Protokoll oktober 1914

Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 2 okt.
1914.
Närvarande: Ordf. Rektor G.Norrby, hr O.E.Wester, fröken Hildur Mörtzell samt underteckn.
sekr.
§1.
Fil.mag. V. Engdahl, som tjänstgjort som vikarie för folkskolläraren E.A.Brändström under
tiden 18 – 31 okt. 1914 hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden tilldela honom så
lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd
Förmåga etc
Med beröm godkänd
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
Dag som ovan/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Gärde, Nilsson och Ahlström äfvensom Stadsingenjören och
Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 7 sistlidne september.
§2.
Beslutade nämnden att inhämta Hälsovårdsnämndens yttrande öfver utarbetadt nytt förslag
vattenklosettanordning i saluhallsbygganden äfvensom tillstånd till arbetets utförande.
§3.
Föredrogs från Stadsbyggmästaren inkommet yttrande öfver en af föreståndaren för saluhallen
inlämnad skrifvelse med förslag till vissa omändringar i saluhallens inredning; och lades
skrifvelsen utan vidare åtgärd till handlingarna.
§4.
Elektriska aktiebolaget Fram hade i skrifvelse till drätselkammaren gjord förnyad
framställning att med anledning af inträffad dyrtid få höja firmans entrepenadpriser å elektrisk
material med 10 %, d.v.s. till prislistans priser utan rabatt, att tillämpas tills vidare f.o.m den 1
innevarande oktober; och åberopades följande skäl för den begärda prisförhöjningen: att
samtliga elektriska leverantörer den 4 aug då höjt priset å elektriskt material med 30 %, att
denna prishöjning återverkar på firmans priser i så hög grad att firman ej anser sig kunna
fullfölja sitt åtagande därest den ej, i enlighet med i kontraktet gjordt förbehåll, får höja och
sänka sina priser i den mån som marknadens priser fluktuera; att ofvan åberopade förbehåll ej
gärna kan afse annat än nu inträffade förhållanden och utan hvilket förbehåll ett åtagande på

så lång tidrymd som ifrågavarande torde få anses allt för vanskligt att firman vid dyrtiden
inträde ej hade något lager inne för höstsäsongen, hvarför den är hänvisad att för alla nu
pågående arbeten inköpa den dyrare materialen eller med andra ord att firmans lager vid
ifrågavarande tidpunkt var minsta möjliga och att firman sålunda icke på grund af
prisförhöjningen kunde hafva någon extra vinst; samt slutligen att de elektriska firmorna
f.o.m den 7 sistlidne september reducerat dyrtidstillägget till resp. 20 % för ledningsmateriel
och 15 % för öfrig installationsmateriel. Firman hade vidare anhållit att då priserna antagligen
tid efter annan komme att ändras, drätselkammaren ville uppdraga åt lämplig tjänsteman t.ex.
elektricitetsverkets föreståndare att meddela firman tillstånd till att vidtaga af förhållandena
påkallade prisförändringar. Med vistordande af riktigheten af de af firman framhållna
orsakerna till prisförhöjningen såsom öfverensstämmande med de cirkulär och offerter, som
från inköpskällorna kommit elektricitetsverket tillhanda, hade verkets föreståndare i afgifvet
yttrande på det lifligaste tillstyrkt entrepenörens begäran såsom varande billig och rättvis. Vid
föredragning af detta ärende beslutade emellertid nämnden enhälligt att afslå entrepenörens
framställning med fästat afseende af följande förhållanden, nämligen: att gällande instruktion
för entrepenören, § 8, föreskrifver att entrepenören är skyldig att hålla ett ständigt välsorteradt
lager af vanliga förekommande förstklassig elektrisk materiel, hvarför skyldighet hade
förelegat för entrepenören att vara försedd med lager för att möta åtminstone de närmaste
månadernas behof af materiel; att entrepenören icke styrkt att krisen faktiskt förorsakadt
firman fördyringer vid eventuellt gjorda inköp av material; att marknadspriserna tydligen
visar tendens till ytterligare nedgång, hvilket styrktes däraf, att de elektriska firmorna redan
efter c:a en månad sänkt de förhöjda prisen med 10 à 15 %; samt att någon höjning i
arbetspriserna icke kunnat påvisas.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren öfversändt Hamndirektionens yttrande och förslag
rörande utbyte af lotsverket tillhörigt förrådsskjul vid södra hamnen mot af staden uppfördt
förrådshus vid södra båthamnen med uppdrag för kammaren att inkomma med utredning, med
hvilken rätt lotsverket innehar det område, hvarå dess gamla förrådsskjul är uppfördt. Sedan
Stadsingenjören inkommit med af nämnden infordrat yttrande i ärendet, inhämtades af detta,
att Stadsfullmäktige den 11 maj 1898 på lotsverkets framställning om förnyad upplåtelse af
platsen på 20 år beslutit att endast så tillvida bifalla framställningen, att platsen uppläts tills
vidare och så länge densamma icke är för staden behöflig. Efter anteckning häraf beslutade
nämnden att med återställande af remisshandlingarna till Stadsfullmäktige öfverlämna den af
stadsingenjören förebragta utredningen.
§6.
Sedan det visat sig att den vid arrendeauktion den 4 maj 1914 utbjudna lägenheten Maran vid
Gammelstad, då han på grund häraf icke ansåg sig bunden vid det vid auktionen afgifna
anbudet, under hand inkommit med nytt anbud, däri han för en del af Luleå stad tillhöriga
Maran, som ligger öster om järnvägen, erbjöd sig betala en arrendeafgift af 22 kronor pr år
för en tid af helst 10 år, minst 5 år som förut bestämda villkor. Då emellertid den del af
lägenheten, som bortgått, utgjordes endast af ett mindre vattenfylldt område, beslutade
nämnden att bestämma arrendeafgiften till lägst 27 kronor 50 öre pr år; och uppdrogs till
Stadskamreraren att, därest Wikström ej är villig erlägga denna utgift, till annan person
utarrendera lägenheten mot en afgift af lägst nämnda belopp kr.27.50.
§7.
Beslutade nämnden att antaga af grosshandlare N.O. Lundström under hand afgifvet anbud att
få arrendera den del af staden tillhöriga lägenheten Maran i Gammelstad, hvilken ligger väster

