sedan försökt att sälja de stulna sakerna till plåtslagare Solvén och järnhandlare
Lind dock utan att lyckas. Till sammanträdet hade infunnit sig såväl försågaren G. Boman
med gossen Karl Sigfrid och Anna Lilja med gossen Axel Wilhelm. Vid förhöret inför
nämnden påstod Karl Boman till en början att Axel Lilja varit den som kommit med förslaget,
att de skulle stjäla, och att han sedan deltagit i stölderna, men återtog sedan detta sitt
påstående och medgav att Axel Lilja vid besöket i Svartön stannat vid bron och att han icke
varit med i smedjan. Antalet verktyg som ingått å Svartön uppgav Boman nu till 12, av vilka
han lämnat 6 stycken, förvarade i en lärftpåse till Lilja. I smedjan å Båthusbacken
(Backtemans smedja) hade han tagit vingmuttrar, monteringsstänger, kopparstänger, ett
leksaksmonteringsjärn m.m. För att komma in i smedjan hade han inte kunnat använda sig av
nyckeln, då denna inte gått till låset, utan hade han i stället brutit sig in med hjälp av en yxa
och ett järn (stämjärn), som funnits utanför smedjan. Utom detta erkände Boman följande:
Vid ett flertal tillfällen hade han stulit pengar från sin mor. Tre ggr hade han tagit 25 öre, två á
tre ggr 50 öre, en gång 1 kr samt vid olika tillfällen mindre slantar: Dessa pengar hade gömts
på en takbjälke i avträdet. En söndag i slutet av november hade han besökt en del familjer i
staden (biskopen, borgmästaren, domprosten, stadshotellet, fru Wahlgren m.fl.) och tiggt
pengar, vilka han uppgav skulle användas till inköp av fotogen, då hans far och mor sutto
hemma i mörkret å saknad av fotogen och pengar att inköpa säckarna för. De pengar han
lyckats tigga ihop – enligt uppgift 35 öre – hade han köpt kaffe för på Kafé Fenix. Vid fyra
olika tillfällen jämte gossen Gunnar Lundström, son till arb. J.O. Lundström, Skeppsbrogatan
29, hämtat säckar för varje gång 10 á 15 st, på gården till handl. Axel Nylanders affär, där
säckarna lämnats ut, av Joel Lundqvist har till ovan nämnd Gunnar Lundqvist och anställd i
hr Nylanders affär. De båda gossarna hade dessutom sålt säckarna till Konsul Jäger till
växlande pris 30, 35 och 100 kr pr styck, beroende på säckarnas kvalitet. De hade sedan
redogjort för Joel Lundqvist, som därvid brukade ge dem 25 öre var. Vid åtminstone ett
tillfälle hade de uppgivit ett högre försäljningspris än det verkliga och behållit skillnaden
själva. Handl. Nylander har på tillfrågan uppgivit att Joel Lundqvist icke hade något uppdrag
från honom att försälja säckar från affären. Barnavårdsnämnden beslöt låta ärendet vila i
avvaktan på att affären med säckarna genom polismyndigheternas försorg blir närmare utredd.
§3.
Från föreståndaren för Högre fattigvårdsdistriktet fru Märta Sundström samt vårdaren fröken
Ellen Sundberg hade till nämnden inkommit en anmälan, att enligt vad som kommit till
dennes kännedom barnen från J. K Bomans första äktenskap vanvårdas i såväl kroppsligt som
sedligt avseende. Herr Boman hade infunnit sig till sammanträdet och förklarade därmed som
sin åsikt, att barnen icke voro utsatta för vanvård, utan att hans hustru lämnade såväl sina
styvbarn och sina egna barn den vanvårdnad de voro i behov utav. Barnavårdsnämnden lät
denna förklaring bero.

§4.
Efter anmälan av överläraren hade till dagens sammanträde kallats och infunnit sig
malmarbetaren P.G. Johansson jämte sonen Karl Oskar, född den 25 febr. 1905 och
styvdottern Alfrida, född den 22 jun 1904. Gossen Karl-Oskar Johansson, som sedan en gång
förut, den 27 jan 1913, varit inkallad för barnavårdsnämnden och därvid erkänt ett flertal
stölder erkände sen, att han vid ett tillfälle under innevarande termin tagit en kr. ur
katederlådan i skolsalen, medan lärarinnan jämte flickorna i klassen befunno sig nere i
skolbadet, att han vid ett tillfälle tagit en kr. ur sin mors portmonä och att han vid ett par
tillfällen från sin far, den ena gången fem kr. och den andra 10 kr. Dessa pengar hade han tagit
ur faderns kläder, innan fadern hade stigit upp. Dessutom hade han någon dag denna månad
tagit ett par nya skridskor tillhörande skolan som förvarades i en låda i skolans nedre vestibul.
Flickan Alfrida Johansson erkände sig ha tagit 5 kr, då hon vid ett tillfälle i november hämtat
Johanssons avlöning. För dessa pengar hade hon köpt ett par skridskor samt karameller m.m
Dessutom hade hon vid flera tillfällen köpt karameller o.d för småslantar, som hon fått att
köpa böcker och skolmaterial för. Alfrida Johansson tilldelades av ordföranden en allvarlig
varning och förmaning att hädanefter avhålla sig från snatteri och lögnaktighet. Ärendet
rörande gossen Karl Oskar Johansson bordlades till ett följande sammanträde.
§5.
Änkan Maria Johansson - Smålander hade till nämnden inkommit med skriftlig anhållan, att
hennes flicka Siri Elisabet skulle få återkomma till hemmet. Hennes begäran blev av nämnden
avslagen.
§6.
En K.B:s resolution med fastställanden av barnavårdsnämndens beslut att skilja arbetaren
Karl Gustav Kennet Livboms son Tor Mårten Julius från hemmet lades till handlingarna.
§7.
Överläraren meddelade, att han efter samråd med ordföranden utackorderat Syster Johansson,
som återvänt från sitt utackorderingshem i Håkansön hos arrendatorn J.Vesterberg vilken
icke betingat sig någon ersättning. Nämnden godkände denna åtgärd.
§8.
Överläraren anmälde, att flickan Syster Johansson återkommit från sitt andra fosterhem hos
arrendatorn Vesterberg och att hon nu vårdats hos sin mormor.
§9.
Ordföranden meddelade, att fröken Jenny Lundkvist som sedan den 17 nov 1911 är
utackorderad hos hemmansägaren P.A. Nilsson i Brändön, blivit förvunnen för stöld från sina
fosterföräldrar, vilka därför uttalat önskan, att flickan måste förflyttas till annat hem. På
ordförandens hemställan hade de dock lovat behålla flickan tills vidare.

§10.
Barnavårdsnämnden beslöt söka inträde i Diakonianstaltstyrelsen vid Sjötorp för flickorna
Syster Johansson och Jenny Lundkvist, eller ifall plats ej kunnat beredas båda, för den av dem
som vid tiden för ansökans eventuella beviljande vore med i behov av vård å dylikt hem.
§11.

Nämnden beslöt genom upprop i tidningarna uppmana föräldrar och målsmän att icke skicka
ut minderåriga att tigga och likaså rikta en varning till den välgörande allmänheten att icke ge
tiggande barn något, allra minst pengar, då det visat sig att dessa i de flesta fall ej blir använda
på nyttigt sätt.
Dag som ovan
Johan Hansson/P.Edw. Lindmark”
”Protokoll, fört vid Luleå folkskolestyrelses sammanträde den 11 dec 1914.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O. Åhrström, J. Hansson, G. Norrby, G. Nyberg, M.
Lindqvist och O.E Wester, fröknarna Hildur Mörtsell och Märta Bucht samt undertecknad
sekreterare.
§1.
Fröken Hildur Mörtsell och herr O. Åhrström finge i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
På överlärarens förslag bestämdes höstterminens slut 1914 till 15 dec och vårterminens början
1915 till 15 jan.
§3.
Till den efter fröken Beda Gustafsson lediga lediga och genom annons i Post- och Inrikes
Tidningen ledigförklarade ordinarie folkskollärarinnetjänsten hade vid ansökningstidens
utgång den 28 nov 1914 anmält sig sex sökande. Då en av dem, e.o. folkskollärarinnan Signe
Hedkvist i Mjölkudden ej till sin ansökan skickat styrkt merit- och tjänsteförteckning och
betyg, beslöt folkskolestyrelsen icke godkänna hennes ansökan.
§4.
I första förslagsnamnet till den lediga folkskollärarinnetjänsten uppfördes e.o.
folkskollärarinnan Elisa Bohlin, i andra namnet examinerade folkskollärarinnan Signe
Bornedahl från Resteröd med fem röster mot fyra, vilka tillföllo ord. folkskollärarinnan Betty
Bergström från Piteå landsförsamling, samt i tredje namnet folkskollärarinnan Bettty
Bergström.
§5.
Till ordinarie folkskollärarinnan valdes den i andra förslagsnamnet uppförda fröken Signe
Bornedahl med fyra röster, medan tre röster tillföllo fru Elin Bohlin och två röster fröken
Betty Bergström. ( Rektor G. Norrby avlägsnade sig )
§6.
Folkskolestyrelsen beslöt uppdraga åt 1913 års skolhusbyggnadskommité att vidta åtgärder
för segling av skolhustomten i Karlsvik.
§7.
Skolstyrelsen beslöt hos Luleå järnverksaktiebolag göra framställning om leverans av
elektriskt ljus för Karlsviks skola och ingå avtal därom.
§8.
För vaktmästaren i Karlsvik framställdes följande instruktion:

att erhålla ordning och renlighet på skolans område, att i behörig tid verkställa nödig
snöskottning på skolplanen och infartsvägarna till skolan och att hava nödig tillsyn över
avträden och klosetter, så att de befinnas trygga och i behörig tid rengöras och tömmas; att
ofördröjligen själv utföra smärre reparationer av staket, byggnader och inventarier mot
ersättning för materialier men ej för arbete. – Behovet av större reparationsarbeten ävensom
möjlig åverkan på skolans egendom eller andra tillhörigheter skulle av vaktmästaren
omedelbart anmälas för överläraren; där ej annorlunda särskilt bestämmes, övervaka de
arbeten som utföres inom fastigheten samt att, om så erfordras; att tillse, att källarvåningen
och vindsavdelningen råder snygghet och ordning, att detsamma ventilernas och liksom
skolans alla lokaler noga hållas avstängda för obehöriga personer; att dagligen städa, vädra
och damma inom skolans lokaler. Härmed bör iakttagas, att städningen sker på aftonen efter
undervisningens slut för dagen, att dammtorkningen avslutas minst en halv timme före
undervisningens början på morgonen, att torrsopning ej får förekomma, och att svarta tavlorna
minst en gång i veckan tvättas, att noga övervaka arbetet med skollokalernas skurning samt
innanfönstrens rengöring på hösten; att på hösten ordentligt insätta skollokalernas
innanfönster samt på våren åter uttaga dem, att mot nya uppmäta, uppdela och på lämpliga
platser upplägga för skolan och lärarbostäderna erforderligt bränsle; att i behörig tid verkställa
all vedhuggning och veduppbärning för skolans (ej lärarebostädernas) behov; att ombesörja
skötseln av centraluppvärmningen till såväl skolans lokaler som lärarebostäderna.- Vid
värmens reglerande bör största möjliga hänsyn tagas till lärarekårens berättigade önskningar;
att ombesörja skötseln av den utsträckta belysningen och hava noggrann uppsikt över att inga
lampor onödigtvis brinner; att hava noggrann tillsyn och vård över allt som tillhör skolans
vattenledning; att omsorgsfullt vårda skolans brandredskap och att vad honom vidkommer
ställa sig noggrant till efterrättelse de påminnelser som vid brandsynerna komma att göras; att
tillse att skolans nycklar och övriga tillhörigheter som äro under hans vård, väl förvaras och
vid behov finnas tillgängliga; att på överlärarens tillsägelse ombesörja flaggans firning och
nedhissning m.m; att varje afton tillse, att samtliga fönster och ytterdörrar att vara stängda,
samt att på intet villkor några av skolans tillhörigheter eller lokaler utan överlärarens tillåtelse
utlämnas till bruk åt obehöriga; att efter anmodan av överläraren eller vederbörande
klasslärare tillkalla barn som utan giltigt förfall uteblivit från skolan; att vid tvekan angående
de skyldigheter, som ålägges honom i tjänsten, alltid och i varje fall vända sig till överläraren
som sin omedelbara förman och i regel först genom honom till övriga myndigheter; och att
ställa sig till efterrättelser de förändringar i denna institution, som komma att framdelas i
vederbörlig ordning beslutas.
§9.
Skolkökslärarinnan Karin Flemströms anhållan att i vissa fall få ersättning för ångbåtsresor
och skjutsar till Karslvik blev av styrelsen avslagen.
§10.
Överläraren erhöll i uppdrag att inköpa slöjdverktyg för Karlsviks skola för ett belopp av intill
300 kr (fröken Bucht och domprosten Hansson avlägsnade sig).

§11.
På överlärarens förslag beslöt styrelsen, att en av de lediga lärosalarna i Karlsviks skolhus
skola användas som gymnastiksal och användas som sådan intill dess den behöver tagas i
anspråk som lärosal. Herr Åhrström anmälde sin reservation mot detta beslut.

§12.
Överläraren erhöll i uppdrag att inköpa gymnastikattiralj för Karlsviks skola från Carl Olins
snickerifabrik i Lund enligt uppgjord ritning och inlämnat anbud.
§13.
Styrelsen beslöt låta måla 50 bänkar i stadens skolor och 16 i Mjölkudden. Tvenne anbud å
detta målningsarbete hade inkommit, det ena av målarna J.O. Öhman och Axel Vesterlund å
3 kr. per bänk, det andra av målare V.J. Enbom å 2:40. Målningsarbetena i stadens skolor
överlämnades till målaren Öhman och Vesterlund och i Mjölkuddens skola till målare Enbom.
Arbetet skulle vara slutfört i god tid före vårterminens början.
§14.
Folkskolestyrelsen beslöt låta fördjupa skåpet i fröken Hedmans sal i Mjölkudden samt
reparera bordet i samma sal och svarta tavlan i småskolesalen. Detta arbete lämnades åt
snickare V.J. Enbom att utföras till det pris han nämnt i ett till styrelsen ingivet anbud. Målare
Enbom fick i uppdrag att utföra de målningsarbeten, som blev påkallade av dessa
reparationer. ( Herr Wester avlägsnade sig.)
§15.
Styrelsen beslöt låta anskaffa ett kartställ fär Karlsviks skola samt ett kartställ och tre
planschställ för Mjölkuddens skola.
§16.
Styrelsen beslöt anskaffa ett mindre skåp för fysiksalen för förvarande av kemikalier.
§17.
Styrelsen beslöt låta anskaffa 10 st. bärlådor för böcker.
§18.
Överläraren erhöll i uppdrag att annonsera efter vikarie för folkskollärare D. Ekroth som
enligt styrelsens beslut av den 13 okt. 1914 åtnjuter tjänstledighet t.o.m. den 31 mars 1915.
§19.
Överläraren meddelade att stadens folkskolor som genom konsul H. Burman fått som gåva
mottaga 100 par skridskor. Folkskolestyrelsen beslöt hos konsul Burman anhålla, att han ville
till givarna framföra styrelsens tack den värdefulla gåvan.
§20.
Folkskollärarinnan Dagmar Envén hade till styrelsen inkommit med förklaring med anledning
av hennes åtgärd att införa Grönbergs lärobok i historia till skolbruk, i vilken förklaring hon
framhåller att åtgärden i fråga uteslutande diskuterats av hennes starka motvilja mot Hans
Larsson lärobok och hennes övertygelse, att resultatet av undervisningen skulle bli långt bättre
om Grönbergs lärobok användes. Folkskolestyrelsen beslöt med beklagande av det skedda
lägga skrivelsen till handlingarna.
§21.
Överläraren anmälde, att han annonserat ut skurningen i i Östra skolhuset på entreprenad, och
att ordföranden och han i samråd med antagit hustrun Runa Norman som entreprenör för en
kostnad av 100 kr. för varje skurning, vartill kommer en ersättning av 4 kr för
fönsterrengöring på hösten. Folkskolestyrelsen godkände denna åtgärd.

Justerat:
Hildur Mörtsell
Oskar Åhrström”

Dag som ovan
Alfr.Gullberg/P.Edw. Lindmark

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 14 december
1914.
Närvarande: Herrrar Ljungberg, Bennet, Danielsson, Edström, Gärde, Axel Nilsson och
Sander.
§1.
Föredrogs och justerades Kammarens protokoll af den 27 sistlidne november.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 15 oktober 1914, § 12, ang. fastställande af
gränser i vattnet från Luleå Järnverksaktiebolags och Luleå Träsliperiaktiebolags fastigheter å
Nordantillheden; och skulle kammarens ombud i saken, rådmannen P.Sundström erhålla del
af Stadsfullmäktiges beslut.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 4 november 1914 betr.
§§ 3,7 och 11.
§4.
Arbetaren F.J.Palm, hvilken den 15 april 1913 i arbete med makadamslagning skadat sitt
högra öga hade med företeende af ett af stadsläkaren doktor Sven Kjellman lämnat intyg, att
synskärpan hos Palm, hvilken utgjotdes af knapp ledsyn å båda ögon, icke torde komma att
förbättras, i skrifvelse hos drätselkammaren anhållit om ett ytterligare understöd af en krona
pr. dag att utgå så läkarebetyg visade, att han vore oförmögen till arbete. Med anledning af
denna framställning utverkade drätselkammaren hos Stadsfullmäktige, som redan förut genom
beslut den 11 september och 16 oktober 1913 beviljat Palm provisoriska understöd med 1
krona pr. dag från olyckstillfället under sammanlagdt 7 månaders tid, att utgå under 6
månader f.o.m. den 15 november 1913, i afsikt att under tiden förebringa nödig utredning
rörande Palm och hans förhållanden äfvensom i hvad mån pension från allmänna
pensionsförsäkringen skulle kunna utverkas för honom. Sedan Stadskamreraren nu inkommit
med förebragt utredning i ärendet hvaraf framgick dels att Palm icke uppbär någon ersättning
för skada, han för c:a 8 år sedan ådrog sig i vänster öga i stenarbete hos förmannen C.J.
Ekberg dels att Pensionsstyrelsen numera beviljat Palm pension att utgå retroaktivt f.o.m. den
1 januari 1914 med kr. 67:20 pr. år, beslutade drätselkammaren i enlighet med hvad
Stadskamreraren i sin skrifvelse föreslagit att, då Palm är i nödställd belägenhet samt har sjuk
hustru och sjuk dotter att försörja, hos Stadsfullmäktige göra framställning, att ett permanent
understöd af 25 kronor pr. månad måtte tilldelas Palm att tillsvidare utgå f.o.m. den 15 maj
1914.
§5.
Källarmästarne G.&J. Edberg hade skrifvelse till drätselkammaren dels meddelat att de på
grund af utskänkningsrättigheternas upphörande anse sig lösta från hyreskontraktet rörande
stadshotellet i och med innevarande års utgång samt att de emotse drätselkammarens förslag
till nya kontraktsbestämmelser ang. hyran för hotellägenheterna dels ock i en senare skrifvelse