om järnvägen, under en tid af 5 år och mot en arrendeafgift af 5 kr. p år; och skulle
arrendatorn äga rätt att borttaga den å lägenheten befintliga skogen.
§8.
Med anledning af en från stadskamreraren inkommen skrifvelse, beslutade nämnden uppdraga
till Stadsingenjören att söka införskaffa anbud å försäljning till staden af fastighet n:r 227,
hvilket anbud jämte nödig utredning rörande fastighetens storlek, värde m.m. skulle vara
Nämnden tillhanda senast före nämndens ordinarie sammanträde under nästkommande mars.
§9.
Efter föredragning af en från Stadsfiskalen inkommen polisrapport ang. begången
skadegörelse å den del i stadsparken befintliga soffor, beslutade nämnden att uppdraga till
Elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med förslag till anordning i parken af någon
lämplig belysning, eventuellt med användande af glödlampor på högst ett par hundra
normalljus.
§10.
Föredrogs och lades till handlingarna Stadsfiskalens rapport rörande tillrättaskaffande af en
bortkommen låda innehållande spik och märlor.
§11.
Stadsbyggmästaren hade då maskinisten i stadshuset A. Westerlund under innevarande år ofta
visat sig onykter och uppträdt störande samt oaktadt flera tillsägelser ej synes vilja bättra sig, i
skrifvelse till dräteslkammaren anmält förhållandet till den åtgärd, kammaren kunde finna
anledning besluta. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att lämna Westerlund
del af Stadsbyggmästarens anmälan med anmodan att inkomma med skriftlig förklaring inom
8 dagar efter delfåendet.
§12.
Föredogs och godkändes
1:o) Öfverenskommelse mellan drätselkammaren och Luleå Lysoljeaktiebolag ang. leverans
af fotogén;
2:o) Kontrakt mellan drätselkammaren och Robertsviks ångsåg ang. arrende af div. områden
vid Skutviken
3:o) Bytesbref mellan Luleå stad och A. Burman rör. Utbyte af mark för reglering af Södra
Strandgatan.
§13.
Föredrogs och utanordnades följande räkningar: Elektriska Aktiebolaget
iordningsställande af säkerhetskontaktsystemet i stadshuset
kr. 124:30
H&T. Backteman, diverse smide
kr. 161:88
Elektr.a.bol. Fram, omläggning af 4 st. gruppledningar i stadshuset ” 76:38