förklarat sig villiga att för tiden 1 januari – 31 december 1915 förhyra hotellägenheterna mot
erläggande af den afgift. Som förbrukandet af elektrisk ström, vatten och värme uppgår till.
Efter föredragning af dessa skrifvelser beslutade drätselkammaren att, då hotellkontraktet vore
upprättadt mellan C.J. Dahné, å ena, samt drätselkammaren, å andra sidan, afvakta uppsägelse
af kontraktet äfven från Dahnés sterbhus sida, innan beslut fattas i saken, hvarom herrarna
Edberg skulle underrättas. Drätselkammaren beslutade vidare att utlåtande skall inhämtas från
i hufvudstaden bosatt jurist, huruvida hyresaftalet ifråga, till följd däraf att ingen
spritutskänkning i Luleå stad under år 1915 skall äga rum, utan vidare upphör med
innevarande års utgång, utan att uppsägning från hyresgästens sida behöfver vidtagas, samt
huruvida, för den händelse kontraktet ej utan vidare upphört att gälla vid detta års utgång,
detta skall ansea hafva upphört att gälla först nio månader eller redan inom tre månader efter
skedd uppsägning. Detta sistnämnda beslut fattades efter votering med 5 röster mot 3, därvid
majoriteten utgjordes af Herrar Fernlund, Gärde, Nilsson, Sander och Danielsson samt
minoriteten af herrar Ljungberg, Bennet och Edström, hvilka senare ansågo att skäl icke
förelåg rådfråga jurist, då någon tvekan om kontraktets tolkning icke torde föreligga.
Drätselkammaren beslutade till sist att uppdraga till Stadskamreraren att fråga lämplig
advokat införskaffa det ifrågavarande utlåtandet.
§6.
Antecknades att herr Fernlund afslägsnade sig från sammanträdet och att herr Sandström
infann sig å detsamma.
§7.
Sedan Drätselkammaren i samband med frågan om lönereglering för stadsbokhållaren
uppdragit till Stadskamreraren att med ledning af de erfarenheter, som blifvit gjorda ock
ytterligare kunde göras, uppgöra och inkomma med förslag till eventuelt behöflig omreglering
af drätselkontoret och dess tjänstefattningar, hade Stadskamreraren nu inlämnat motiveradt
förslag till en sådan omreglering, innefattande att Stadskamreraren skulle befrias från
sekreterareuppdraget hos Hamndirektionen och att en ny ordinarie tjänsteman, benämnd
kontorsskrifvare skulle tillsättas å drätselkontoret. Efter förnyad behandling af detta ärende
beslutade drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till det af
Stadskamreraren framlagda förslaget hvilket skulle från Stadsfullmäktige öfversändas,
nämligen, att Stadskamreraren måtte befrias från honom meddeladt uppdrag att vara
sekreterare hos hamndirektionen; att en ny befattning inrättas å drätselkontoret, benämnd
kontorsskrifvare, med ett arvode pr.år af 1800 kronor, däraf 1440 kronor i lön och 360 kronor
i tjänstgöringspenningar samt 3 ålderstillägg å 150 kronor efter resp. 5, 10 och 15 års tjänst
samt att de bestämmelser, som finns angifna för drätselkontoret och dess tjänstemän skall i
tillämpliga delar gälla äfven för kontorsskrifvaren med den ändring att föreskrifvet
pensionsbidrag sättes till 2% af lönen.

Justeras
Alfr.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 14
december 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Edström och Nilsson äfvensom
Brandchefen.

§1.
Brandchefen hade till drätselkammaren öfverlämnat en från Brodds matservering inkommen
skrifvelse med anhållan om ökning af priset för utspisningen af brandmännen från 40 till 45
kronor pr. man och månad. Sedan antecknats, att gällande kontrakt föreskrifver en
uppsägningstid af 3 månader, beslutade nämnden att uppdraga till Brandchefen att under han
infordra skriftliga anbud å mathållning f.o.m. den 1 nästkommande mars, då nu gällande
kontrakt utgår, samt underställa den nämndens pröfning.
§2.
Brandchefen hade i skrifvelse till drätselkammaren under påpekande att en pensionsafgift af 3
kr. för år 1914 skall af brandkårens personal erläggas till kommunen samtidigt med det att ett
belopp, som för personalen varierar mellan 2 och 10 kronor finnes upptaget som
pensionsafgift å kronodebetsedeln anhållit att kammaren ville bestämma, om någon af dessa
afgifter skall räknas som utskylder och således betalas af staden eller om de skola betalas af
löntagaren. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfverlämna skrifvelsen
till Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville bestämma, att staden skall för den
del af brandkårens personal, som eljest åtnjuter från utskylder, äfven betala den pensionsafgift
eller tilläggsafgift, hvars storlek är beroende af inkomsttaxerinegn och hvilken finnes
upptagen å kronodebetsedel, men att den pensionsafgift eller s.k. grundafgift å 3 kronor, som
kommunen uppbär, skall erläggas af personalen själf.
§3.
Erhöll Brandchefen tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet.
§4.
Föredrogs och justerades Ekonominämndens protokoll den 4 innevarande december.
§5.
Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfullmäktiges protokoll af den 4 innevarande
december:
1:o) ang. rörläggningshandtlangaren J. A. Lindgren beviljad olycksfallsersättning;
2:o) ang. arbetaren O. Palm beviljad olycksfallsersättning.
§6.
Beslutade nämnden att i enlighet med föreskrift i donationsjordbrefvet af räntan på
Rådmanskan Ulrika Charlotta Sundströms fond tilldela aflidne Sjökaptenen N.P Sundströms
änka Sofia Sundström 100 kronor.
§7.
Sedan Brandchefen med till styrkan öfversändt från K. Lindqvist inkommen skrifvelse med
anhållan om förhöjning af pris för till brandkåren levereradt hafreparti, beslutade Nämnden
vid föredragning af ärendet återremittera detsamma till Brandchefen för erhållande af uppgift,
om skriftligt aftal finnes upprättadt beträffande leveransen.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarne af Stadsfogden aflämnad redovisning öfver 1914 års
hundskattereslängd.

§9.
Sedan J.O. Envall hos drätselkammaren anhållit om restitution på grund af Kungl.
Kammarrättens utslag den 18 september 1914 af de för år 1913 af sökanden och hans hustru
till Luleå stad för mycket erlagda kommunal- och prästutskylder, beslutade
Ekonominämnden, som ansåg, att utsikt att genom besvär vinna ändring om bemyndigande
för drätselkammaren att till sökanden och hans hustru restituera de för mycket erlagda
kommunalutskylderna med kr.19:20 till hvardera eller tillhopa kr. 38:40, samt att ansökningen
hvad beträffar prästutskylder måtte lämnas utan afseende.
§10.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remittera en af målaren J.O. Öhman gjord
framställning om befrielse från erläggande af honom påförda, men ej guldna
kommunalutskylder till Luleå stad för år 1913. Sedan Stadsfogden med uppgift att sökandes
restförda utskylder för nämnda år utgjorda kr. 80:96 afstyrkt ansökningen, beslutade
Ekonominämnden att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige hemställa
om afslag å ansökningen..
§11.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren för afgörande öfverlämnat en af snickaren Erik
Hartzell ingifven ansökning om anstånd med inbetalandet af honom påförda, men ej guldna
kommunalutskylder, hade nämnden remitterat ansökningen till Stadsfogden för erhållande af
uppgift å storleken af sökandens oguldna kommunalutskylder och förslag till lämpliga
afbetalningsterminer. Af Stadsfogdens nu inkomna yttrande i ärendet inhämtades, att
sökandes restantier uppginge till för ett år 1912 kr. 155:82 och för år 1913 med kr. 25.20,
tillhopa kr. 181:02. Efter anteckning vidare af, att drätselkammaren den 23 april 1914 beviljat
sökanden anstånd med betalningen af 1912 års utskylder till den 15 november 1914, beslutade
nämnden att på så sätt bifalla ansökningen, att sökanden skall tillåtas att genom månatlig
afbetalning af 25 kronor f.o.m. januari månad år 1915 hos Stadsfogden gälda 1912 och 1913
års resterande kommunalutskylder, kr. 181:02, hvarom Stadsfogden skulle underrättas.
§12.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammarens remitterat en af dödgräfvaren J. Åström gjord
ansökan, att han måtte komma i åtnjutande af pension för den tid af 19 år, han tjänstgjort som
brandvakt i Luleå samt att pensionen måtte utgå i form af fri bostad i den s.k. grindstugan, så
länge han och hans hustru lefva. Sedan Stadskamreraren i afgifvet yttrande bl.a erinrat därom
att Stadsfullmäktige den 19 maj 1903 afslagit en liknande ansökning från Åström af skäl bl.a
att Åström efter flere varningar för försummelse i tjänsten den 7 maj 1895 afskedats från sin
brandvaktsbefattning för fylleri, afstyrkt ansökningen, beslutade Ekonominämnden att med
remisshandlingarnes återställande hos Stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige ville på i
Stadskamrerarens skrifvelse anförd skäl afslå Åströms ansökning.

§13.
Sedan kyrkorådets ordförande till Stadsfullmäktige öfverlämnat utdrag af kyrkorådets
protokoll den 14 oktober 1914, hvaraf inhämtades, att rådet beslutit ingå till stadsfullmäktige
med anmälan om dödgräfvaren J. Åströms afskedstagande den 1 januari 1915 på det att
Stadsfullmäktige, som äger dispositionsrätten öfver den af Åström bebodda
bostadslägenheten, må sättas i tillfälle att besluta, huruvida förmånen af fri bostad skall ingå i
Åströms pension eller lägenheten disponeras af annat ändamål. Vid föredragning af detta

ärende beslutade Ekonominämnden att med hänvisning till hvad nämnden i sitt yttrande öfver
Åströms pensionsansökan anfört hemställa att Stadsfullmäktige ville, då skäl icke föreligger
för ett undantag, öfverlämna den s.k. grindstugan till drätselkammaren för att af den förvaltas
i enlighet med hvad eljest finnes föreskrifvet i gällande reglemente för kammaren rörande
handhafvandet af skötseln af stadens hus m.m.
§14.
Till Stadskamreraren remitterades:
1:o) Elektricitetsverkets föreståndares skrifvelse rörande hjälpmontören D. Lindbloms
olycksfall;
2:o) Elektricitetsverkets föreståndares skrifvelse ang. fri ström till verkets personal.
§15.
Hos Stadsfullmäktige hade poliskonstapeln B.G. Jonsson under åberopande af reglementet för
polisen i Luleå, § 6, i skrifvelse anhållit, att Stadsfullmäktige ville till drätselkammaren anvisa
medel för betalning af skrifvelsen bilagd räkning å massage och gymnastikbehandling,
hvilken meddelat massagebehandlingen, tvenne gånger sökt göra sig betald för den samma
genom att hos drätselkontoret förete af t.f. stadsläkaren A. Randerz attesterad räkning, den
ena gången å kr. 145:50, den andra å kr. 97:- beslutade Ekonominämnden, som hyser den
bestämda åsikten, att polispersonalen genom åberopande af gällande reglemente icke kan göra
anspråk på massage- och gymnastikbehandling på stadens bekostnad, att hos Stadsfullmäktige
hemställa om afslag å framställningen, helst som ingen förfrågan eller anmälan i förväg gjorts
i saken hos polisbefälet eller drätselkammaren. Nämnden beslutade vidare på skäl, att
sökanden förmodligen af oförstånd handlat på ett sätt som skett, att föreslå Stadsfullmäktige,
att bemyndigande lämnas drätselkammaren att till Jonsson utbetala ett belopp af 50 kronor
som bidrog till täckande af massagekostnaden.
§16.
Stadsbyggmästaren hade i skrifvelse till drätselkammaren hemställt att då slöjdsalen i östra
baracken ej synes användas af tekniska skolan, denna torde kunna afstå från det rum i gamla
rådhuset, som skolan nu disponerar och i stället taga slöjdsalen i bruk, hvarigenom
drätselkammaren skulle beredas tillfälle att uthyra rummet i Gamla rådhuset. Vid
föredragning häraf beslutade Nämnden att öfversända skrifvelsen till styrelsen för Tekniska
skolan med förfrågan, om styrelsen vill lämna sitt medgifvande till anordningen.
§17.
Stadskamreraren hade med rapport om resultatet af uppbörden af 1914 års pensionsafgifter
föreslagit dels att ny uppbörd af dessa afgifter får ske i samband med uppbörden af 1:sta
terminens kommunalutskylder för år 1914, dels ock att pensionsdebetsedlarna få utsändas pr.
post. Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att bifalla, hvad Stadskamreraren
föreslagit.

§18.
Beslutade nämnden att till Stadskamreraren, som den 1/7 1912 vid öfverkonstapel C.G.
Burströms afskedande inbetalt af denne oguldet förskott till kassan, kr. 26:60, restituera kr.
4:69 utgörande Burströms tillgodohafvande i pensionsafgifter enl. Stadsfullmäktiges beslut
den 10/9 1914 § 10.

§19.
Beslutade Ekonominämnden att till utbetalning godkänna Norrbottens – Tidningens
annonsräkning å kr. 3:90 endast under förutsättning att 25 % rabatt beviljas. Detta beslut
fattades efter votering med 4 röster mot 1; och utgjordes majoriteten af herrar Ljungberg,
Danielsson, Edström och Nilsson samt minoriteten af herr Sandström, som ansåg, att då
staden beslutat att inskränka annonseringen till två tidningar, den tjänsteman, i detta fall
Stadsbyggmästaren, som icke ställt sig detta till efterrättelse, skall betala annonskostnaden.

Justeras:
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 17 december 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice ordföranden, samt herrar Flemström, Westerberg,
Thurfjell, Wallin, Brändström, Aurén, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, herrar Lind, Falk,
fröken Svensson, herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg,
Nilsson, D. Andersson, Sölvén, Hage, Gillqvist och Widlund ävensom stadskamreraren,
varemot såsom frånvarande antecknades herrar Burman, Carlgren och G. Andersson, av vilka
herr Andersson ej med kallelse anträffats och de övriga anmält sig förhindrade att bevista
sammanträdet. Därjämte övervar herr borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsågos herrar Thurfjell och Wallin att jämte vice ordföranden tisdagen den 22 innevarande
december klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.

§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 26 sistlidne november förda protokoll.
§3.
Sedan Baltiska Trävaruaktiebolaget m.fl. trafikanter hos Konungens Befallningshavande
framställt en del anmärkningar emot det av Hamndirektionen upprättade och av
Stadsfullmäktige godkända förslaget till ny hamntaxa för åren 1915 – 1919, vilka
anmärkningar avse dels den föreslagna avgiften å timmer, som i flottar passerar Tjuvholmsoch Svartösunden, dels bestämmelsen att fulla hamnavgifter skola erläggas för fartyg i
transatlantisk eller annan utrikes regulier fart, hade Hamndirektionen, vars yttrande infordrats
i anledning av dessa anmärkningar, på anförda skäl vidhållit förslaget om särskild avgift för
timmer, som i flottar passerar sunden, varemot Hamndirektionen föreslagit, att i det
föreliggande förslaget till taxa å hamnavgifter för fartyg avdelning II särskilda bestämmelser:
” Brutet tal av ton beräknas icke. För fartyg, som gör regelbundna resor mellan hamnen och
viss annan ort efter en på förhand kungjord och hamnförvaltningen delgiven plan (turlista),
eller som i sådant fartygs ställe insattes i dylik regulier fart, erlägges endast 75 procent av
förestående avgifter. För dylika fartyg, som anlöpa hamnens minst var åttonde dag, erlägges
endast 50 procent av förestående avgifter. För fartyg, som minst en gång under dygnet anlöper
hamnen, erlägges endast 25 procent av förestående avgifter. För fartyg, som i allmänhet
användes inom hamnen” etc. (lika med det ursprungliga förslaget). Konungens
Befallningshavande hade med anledning av dessa föreslagna förändrade bestämmelser