Fram,

§14.
Föredrogs en af Luleå elektricitetsverk utfärdad räkning å kronor 400:80 utgörande levererad
ström material till stadshusets fästvåning. Som emellertid det utbyte af lampor, som gjorts i
fästvåningen, står i uttrycklig strid mot drätselkammarens beslut i ärendet den 6 mars 1914, §
75, beslutade Nämnden att infordra förklaring från Elektricitetsverkets föreståndare dels
hvarför drätselkammarens ofvannämnda beslut icke följts, dels uppgifvas, om de uppsatta
lamporna böra sitta kvar eller utbytas mot 16-ljus lampor.

§15.
En från H & T Backteman inlämnad räkning å 23 st. upphängningsarmar till gatulampor kr.
463:45 remitterades till Elektricitetsverkets föreståndare för erhållande af upplysning till
hvilket ändamål de inköpte och om anbud infordrats från än en leverantör.

§16.
Sedan vattenledningsentrepenören A. Carlsson, hvilken af drätselkammaren den 4 maj 1914,
§ 23, anmodats att inom åtta dagar inkomma med förklaring öfver en af stadsingenjören
afgifven rapport att Carlsson i en källarlokal i fastighet n:r 3 Hönan insatt en tappkran utan att
anmälan därom gjorts i föreskrifven ordning, icke inkommit med den infordrade förklaringen,
beslutade nämnden att f.o.m. den 1 januari 1914 uppsäga Carlsson från hans rättighet att vara
entreprenör för utförande af enskilda ledningar i anslutning till Luleå stads vatten- och
afloppsledningsnät.
§17.
Beslutade nämnden att f.o.m. den 30 april 1915 uppsäga hyreskontraktet mellan
drätselkammaren och Luleå Goodtemplare af I.O.G.T. restaurantförening u.p.a. ang.
byggnaderna å Gültzauudden.
§18.
Distriktsingenjören Kapten C. Skarstedt hade i skrifvelse till drätselkammaren meddelat,att
han i samband med renstakningen af Neder-Luleå sockens del af vägen från Luleå till Svartön
och Hertsön äfven renstakat de vägdelar, som falla inom stadens område, därvid jämväl
arbetsprofil upprättats. Kapten Skarstedt hade vidare dels föreslagit, att till vägkontrollantens
biträde för den dagliga tillsynen skulle utses byggmästaren J.A.Lindqvist, Skurholmen,
hvilken hade erhållit liknande uppdrag för socknens del, dels ock erbjudit sig, att utan
ersättning vara kontrollant och arbetsledare vid vägdelarne inom stadens område, ifall
Lindqvist aflönas såsom hans biträde för den dagliga tillsynen. Slutligen hade Kapten
Skarstedt låtit öfversända en lista å vid entrepenadauktion afgifna anbud å vägbrytning af
stadens delar af vägen ifråga, drätselkammaren obetaget att förkasta alla anbuden eller antaga
vissa af dem. Stadsingenjören, hvars yttrande i ärendet infordrats, hade dels tillstyrkt Kapten
Skarstedt förslag rörande arbetets ledning och utförande dels meddelat att byggmästaren
Lindqvist förklarat sig villig att mot en aflöning af 75 kronor pr månad tjänstgöra som
schaktmästare vid vägföretaget. Hvad anbuden beträffar tillstyrkte Stadsingenjören desammas
antagande och föreslog, att drätselkammaren skulle dels bemyndiga byggmästaren Lindqvist
att för stadens räkning uppgöra med anbudsgifvarne dels ock bemyndiga Kapten Skarstedt att
för tvenne väglotter, å hvilka antagliga anbud icke afgifvits, träffa uppgörelse under hand. Vid
föredragning af detta ärende beslutade nämnden att med tacksamhet Kapten Skarstedts
erbjudande att vara kontrollant och arbetsledare för väganläggningen, att antaga byggmästaren
J.A. Lindqvist som arbetsledarens biträde för den dagliga tillsynen med ett arfvode af 75
kronor pr månad under den tid arbetet pågår, att antaga de förordade anbuden, beträffande
sekt. 14 och 15 anbudet å öfre linjen, att uppdraga till Lindqvist att underrätta anbudsgifvarne
och med den å drätselkammarens vägnar upprätta kontrakt samt, att bemyndiga Kapten
Skarstedt att å drätselkammarens vägnar träffa aftal under hand rörande utförande af de
återstående vägsträckorna.