infordrat Stadsfullmäktiges förnyade yttrande i ärendet, varefter Hamndirektionen inkommit
med av Stadsfullmäktige infordrad utredning, dels huru dessa senast föreslagna förhöjda
avgifter komma att verka, dels om verkligt behov föreligger av sådan förhöjning. Därefter
hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville för sin del godkänna
Hamndirektionens ursprungliga förslag med de förändringar, att i avdelning II, särskilda
bestämmelser utgår punkten: ”för fartyg i transatlantisk eller annan utrikes reguliär fart
erlägges fulla hamnavgifter” samt att ur det nya här ovan angivna förslaget intages
bestämmelsen om 50 procents nedsättning för fartyg, som anlöpa hamnen minst var åttonde
dag. Vid företagen behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bifalla
Beredningsnämndens förslag.
§4.
Vid behandling av en från styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt till
Stadsfullmäktige inkommen begäran om ett anslag för år 1915 av 1,400 kronor till fortsatt
uppehållande av arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet, beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att bevilja begärda anslaget att anskaffas genom
uttaxering.
§5.
Hos Stadsfullmäktige hade ordföranden i stadens arbetslöshets- och hjälpkommité under
erinran hurusom Kungl. Kungörelsen angående understöd åt medellösa arbetslösa den 28
september 1914 stadgar, att understöd i regel meddelas allenast till sökande, som har
hemorträtt inom kommunen, men kan tilldelas annan person under förutsättning, att han har
stadigvarande uppehåll inom kommunen och kan antagas där hava större möjlighet till
försörjning än i hemortskommunen anhållit om bemyndigande för kommittén att använda det
av Stadsfullmäktige anvisade understödsbelopp även till understöd åt personer tillhörande
andra kommuner i enlighet med de i nämnda kungörelse stadgade grunder. På
Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att meddela kommittén det begärda
bemyndigandet.
§6.
På Beredningsnämnden hemställan biföllo Stadsfullmäktige en av Drätselkammaren gjord
framställning om bemyndigande för kammaren att för år 1915 förnya stadens lån å löpande
räkning å 50,000 kronor, varjämte Stadsfullmäktige bestämde, att lånet skulle tagas i den
bankinsättning, som lämnar fördelaktigaste ränteberäkning, samt att Drätselkammaren skulle
anmoda att låta bankerna tävla om stadens insättningar å giroräkning.
§7.
Hos Stadsfullmäktige hade Föreningen för upprätthållande av skridskosporten i Luleå anhållt
om ett anslag av 350 kronor dels om fri elektrisk ström till 2 båglampor för öppenhållande av
en skridskobana i Luleå, varvid föreningen vore villig att fritt upplåta banan till begagnande
av folkskolebarnen under minst 2 dagar i veckan på tider som av överläraren bestämmes.
Drätselkammaren, som ansett, att ett kontant fixt belopp vore att föredraga framför lämnandet
av fri ström, hade hos Stadsfullmäktige tillstyrkt, att ett anslag av 200 kronor lämnas till
föreningen ifråga på av föreningen angivet villkor och det ytterligare villkor att redovisning
lämnas till Drätselkammaren för medlens användning, varjämte Kammaren föreslagit, att
utgiften finge bestridas av under rubrik 35 i dess förslag till utgiftsstat för år 1915 avsätta
medel till oförutsedda utgifter. Beredningsnämnden hade hemställt om bifall till detta
Drätselkammarens förslag. Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige efter votering
med 18 röster mot 9, som avgåvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att på av

Drätselkammaren föreslagna villkor bevilja föreningen ett anslag av 300 kronor att utgå på
sätt Kammaren föreslagit.
§8.
Stadsfullmäktige hade till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren remitterat från
vaktmästaren vid epidemisjukhuset C.F. Johansson och förestånderskan därstädes Anna
Johansson inkomna framställningar om pension. Hälsovårdsnämnden hade, då sökandena till
följd av sjukdom äro oförmögen att längre sköta sina befattningar och i behov av understöd,
föreslagit att de måtte beviljas pension som skogvaktare å 500 kronor kan anses erforderligt
för makarna Johanssons uppehälle. Drätselkammaren hade, sedan Stadskamreraren inkommit
med begärd utredning rörande sökandernas olika anställningar i stadens tjänst och därvid
uppburna löner m.m., hemställt, att Stadsfullmäktige ville vid makarne Johanssons avgång
från sina befattningar bevilja dess pensioner, C.F. Johanssons med 200 kronor och Anna
Johansson med 500 kronor, varigenom de tillhopa med C.F. Johansson förut beviljad pension
skulle komma att tillsammans uppbära ett årligt belopp av 1,200 kronor. Vid föredragning av
detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla
Drätselkammarens förslag samt bestämde, att pensionsbeloppen skulle anskaffas genom
uttaxering.
§9.
På Beredningsnämndens hemställan och i enlighet med bestämmelsen i § 15 av gällande
Kungl. Förordning angående kommunstyrelse i stad beslöto Stadsfullmäktige, att kallelse till
allmän rådstuga och Stadsfullmäktiges sammanträden under nästkommande år skola införas i
Norrbottens - Kuriren, Norrskensflamman och Norrbottens -Tidningen.
§10.
Herr Lindgren hade hos Stadsfullmäktige väckt motion därom, att Fullmäktige ville besluta att
införa stadens annonser i Norrbottens – Tidningen på samma villkor som gälla för övriga
ortstidningar. Vid behandling i Drätselkammaren av detta ärende hade först antecknats, att
Stadsfullmäktige den 25 april 1912 beslutit, att stadens annonser skulle införas i de båda
dåvarande ortstidningarne mot en ersättning av 6 öre pr mm. Med 25 % rabatt, men att
Stadsfullmäktige sedermera, sedan Norrbottens-Kuriren förklarat sig kunna lämna begärd
rabatt först då en annons infördes minst tre gånger, den 12 september 1912 beslutit att
överlämna åt vederbörande nämndens beprövande att där stadens intresse i särskilda fall
ansågs så påfordra införa de kommunala annonserna även i Norrbottens – Kuriren.
Drätselkammaren hade vidare, under erinran därom att Stadsfullmäktiges förutnämnda beslut
av den 12 september 1912 rörande annonsering i Norrbottens – Kuriren aldrig torde ha vunnit
full tillämpning samt att stadens årskostnad för annonsering utgjorde 1,250 kronor, hemställt
om bifall till motionen på så sätt, att Stadsfullmäktige ville med ändring av förut i ärendet
fattade beslut bestämma att den kommunala annonseringen skall verkställas i här
utkommande tre ortstidningar, Norrbottens-Kuriren, Norrbottens-Tidningen och
Norrskensflamman, under förutsättning att 25 % rabatt å för respektive tidningar eljest i varje
fall gällande annonspris lämnas staden vid annonsering. På Beredningsnämndens hemställan
biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§11.
Sedan trädgårdsarbetaren Lars Andersson den 12 september 1914 ådragit sig fingerskada
genom olycksfall under arbete för planteringsnämndens räkning samt på grund av
stadsläkaren S. Kjellman lämnat intyg, varit oförmögen till arbete under tiden 12 – 21
september 1914, hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om bemyndigande för

kammaren, att till Andersson utbetala olycksfallsförsäkring efter halv dagpenning eller 2
kronor per arbetsdag eller för 8 dagar med 16 kronor jämte 7 kronor för läkarevård, tillhopa
23 kronor. Vid detta ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att bevilja den föreslagna olycksfallsersättningen att utgå av
olycksfallsförsäkringsfonden.
§12.
Vid föredragning och granskning av från Magistraten, inkommet generalförslag till utgiftsoch inkomststat för Luleå stad för år 1915 samt de till grund för detsamma liggande
specialstater fattade Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden följande beslut:
Beträffande Hamndirektionens stat:
1:o) att då under c Tjuvholmssundet upptaget, från 1914 års stat överfört reserverat belopp
1,450 kronor till fyrbyggnad å Hamnholmen ingår endast såsom utgift, detsamma skall
upptagas jämväl såsom inkomst samt att till utjämning härav beloppet av tillfälligt lån för
Tjuvholmssundet av Drätselkamamren minskas med 1,450 kronor;
2:o) att under c Tjuvholmssundet upptagen ränta å tillfälligt lån av Drätselkammaren
kr.4,124:40 skall fördelas mellan hamnen, färjeinrättningen och Tjuvholmssundet efter
vardera inrättningens föreslagna andel uti nämnda tillfälliga lån.
Beträffande Drätselkammarens stat:
3:o) att under utgiftsposten 15 a) upptaget belopp till reparation av stadshuset skall minskas
med 3,420 kronor, beräknad kostnad för fullständig reparation av korridorerna i våningarne 1
och 2 trappor upp (se posterna 20 och 28 i stadsbyggmästarens förslag), varemot till de
nödvändigaste reparationerna av dessa korridorer upptas ett belopp av 300 kronor det till
uttaxering erforderliga belopp minskas alltså med …………………………………..3120:4.o) att under posten 16 gator, vägar och torg upptaget belopp 2,000 kronor till
iordningställande av Älvgatan utgår, varigenom uttaxeringen minskas med ……….2,000:5:o) att inkomstposten under 1b tillfälliga lån minskas med 4,000 kronor, varigenom
uttaxeringen bör ökas med ……………………………………………………………4,000:6:o) att utgiftsposten under punkt 36 oförutsedda utgifter ökas med 520 kronor; motsvarande
ökning av bristen…………………………………………………………………………520:Beträffande Hälsovårdsnämndens stat:
7:o) att utgiftsposten ”besiktningsarvode” under 1 e 100 kronor skall utgå, enär det nyligen
förhöjda arvodet till köttbesiktningsbyråns föreståndare bör anses innefatta även ersättning för
besiktning av slakthästar, men att i enlighet med Stadsfullmäktiges beslut under § 8 här ovan
upptages ett belopp av 700 kronor till pensioner åt C.F Johansson och Anna Johansson;
genom dessa ändringar ökas det till uttaxering erforderliga beloppet med …………….600:Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist av kr.465 643:73 sålunda enligt
punkterna 3 och 4 här ovan borde minskas med 5,120 kr, samt enligt punkterna 5, 6 och 7
ökas med motsvarande belopp, vadan ingen ändring erfordrades uti den i generalförslaget
beräknade bristen, beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden att
med godkännande i övrigt av de föreliggande staterna till täckande av nämnda brist fastställa
en uttaxering av 6 kr. 48 öre per bevillningskrona för 71,858,60 bevillningskronor. Slutligen
beslöto Stadsfullmäktige, att summan av i generalförslaget beräknade avkortningar måtte
fördelas mellan kommunen och skolan efter det uttaxerade beloppet eller
på kommunen…………………………………………………………………kr. 37926,65
på skolan……………………………………………………………………….kr. 9500:tillhopa
kr. 47426:65
Ett av Herr Flodmark i samband med behandlingen av staten väckt förslag, att
Drätselkammaren skulle anmodas att inkomma med dels uppgift om beloppet å de anslag,