§19.
T.f. brandmannen Herman Sundström till drätselkammaren ställda ansökan om ordinarie
anställning som brandman vid Luleå stads brandkår remitterades till brandchefen Ullman
förhållande af yttrande öfver ansökningen.
§20.
Rörläggningshandtlangaren J.A.Lindgren, hvilken under arbete i stadens tjänst skadat sitt
högra pekfinger, hade i skrifvelse till drätselkammaren anhållit dels om olycksfallskersättning
med half dagpenning eller 2 kronor 25 öre pr dag för den tid, 27 augusti – 15 september 1914,
hvarunder han enligt läkaerbetyg på grund af skada varit oförmögen till arbete dels om
ersättning för läkarearfvode och medicin med 27 kronor 81 öre eller sammanlagdt 66 kronor 6
öre. Sedan Stadsingenjören under intygande att sökanden ådragit sig skadan under arbetet
tillstyrkt framställningen, beslutade nämnden att öfversända densamma till stadsfullmäktige
med hemställan om bifall till Lindgrens ansökning.
§21.
Hos drätselkammaren hade arbetaren Oskar Palm hvilken vid arbete med tuktad sten skadat
sitt högra långfinger i skrifvelse till drätselkammaren anhållit om olycksfallsersättning med
half dagpenning eller med 2 kronor pr dag under den tid 16 – 25 september 1914, hvarunder
han enligt af Stadsläkarens lämnadt intyg varit oförmögen till arbete. Sedan Stadsingenjören i
afgifvet yttrande intygat att Palm ådragit sig skadan i arbete för staden, beslutade Nämnden att
öfversända framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till sökandens
ansökan.
Som ofvan
Justeradt den 19/10 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå de 5 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Linder, Aurén, Nordberg och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 28 nästlidne september.
§2.
Sedan drätselkammaren med anledning däraf att Hamndirektionen förklarat sig afstå från
förhyrande i saluhallen af lokaler för södra tullvakten, därest icke samtidigt af direktionen
kabinettssanordning finge i byggnaden inredas och förnyas, hade kammaren nu inkommit
med nytt förslag till inredning af kabinett, afseende en mer betryggande
vattenklossettsanordning, hvarigenom dock inredningskostnaden afsevärdt ökades. Vid
behandling af detta ärende beslutade Hamndirektioen att för sin del godkänna det nu
framlagda förslaget och att förklara sig villig att för en hyressumma af högst 1050 kronor pr
år under minst 5 år förhyra de enligt förslaget till södra tullvakten och kabinett afsedda
lägenheterna i saluhallsbyggnaden; och skulle Hamndirektioen därvid åtaga sig att själf
bekosta belysning och uppvärmning af lokalerna samt ombestyra renhållning af kabinettet.

§3.
Magistraten hade genom drätselkammaren begärdt skyndsamt yttrande från Hamndirektionen
rörande mot direktionen i revisionsberättelsen öfver Luleå stads räkenskaper och förvaltning
för år 1913 gjord anmärkning, att å verif. n:r 3317 tvenne poster icke äro kvitterade. Sedan af
från Hamnmästaren infordrad förklaring inhämtats att å aflöningslistan i fråga tvenne poster å
kr. 15.20 utbetalda till P. Petttersson och Hj. Bergström respektive lämnats okvitterade af
likvidemotagarne, men att medlen genom hamnservis C. Friberg tillställts vederbörande,
hvilket då likvidemottagarne icke längre vistades i orten styrktes genom förklaringen bilagdt
intyg, beslutade Hamndirektionen att öfversända Hamnmästarens förklaring till Magistraten
med hemställan, att anmärkningen måtte lämnas utan afseende. Protokollet förklarades i
denna del genast justeradt.
§4.
Baningenjören Ludvig Hjelm hade för Statens Järnvägars räkning anhållit att få låna hamnens
mudderverk för arbeten 8 à 10 dagars tid utanför malmutlossningsbryggan å Svartön. Som
viktiga arbeten för hamnens räkning f.n. påginge beslutade Hamndirektionen på
Hamnmästarens hemställan att meddela Statens Järnvägar, att mudderverket kan på
förutvarande villkor uthyras först senast den 20 dennes eller, om omständigheterna så
medgåfve något tidigare.
§5.
Beviljades Hamnmästaren K. H.J. Falkland tjänstledighet under 5 dagar f.o.m. den 6 t.o.m.
den 10 dennes; och förordnades hamnservisen C. Friberg till vikarie under den sålunda
beviljade tjänstledigheten.
Som ofvan
Justeradt den 12/10-1914.
Å tjänstens vägnar
Gustaf Burström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 7 okt.
1914.
Närvarande:
Ordf. Rektor G.Norrby, fr. Hildur Mörtzell, hr O.E.Wester samt undert. sekr.
§1.
Folkskollärarinnan Frida Sjöberg som under tiden 1/9 – 17/10 1914 tjänstgjort som
vikarierande folkskollärarinna hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden
tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga etc.
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§2.
E.o folkskollärarinnan Signe Hedman hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och beslöt
nämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskyldighet
Med beröm godkänd;

Förmåga etc.
Nit
Vandel

Med utmärkt beröm godkänd;
Berömligt;
Hedrande.

§3.
För e.o folkskollärarinnan Signe Flodén och Elin Bohlin, folkskollärare J.P. Gunnarsson samt
överlärare P. Edw. Lindmark förnyades samt utfärdade tjänstgöringsbetyg.
Dag som ofvan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, hållet hos hälsovårdsnämnden den 8 oktober 1914.
Närv: Herrar Fagerlin, ordf. samt Grafström, Rosengren och Kjellman.
§1.
Från drätselkammaren hade inkommit en så lydande skrifvelse:
Till Hälsovårdsnämnden. Luleå Stadsfullmäktige har den 26 mars 1914 beslutat att medelst
uppförande af en vägg afdela saluhallen i tvenne delar, af hvilka den östra skulle bibehållas
som saluhall, hvaremot den västra skulle användas till andra ändamål. I denna västra hälft af
byggnaden skulle så den erlagda ritning utav hörande lokaler för bl.a lotspassningskontor,
tullvaktaren, m.m samt i nordvästra hörnet ett kabinett med vattenklosettinredning. Matstället
skall isoleras från öfriga delar af byggnaden med liten vägg, inredas med asfaltering och med
ingång endast utifrån torget, alltså helt afskilt från den andra byggnaden. I förslaget ingår
också utförande af en särskild afloppsledning, utan förening med det allmänna afloppsnätet.
Med anledning häraf får Drätselkammaren härmed göra anhållan att Hälsovårdsnämnden ville
afgifva utlåtande huruvida något af allt ur hygienisk synpunkt anmärkas mot den föreslagna
afdelningen med vattenklossetter i byggnaden samt att Hälsovårdsnämnden ville meddela
tillstånd till arbetets utförande. Stadsingenjören har erhållit kommenterat afslag att därest
Hälsovårdsnämnden så önskar, närvara vid ärendets behandling för att lämna eventuella
upplysingar rörande anordningen detaljer. Luleå den 6 oktober 1914. Luleå stad.
Drätselkammaren H.K Brändström/K.H Santesson. Efter föredragning häraf att efter
Stadsingenjörens hörande beslöt Hälsovårdsnämnden häfva afslaget under villkor att
afstängningsluckor infattas på grenledningarna till salukällaren samt att dessa luckor hållas
stängda och verket under lågvatten vid behof finge öppnas.
§2.
Justerades protokollet som ofvan
Axel Fagerlin”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonomiska nämnd i Luleå den 12
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Bucht, Nordin och Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 31 sistlidne augusti.