som vid varje tillfälle bestämts skola täcka med upplånta medel, dels och förslag till
uttaxering av dessa medel, blev av Stadsfullmäktige avslaget.
§13.
Då i det föreliggande förslaget till utgifts- och inkomststat för år 1915 på flere håll upptagits
avsevärt förhöjda belopp i kostnader för belysning i stadens olika lokaler, beslöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att anmoda Drätselkammaren att
tillse, del att nödig sparsamhet med belysningen iakttages, dels att mätare uppsättas i
lokalerna.
§14.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att företaga val av sex
ledamöter och lika många suppleanter i 1915 års taxeringsnämnd för Luleå stad, samt utsågo
därvid:
till ledamöter:
till suppleanter:
bagaren C. Marklin,
snickaren B.A.Hellsten
grosshandlaren O.Linder
järnhandlaren K.A.Lind
stadskassören J.O.Dahl
exekutionsbetjänten G.Wetter
handlanden W.Thurfjell
bankkamreren H.Flodmark
bankdirektören S.Forsgren
lokomotivföraren N.Falk
maskinisten E.Sandberg
Därjämte beslöts, att suppleanterna skulle anses valda var och en för den ledamot, som hade
samma ordningsföljd som suppleanten.
§15.
Från herrar G.V Rignell, G. Isaksson och M.Lindqvist hade inkommit avsägelser av
uppdraget att vara ledamöter av fattigvådrsstyrelsen och beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att med godkännande av avsägelserna till ledamöter i
deras ställe utse fru Märta Sundström, kassören Axel Nilsson och lokomotiveldaren Bror
Jonsson att kvarstå de båda förtsnämnda till 1915 års slut och den sistnämnde till 1917 års
slut. Till vice ordförande i fattigvårdstyrelsen i stället för herr Rignell utsågs herr A. Gullberg.
Till suppleanter i fattigvårdsstyrelsen efter fru Märta Sundström samt herrar O.E.Wester och
J. Gunnarsson, vilka bägge senare avsagt sig uppdraget, valdes vaktmästaren Johan Lindgren,
doktor A. Ulander och fru Jenny Johansson, den förstnämnde för åren 1915 – 17 och de båda
senare för år 1915.
§16.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige i enlighet med ett från
fattigvårdstyrelsen inkommet förslag att till fattigvårdare för åren 1915 – 1916 utse följande
personer:
i 1.a distriktet: vaktmästaren Johan Lindgren, kansli vaktmästarne Alexander Nordström och
Johan Andersson, fru Augusta Jonsson, fru Elsa Nyberg och Olga Nordin;
i 2:a distriktet: bankkamreraren H. Flodmark, doktor A. Ulander, lokeldaren A.A. Dolk, fru
Jenny Johansson, fru Julia Salander, fru Hanna Sahlström och fröken Hildur Mörtzell;
i 3:e distriktet: tågmästaren C.A. Vikén, faktor C.J. Åström, lokeldaren Bror Jonsson,
stationsförmannen C.L. Berglund, handlanden August Kempe, fru Maria Gullberg, Frida
Höglund och fröken Lydia Sundström;

i 4:e distriktet: kassören Axel Nilsson, kontorsbiträdet M.Sölvén, arbetaren Edvin Nilsson,
plåtslagaren C.A. Dalin, vagnkarlen P.O. Hedman, fru Linda Nyberg och fröken Ellen
Sundberg.
§17.
Infann sig herr Carlgren på sammanträdet.
§18.
Vid härefter företagna val utsågos:
till ledamöter i Hamndirektionen för år 1915: Herrar G. Burström, O. Linder, L. Hjelm, N
Falk och K.A. Nordin, de fyra förstnämnda med acklamation och den sistnämnda med 13
röster; till suppleanter i Hamndirektionen för år 1915: Herrar E. Nordberg, T. Th.Aurén och
K. Mattsson;
till ledamöter i byggnadsnämnden för åren 1915 – 1918: herrar C. A. Flemström, J.A.
Forsgren och O. Forsgren;
till suppleanter i Byggnadsnämnden för samma tid: herrar A.O.Wahlgen, O.E. Wester och O.
Olsson;
till ledamot i styrelsen för pantlånekontoret för åren 1915 – 1917 : herr V.F Lundmark samt
till suppleant för samma tid herr P. Th. Aurén; till ledamöter i Folkskolestyrelsen för samma
tid: fröken Märta Bucht; till delegerad vid Elementarläroverket för flickor för åren 1915 –
1917: herr P. Sandström med 17 röster; till ledamöter i Hälsovårdsnämnden för 1915 – 1918 :
herar F. Grafström, F. Rosengren och B.A. Hellsten;
till suppleanter i Hälsovårdsnämnden förs samma tid: herrar O. Åhrström och A. Ulander
samt fröken Anna Hellgren; till ledamöter i styrelsen för Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt för åren 1915 – 1918: herrar G. Andersson, J.A. Nilsson, J.V.
Johansson och O. Vidlund; till suppleanter i samma styrelse för samma tid: herrar B.A.
Hellsten, M. Thingwall, E.Sandberg och J.A. Öhman; till ledamöter i Brandstodskommittén
för Städernas Allm. Brandstodsbolag för år 1915: herrar C.A Flemström och N.J Nordström;
till suppleanter i samma kommitté för samma tid: herrar J. Wikberg och Jonas Carlsson; till
ombud vid 1915 års mantalsskrivning: herrar J. Lidgren, C.A. Palm, J.F. Johansson och K.V.
Palm; till revisorer av stadens räkenskaper för år 1914: herrar E. Lindblad, K.Liljekvist och C.
Tillman, den sistnämnde med 14 röster; till deras suppleanter: herrar R. Jakobsson, C. Olsson
och E. Berlin; till revisor av läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1914: herr S.
Forsgren med herr C. Olsson som suppleant; till revisor av Luleå Utskänkningsbolags
räkenskaper fr år 1914: herr H.Wallin med herr P. Segerstedt som suppleant; till revisor av
länets arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för år 1914; herr E. Hage med herr H. Björnlund
som suppleant.
§19.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) Frimurarelogen Ultima Thules begäran om rätt till utskänkning av brännvin;
2:o) Herr H. Flodmarks motion om utredning rörande möjligheten att minska antalet
poliskonstaplar i staden;
3:o) Herr A.B. Gärdes avsägelse av ledamotskap i Drätselkammaren.
§20.
Till Drätselkammaren remitterades en framställning om hyresbidrag från logen 1176
Nordanborg m.fl.

§21.
Till Folkskolestyrelsen remitterades en framställning från skolkökslärarinnan Karin
Flemström om ett årlig anslag av 50 kronor för skjutsar till och från Karlsviks folkskola.

Justerat:
A.Ljungberg,
W.Thurfjell,
Harald Wallin”

Som ovan
På Stadsfullmäktiges vägnar
Per Segerstedt

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 21 dcember 1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Kjellman, Hellstén, Rosengren och Grafström.
§1.
Protokollen för den 5 och 26 november föredrogos och justerades.
§2.
Sedan Stadsfullmäktige numer beviljat hushållerskan Anna Johansson och vaktmästaren C.F.
Johansson sökt pension, beslöt nämnden entlediga dem från deras befattningar vid
epidemisjukhuset f.o.m. den 1 januari 1915. Som de enligt stadsläkaren upplyste, på grund af
sjukdom och oförmögna att sköta sin tjänst, och sköterskan förklarat sig villig att t.v förestå
mathållningen, fingo de tillstånd att omedelbart afflytta från epidemisjukhuset.
§3.
Stadsbyggmästaren har med förmälan, att 1914 års reparationsarbeten å epidemisjukhuset af
förbiseende ej blifvit utförda, inkommit med beskrifning öfver nämnda arbeten äfvensom
följande af honom infordrade anbud å deras utförande, nämligen från Å. Johansson å kr 170:från N.E. Larsson å kr 371:-. N.P Boman och Å.A. Englund, från hvilka anbud jämväl
infordrats, hade ej deltagit i täflingen. Efter föredragning häraf beslutade nämnden att antaga
det lägsta af de angifna anbuden.
§4.
På hemställan af stadsläkaren beslöt nämnden låta anskaffa ett enkelt instrumentskåp till
epidemisjukhuset samt uppdrag åt stadsläkaren att med lämplig snickare träffa aftal därom.
§5.
Beslöts, att en korkmatta skulle genom Stadsbyggmästarens försorg inläggas i
epidemisjuksköterskans rum.
Som ofvan
Justeradt
Å tjänstens vägnar
Sven Kjellman”
J.O.Dahl
”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 20 december 1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Flemström, Ullman, Wahlgren stadsingenjören och
stadsbyggmästaren.