§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 september 1914 beträffande §§ 8 – 10, 17 –
20, 23 och 25; och antecknades från Magistratens resolution vid protokollets öfverlämnande
till drätselkammaren, att besvär öfver beslutet att bevilja kronojägaren J. O. Rönnqvist
afkortning af utskylder med 29 kronor 70 öre anförts af 1:ste landtmätaren H.K. Brändström, i
följd hvaraf hinder f.n. möter för nämnda besluts verkställighet.
§3.
Elektricitetsverkets föreståndare hade inkommit med begärd förklaring med anledning af
försenad inlämning till drätselkontoret af elektricitetsverkets debiteringslängd för innevarande
års tvenne första belysningsterminer, däri han söker visa, att förseningen beror af flera
samverkande, exceptionella förhållanden. Efter föredragning af detta ärende beslutade
Nämnden att meddela Elektricitetsverkets föreståndare, att Nämnden för framtiden förväntar
sig, att debiteringslängden aflämnas till drätselkontoret å därför bestämda tider; och skall,
därest hinder här för i enstaka fall skulle förekomma, anmälan omedelbart göras till
stadskamreraren med angifvande af orsaken till förseningen.
§4.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af C. Marklin m.fl. ledamöter af
1914 års taxeringsnämnd gjord anhållan, att Fullmäktige ville jämlikt bestämmelserna uti 54 §
5 mom. Kungl. Förordningen den 20 oktober 1910 om taxeringsmyndigheter och förfarande
vid taxering besluta, att till hvar och en af sökandena utbetala ett dagtraktamente af fyra
kronor för hvarje sammanträde, som af dem bevistats. Vid föredragning häraf beslutade
Ekonominämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till framställningen med erinran
dock, att i staten för innevarande år något anslag icke finnes afsatt för bestridande af denna
utgift, uppgående till sammanlagt 440 kronor.
§5.
Af tullvaktmästaren C. A Sundbergs sterbhus hos Stadsfullmäktige gjord ansökan om
afkortning af utskylder remitterades till Stadsfogden för yttrande.
§6.
Styrelsen för Kemisk-Växtbiologiska anstalten hade med anledning af från drätselkontoret
erhållen å ersättning för omkostnader för västra baracken under åren 1901 – 1914 med
sammanlagdt 949 kronor 76 öre anhållit, att då renhållningen af fastigheten med undantag af
snöplogning åligger anstaltens vaktmästare, en nedsättning af den debiterade kostnaden för
renhållning måtte nedsättas till ett belopp, som kunde anses motsvara den på fastigheten
belöpande snöplogningen. Vid föredragning häraf beslutade Nämnden att med bifall till
framställningen, som syntes skälig, bestämma att nedsätta det debiterade beloppet för
renhållning, 40 kronor pr år, till det belopp, som vid nu pågående anbudsinfordring å stadens
renhållning komme att visa sig belöpa på snöplogning för västra barackens del.
§7.
Beslutade Nämnden godkänna, att hyran för stadshotellet erlägges kvartalsvis i förskott
§8.
Föredrogs en af Föreningen Hvita Bandet gjord framställning om upplåtande och inredning af
4 rum i Pontusbaracken till barnasyl och barnkrubba; och beslutade Nämnden att uppdraga till

Stadsbyggmästaren att uppgöra och inkomma med approximativt kostnadsförslag till
inredning af de föreslagna lokalerna i baracken i fråga. Nämnden beslutade vidare uppdraga
till Stadskamreraren att inkomma med utredning rörande de fonder, föreningen önskar skola
helt eller delvis disponeras för ifrågavarande ändamål.
§9.
Sedan Styrelsen för Tekniska Skolan i Luleå i till Stadsfullmäktige ställd ansökan hemställt
om beviljande af ett anslag af 600 kronor för upprätthållande af anstaltens verksamhet under
år 1915, beslutade Nämnden, sedan antecknats, att begärda anslaget vore till beloppet
enahanda, som under de föregående åren beviljats, att öfversända ansökningen till
Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma.
§10.
Föredrogs följande från Stadsfogden A. Bexell inkomma räkningar:
1:o) Rättegångskostnader i mål mellan staden och H.W. Johansson m.fl. angående olaga
skogsåverkan, kr. 133.80;
2:o) Rättegångskostnader i mål mot Bank Aktiebolaget Norra Sverige angående återvinning af
fastighet, kr. 212.-; och skulle räkningarna hvila i afvaktan på Stadsfogdens redovisning af
öfriga förskotterade belopp.
§11.
Beslutade Nämnden att inköpa följande af universitetsbliotekarien J.W. Hulth till staden under
hand hembjudna böcker och handlingar: Bok för stadens äldsta sammanträden 1825 – 1843, 2
vcl. i fol. Kr. 25:- Handels Societetens protokollsbok förd av dess sekreterare ifrån 1812 till
1824, 1 vol. i fol.. pris 10 kronor, eller sammanlagt 35 kronor.
§12.
Bifölls en telegrafisk framställning från verkmästaren Goldensohn, å hvilken stämning
uttagits för ogulden hyra m.m. att få i lämpliga terminer göta afbetalning å skulden,
uppgående till kr. 139.24.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H .Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 13 oktober 1914
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 5 nästlidne oktober.
§2.
Sedan Hamndirektion med skrifvelse till Statens Järnvägars distriktsförvaltning öfversändt
förslag till instruktion för järnvägstrafiken å Luleå stads hamnspår med hemställan, att
förvaltningen ville godkänna detsamma att tillämpas f.o.m. den dag då Konungens
Befallningshafvandes fastställelse å densamma kan blifva utverkad, hade
Distriktsförvaltningen då det syntes lämpligt att instruktionen uppdelas i 2:ne afdelningar, af
Konungens Befallningshafvande och anknytas till föreslagna vitesbestämmelser, den andra

bestående af de för järnvägs- och hamnpersonalen i och för trafikens reglering erforderliga
bestämmelserna, hvilka icke böra underställas Konungens Befallningshafvandes fastställelse
eller anknytas till några vitesbestämmelser, öfversändt ett utkast till nytt förslag till
instruktion, som förvaltningen låtit utarbeta och för sin del förordar. Efter föredragning af
Hamnmästarens i ärendet infordrade yttrande beslutade Hamndirektionen att då
hamnspårsafgifterna icke kunna betraktas som konstanta och då eventuelt förekommande
lokaltransporter i en framtid möjligen genom maskinella anordningar kunna komma att ske
genom hamnens försorg, för sin del godkänna det af förvaltningen utarbetade förslaget med
den ändring, att § 3 får följande lydelse:
”För vagnars utförande å hamnspåren erlägges afgift efter en af Hamndirektionen fasttälld
taxa. Af denna afgift erlägges afgift efter en af Hamndirektionen fastställd taxa. Af denna
afgift erlägges järnvägen tillkommande del å godexpeditionen och hamnen tillkommande del
å hamnspårskontoret.” Hamndirektionen beslutade vidare, att därest distriktsförvaltningen
förklarade sig godkänna den nu föreslagna ändringen, ingå till Konungens
Befallningshafvande med instruktionens del I för fastställelse.
§3.
Stockholms Rederiaktiebolag Svea hade hos Hamndirektionen anhållit att få åtnjuta vanlig 25
% nedsättning å hamnafgifterna äfven för de resor bolagets ångare Norra Sverige, Piteå, Thule
och Norrland gått i persontrafik med ryska och tyska flyktingar på traden Luleå – Salmis och
vice versa. Sedan af Hamnmästarens i ärendet infordrade yttrande inhämtats, att genom
nämnda trafik afvikelse skett från tidigare inlämnade turlistor samt att resorna icke heller på
förhand kungjorts och delgifvits hamnförvaltningen, hvarför ångarne icke äro berättigade till
restitution, beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren, att då lindring i eller
befrielse från fastställd hamnafgift ej må medgifvas viss trafikant, afslå den gjorda
framställningen.
§4.
Norrbottens läns handelskammare hade i skrifvelse hos Hamndirektionen hemställt, att
direktionen ville vidtaga åtgärder till uppförande redan under instundande vinter och i
samband med nu pågående spåranläggningsarbete af ett varuskjul å lämplig plats invid södra
hamnkajen. Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen, som redan med
anlitande af medel, dragna i förskott på nästkommande års hamninkomster, låtit under
innevarande höst uppföra en dyrbar, fullt modern varuhall vid norra kajen, hvarför hamnens
ekonomi icke tillåter ytterligare påkänning med extra kostnader, särskildt under motsvarande
kritiska förhållanden, som afsevärdt minskat hamnens inkomster och antagligen äfven långt
framåt komma att hålla den nere, att afslå handelskammarens gjorda framställning.
Hamndirektionen beslutade emellertid vidare att uppdraga till Hamnmästaren och
Stadsbyggmästaren att uppgöra och inkomma med förslag till ett nytt varuskjul vid södra
hamnen för att tagas under ompröfning, när lämplig tidpunkt yppade sig att tillmötesgå
handelskammarens begäran, hvarom kammaren skulle erhålla underrättelse
§5.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 10 september 1914, § 14, angående beviljat anslag
till uppförande af varuhall vid norra hamn.
§6.
Stadsfullmäktiges protokoll den 10 september 1914, § 26, med uppdrag till bl.a
Hamndirektionen att inkomma med förslag angående aflöningsförmåner för de under dem