§123.
Protokollet för den 4 november föredrogs och justerades.
§124.
Hos byggnadsnämnden hade drätselkammaren anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning verkställa en del förändringsarbeten i saluhallen i kvarteret Korpen. Efter
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens
föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§125.
Hos byggnadsnämnden hade B. Nilsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomt karta uppföra en nybyggnad å tomt n:r 14 i kvarteret Tigern. Som sökanden
enligt den ingifna tomtkartan hade för afsikt att lägga byggnaden endast 4,5 meter från
tomterna n:r 1 och 10 i samma kvarter, men densamma enligt ritningen komme att förses med
fönster mot nämnda tomter, hvilket vore stridande mot § 29 mom. 2 i gällande
byggnadsordning, beslöt nämnden afslå ansökningen.
§126.
Från Stadsingenjören hade inkommit en så lydande skrifvelse:
”Till Byggandsnämnden i Luleå. Tillfölje däraf att viadukten öfver bangården i vägen LuleåHertsön kommer att ligga på höjden + 8,0 över stadens O-plan under det att korsningen
mellan Präst- och Lotsgatorna enligt fastställda profiler ligger på höjden + 5,94 blifver
lutningen mellan viadukten och detta gatukors ganska brant. För att afhjelpa detta och för att
samtidigt minska schaktningskvantiteterna såväl för staden som för de nya järnvägshusen
föreslår Byggnadsnämnden att hos Stadsfullmäktige anhålla om ändring af profilerna för
Prest- och Lotsgatorna i enlighet med bilagda ritning. Luleå den 27 december 1914. Erik
Kinnman.” Efter föredragning häraf beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville
besluta ändring af nu gällande profiler för Prest- och Lotsgatorna i enlighet med af
stadsingenjören upprättadt förslag. Denna paragraf förklarades genast justerad.
§127.
Från Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren hade inkommit infordrade yttranden öfver af
särskildt utsedde komiterade utarbetadt förslag till omreglering af tjänstemannabefattningarna
för nämnda tjänstemän och beslöt nämnden uppskjuta behandlingen af detta ärende till ett
kommande sammanträde.
§128.
Beslöt nämnden förelägga ingenjören Halfdan Nilsson i Eskilstuna i egenskap af förmyndare
för Solvig Sven-Nilsson att vid vite af 25 kronor före den 1 augusti 1915 hafva låtit uppsätta
och måla staket omkring tomt n:r 4 i kvarteret Flundran i Luleå stad.
§129.
Sedan stadsfullmäktige till nämnden återremitterat förslaget till stadsplaneändring i s.k
Östermalm för att sätta nämnden i tillfälle att inkomma med fullständigt yttrande och förslag i
ärendet, beslöt nämnden uppdraga åt stadsingenjören att till nästa sammanträde inkomma med
förslag till yttrande.
Justeras:
P.Sandström”

Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 29 december
1914.
Närvarande: Ljungberg, Brändström, Bennet, Danielsson, Edström, Axel Nilsson, Sander,
J.A. Nilsson och L. Brännström.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 14 innevarande december.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktige protokoll af den 26 november 1914, § 7, angående afslag å
Elektricitetsverkets föreståndares ansökan om löneförhöjning.
§3.
Sedan Stadskamreraren med anledning af Drätselkammaren den 14 december meddelade
uppdrag af häradshöfdingen Gustaf Abenius, Stockholm, anhållit om utlåtande, huruvida
hyreskontraktet mellan Drätselkammaren, å ena, och Källarmästaren C.J.Dahné å andra sidan,
tillföljd däraf att ingen spritutskänkning i Luleå stad under år 1915 skall äga rum, utan vidare
upphör med 1914 års utgång eller om kontraktet skall hafva upphört att gälla först nio eller
redan inom 3 månader efter skedd uppsägning, föredrogs nu häradshöfding Abenius’ inkomna
utlåtande, som utmynnade i den mening, att, då utskskänkningsrättigheterna helt och hållet
upphöra från och med början af år 1915, förutsättningen för kontraktets förlängning bortfallit
och att således kontrakt, därest parterna icke annorlunda öfverenskomma, upphör att gälla
med 1914 års utgång. Vidare föredrogs dels en skrifvelse från C.J. Dahnés sterbhus, däri
sterbhuset under åberopande af G.&J. Edbergs skrifvelse till drätselkammaren den 4
innevarande december, däri dessa uttalat som sin uppfattning, att kontraktet ifråga utan vidare
upphört att gälla vid 1914 års utgång, uppsäger kontraktet till samma tid, för den händelse
detsamma mot förmodan icke skulle vara upphäft utan uppsägning dels en liknande skrifvelse
från herrarne Edberg. Efter anteckning häraf beslutade drätselkammaren enhälligt att äfven
för sin del förklara att kontraktet upphör att gälla med 1914 års utgång.
§4.
Föredrogs ånyo källarmästarne G.&J. Edbergs anbud af den 12 december 1914 att förhyra
hotellägenheterna i Luleå mot erläggande af den afgift, hvartill förbrukandet af elektrisk
ström, vatten och värme uppgår. Vid behandling at detta ärende beslutade drätselkammaren
först att antaga ett af Herr Brändström väckt förslag att uthyra lägenheterna endast till den1
oktober 1915. Kammaren beslutade vidare beträffande hyran att med afslag å herrarne
Edbergs anbud erbjuda dem att förhyra lokalerna för en hyra af 7000 kronor hvarjämte herr
Sander lät anteckna att han föreslagit att hyran skulle bestämmas till 5000 kronor, allt förutom
förutnämnda afgifter. Ett af Danielsson väckt förslag, att ärendet i denna del skulle
undertställas Stadsfullmäktige afgörande afslogs. Sedan herrarne Edberg företrädt och på
förfrågan förklarat sig icke kunna erlägga den bestämda hyran af 3000 kronor, beslutade
drätselkammaren vidare, att uppdraga till Stadskamreraren att genom annonsering i lämpliga
tidningar infordra anbud å arrendering under 1915 af hotellägenheterna i stadshuset att
tillträdas genast eller senast den 1 nästkommande april; och skulle anbuden vara till
kammaren inkomna senast 15 nästkommande februari. Kammaren beslutade slutligen att
utbjudandet af lägenheten skulle göras på samma villkor som varit gällande under nu
tilländagången kontrakts kontraktstid.
Justeras
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29 dec. 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 8 december.
§2.
Meddelade ordföranden att sedan upplysning vunnits att firman Johansson & Nordin erlagt
vad för att fullfölja Karlssonska virkesmålet vid högre rätt, fullmakt under hand hade utfärdats
för stadens ombud i rättegången A. Bexell att vid målets handläggning i hofrätten föra
stadens talan och rätt bevaka; och blef denna åtgärd godkänd af hamndirektionen.
§3.
Beslutade Hamndirektionen att f.n. icke expediera under § 8 af protokollet för den 8 december
1914 förtecknadt ärende.
§4.
Sedan Hamnmästaren hos distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar i och för debitering af
hamnspårsafgift anhållit om uppgift å det antal vagnar, som af Statens Järnvägar under år
1914, utan föregående anmälan å hamnspårskontoret, i persontrafik utförts å Luleå stads
hamnspår, hade Distriktsförvaltningen meddelat att den icke ansåg sig kunna tillmötesgå
Hamnmästarens begäran dels emedan en sådan uppgift kräfver mycket arbete dels enär
Statens Järnvägar på vissa angifna skäl ej kunna anses skyldiga att i försvarande fall erlägga
hamnspårsafgiften. Vid behandling af detta ärende beslutade Hamndirektionen sedan
ordföranden upplyst att distriktschefen vid mundtligt samtal ställt i utsikt att en approximativ
uppgift skulle kunna lämnas event. mot ersättning, att hos Distriktsförvaltningen göra
framställning om erhållande eventuelt mot ersättning af uppgift å det antal vagnar, som af
Statens Järnvägar under år 1914 i persontrafik utförts å hamnspåret, alternativt en
approximativ uppgift, om en exakt sådan icke kan lämnas.
§5.
Magistraten hade till Hamndirektionen öfverlämnat förslaget till ny hamntaxa för afgifvande
af skyndsamt yttrande och utredning öfver Kungl. Befallningshafvandes handlingarne
åtecknad resolution begärda afseenden. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Hamndirektionen att återsända remisshandlingarne till Magistraten med utdrag af direktionens
protokoll den 8 december 1914, § 2, och Hamnmästarens däri åberopade utredning och
yttrande.
§6.
Sedan hamnbokhållaren B. Fridström blifvit inkallad till krigstjänstgöring f.o.m. den 12
nästkommande januari, beslutade Hamndirektionen på förslag af Hamnmästaren att förordna
tillsyningsmannen A. Björk att mot en aflöning af 150 kronor pr. månad uppehålla
hamnbokhållaretjänsten under den tid, Fridström är af mobiliseringen hindrad att tjänstgöra.

§7.
Utanordnades diverse räkningar.

§8.
En från Stadsfullmäktige till Hamndirektionen remitterad skrifvelse från ägarne af fastigheten
i kvarteret Uttern om iordningställande af Smedjegatan förbi nämnda kvarter remitterades till
Hamnmästaren för yttrande.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarne Stadsfullmäktiges protokoll den 26 november 1914, §
12 ang. medgifvande för Hamndirektionen att vara medlem af Svenska Hamnförbundet.
Justeras
Å Hamndirektionens vägnar
Nils Falk”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

“Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 december 1914.
Närvarande: Herrar Gullberg, Ahlström, Nilsson, Johnsson,
Sandström och Johansson, diakonissan och tillsyningsmannen.

J. Lindgren, fruarna

§1.
Protokollet fördt den 30 november föredrogs och justerades.
§2.
Företrädde arbetaren Erik Johansson och anhöll om hyresbidrag och beslöt styrelsen efter
votering med 4 röster mot 3 att lämna honom 18 kronor såsom lån.
§3.
Anmälde v. ordföranden, att sedan vaktmästaren B.A. Larsén den 25/11 1914 inkallats till
militär tjänstgöring, tullvaktmästaren O.A. Jonsson förordnats att uppehålla hans tjänst emot
en månatlig ersättning af 60 kronor jämte fri kost. Sedan Jonsson den 14 december nödgats
sluta och ingen vikarie i hans ställe kunnat anskaffas, åtog sig tillsyningsmannen Boman att
sköta Larséns tjänst och styrelseledamoten Gullberg förordnades att uppehålla Bomans
befattning. Med godkännande häraf beslöt styrelsen, att herr Gullberg skulle åtnjuta en
dagersättning af kr. 3:89, motsvarande Larséns löneförmåner.
§4.
På därom af lokreparatören E.A. Lindqvist gjord framställning beslöt styrelsen förskotera
hospitalavgiften för hans hustru Gerda Emerentia med kr.108:60 och skulle Lindqvist före 1
juli 1915 till styrelsen återbetala nämnda belopp.
§5.
Afslog styrelsen änkan Gustafva Sundströms begäran, att styrelsen ville betala läkarevård för
hennes gosse, som skadat sig under lek i skolan.
§6.
På därom gjord framställning beviljades Fredrika Håkansson ett par skor till en dotter,
hvaremot hennes begäran om ett understöd å 15 kronor afslogs.
§7.
E.G. Degerman skulle erhålla ett par begagnade handskar och skor från fattiggården.

§8.
Listan öfver utackorderade barn för 4:de kvartalet, slutande å kr.1630:75, godkändes.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarne Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande
A.G. Hedlund.
§10.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län
utslag i fattigvårdsmål rörande Hanna Serafia Boström.
§11.
Herr N. Falks från stadsfullmäktige remitterade motion angående en del förändringar i
epidemisjukhusets skötsel öfverlämnades till beredningsutskottet för yttrande.
§12.
Anbud hade infordrats å 50 st. metalltrådslampor af olika ljusstyrka, hvarvid följande offerter
lämnats:
Kommanditbol. Burman & C:o
kr. 1:15 pr. lampa
Elektr.a.bol. Fram
kr. 1:10 pr. lampa
Elektricitetsverket
kr. 1:20 pr. lampa
Firman Appelberg, Stockholm
kr. 0:89 pr. lampa
För vinnande af tid hade ordföranden beställt lampor hos lägsta anbudsgifvaren och blef
denna åtgärd af styrelsen godkänd.
§13.
Med anhållan om likvid hade Karolina Åström ingifvit en räkning för vård och underhåll af
numera aflidne arbetaren Erik Andersson under en tid af 92 dagar à 1 krona per dag,
äfvensom en förteckning öfver den dödas kvarlåtenskap. Styrelsen som icke träffat något aftal
med Åström angående vården af den aflidne, ansåg sig icke skyldig ersätta kostnaden härför,
men förklarade sig icke göra några anspråk på kvarlåtenskapen, ehuru Andersson aflidit å
fattiggården och begrafts på kommunens bekostnad.
§14.
Från särskildt utsedda komitérade hade nu inkommit yttrande och förslag rörande ifrågasatt
uppförande af ett svinhus å kommunalhemstomten och beslöt styrelsen att med
öfverlämnande af förslaget äfvensom
af stadsbyggmästaren upprättad ritning och
kostnadsberäkning hos stadsfullmäktige hemställa om ett anslag af sjutusen kronor för
ifrågavarande ändamål.
§15.
Föredrogs och godkändes beredningsutskottets förslag till tider för styrelsens och
distriktsrådets sammanträden under år 1915.
§16.
Att under år 1915 granska och utanordna till styrelsen ingifvna räkningar utsågos herr
Gullberg och fru Sundström.
§17.
Till inventeringsmän utsågos herrar Gullberg och Ahlström samt fru Sundström.

§18.
Till medlemmar i beredningsutskottet under nästkommande år valdes herrar Lindgren och
Gullberg samt fröken Sundberg med herr Ahlström och fru Sundström såsom ersättare.
§19.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer afgått från fattiggården, nämligen
den 3 december: Gustaf Adolf Petrini
den 3 december: Erik Andersson (afliden)
den 5 december: Nils Emanuel Frid
samt att följande där intagits, nämligen
den 1 december: Karin Elisabeth Tjärnlund med två barn
den 2 december: Erik Andersson
den 12 ”
: Linnea Engfors
den 17 ”
: Maine Bergström med ett barn samt
den 19 ”
: Kristina Stenberg och sonen John Artur.
§20.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för januari månad. Den kontanta utdelningen
uppgick till följande belopp:
för I distriktet
366:91
för II distriktet
313:61
för III distriktet
334:85
för IV distriktet
214:55
§21.
Uppdrogs åt v. ordföranden att hos styrelsen för Norrbottens läns arbetsförmedlings lokal för
tredje och fjärde distriktsrådens sammanträden under nästkommande år.
§22.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva påminnelse i fattigvårdsmål rörande B.J.Z HabolinLenngren.
§23.
Beslöt styrelsen att N.J. Lindbäck af sin lifränta skulle få uppbära kr. 3:50 för att betala en
skuld till vaktmästaren vid fattiggården.
§24.
Godkände till betalning af tillsyningsmannen Boman ingifven reseräkning å kr. 7:§25.
Diakonissans rapport öfver december månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.

§26.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 93:§27.
På förslag af herr Ahlström beslöt styrelsen uppdraga åt beredningsutskottet att inköpa 2 à 3
lådor färsk sill för att salubjudas genom understödstagarne.

§28.
Beslöt styrelsen tillsätta en komité, bestående af herr Ahlström (sammankallade), herr
Gullberg samt fru Sundström för att verkställa utredning rörande handl. Ture Hagbergs
kontrakstbrott samt inkomna med förslag till de åtgärder, som med anledning däraf borde
vidtagas.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
E.Lindgren
J.O.Dahl
M.Sundström
Alfr.Gullberg”
”Utdrag af protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå
den 30 december 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Lindqvist.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll den 14 december 1914.

§2.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 17 dec. 1914, § 7, beslutat att för år 1915
förnya stadens lån å löpande räkning å 50,000 kronor, hade Stadskamreraren i skrifvelse till
Riksbankens afdelningskontor, Aktiebolaget Norrlandsbanken, Sveriges Riksbank och
Aktiebolaget Luleå Folkbank, af hvilka den sistnämnda meddelade att banken icke
reflekterade på öppnandet af ifrågavarande räkning. Vid pröfning af de öfriga anbuden antogs
det af Aktiebolaget Norrlandsbanken afgifna såsom det fördelaktigaste anbudet, hvilket
innefattade följande räntesatser:
1.Ränta å stadens skuld till banken efter Riksbankens för hvarje tid bestämda och i tidningar
kungjorda kreditivräntefot jämte ½ % afgift af den beviljade kreditens hela belopp.
2.Ränta å stadens tillgodohafvande, 1 % öfver bankens för hvarje tid bestämda och i tidningar
annonserade giroränta.
§3.
Föredrogs från Länstyrelsen inkommen afskrift af Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i
Norrbottens län att för inköp af brödsädesförråd bevilja lån ur skogsmedelfond inom länet.
§4.
Beslutade nämnden att för löpande utgifter under närmaste tiden draga en växel å 10,0000
kronor pr. 3 månader; och skulle växeln utställas af herr Brändström att betalas till
Stadskamreraren eller order samt accepteras af drätselkammaren. Protokollet förklarades i
denna del genast justerat.
Som ofvan
Justeras
Å tjänstens vägnar:
A.Nyberg”
K.H.Santesson