lydande befattningshafvare och fast anställda arbetare, hvilka på grund af mobiliseringen äro
hindrade att sköta sina tjänster, remitterades till Hamnmästaren för yttrande och förslag.
§7.
En framställning från C.A. Jansson att få köpa muddersand öfverlämnades till Hamnmästaren
för afgörande.
§8.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne september månad.
§9.
Afslogs J.P. Johanssons framställning att få för levereradt gripsskopsmudderverk uppbära
slutlikvid med 15000 kronor, enär kontraktet föreskrifver, att nämnda slutlikvid skall ske först
under år 1915.
§10.
Afslogs Luleå Ångsågs anbud att leverera 800 à 1000 st. större torrfuror till ett pris af 30 öre
pr kbf. Med omedelbar leverans.
§11.
Bemyndigades Hamnmästaren att för hamnens behof inköpa c:a 30 st. torrfuror till ett pris af
högst 30 öre pr kbf.
§12.
Vid föredragning af 2:ne räkningar från drätselkammaren å genom Stadsingenjören för
hamnens räkning utfördt arbete beslutade Hamndirektionen att tillsätta en komité, bestående
af ledamoten herr Falk, Hamnmästaren och Stadsingenjören med uppdrag att inkomma med
förslag till betalnings- och kontrollsystem vid arbetens utförande genom Stadsingenjören för
hamnens räkning.
§13.
Utanordnades arrendeafgift för Tjufholmen för tiden 1 januari 1909 – 1 januari 1915 med
1200 kronor.
§14.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att inköpa högst 50 kbm. lera för
planeringsarbetet å planen mellan tullkajen och saluhallen; och skulle stället en minskning af
100 kbm. göras i den till inköp beslutade matjordsmassan.
Som ofvan
Justeradt
Otto Linder”

Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde vid Luleå stads folkskolestyrelse den 13 okt. 1914
Närvarande: Ordf. hr Alfr.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Norrby,V.Oscarsson, M.Lindqvist,
O.E.Wester, fröknarna Hildur Mörtzell, och Märta Bucht, hr G.Landström samt undertecknad
sekr.

§1.
Herr O.Åhrström och fröken Hildur Mörtzell fingo i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
Folkskolläraren D. Ekroth hade med stöd av stadgeenligt läkarebetyg begärt tjänstledighet på
grund av sjukdom från 5 okt. 1914 till och med den 31 mars 1915. Styrelsen biföll denna
anhållan.
§3.
Till vikarie för folkskollärare D. Ekroth förordnades e.o. folkskolläraren i Karlsvik för tiden
intill hon kan tillträda sin tjänst i Karlsvik.
§4.
Folkskolestyrelsen beslöt vitsorda att överlärare P.Edw.Lindmark med utgången av år 1914
oförvitligt tjänstgjort i 10 år och folkskolläraren A.W. Falk vid samma tid i 5 år.
§5.
Folkskolestyrelsen beslöt hos Stadsfullmäktige hemställa, att avlöningsförhållanden för
lärarinnorna i huslig ekonomi och slöjd så ordnas, att lärarinnorna i huslig ekonomi kommer i
åtnjutande av en grundlön å 1200 kr, samt tre ålderstillägg å 150 kr efter 5, 10 och 15 års
tjänstgöring. Vikarien samt lärarinnan i slöjd en grundlön å 1000 kr med ålderstillägg i likhet
med lärarinnan i huslig ekonomi, varjämte styrelsen ville hemställa, att lärarinnan i huslig
ekonomi Anna Hällgren som med utgången av 1913 oförvitligt tjänstgjort i fem år, från och
med år 1914 ska förklaras berättigad till ett första ålderstillägg, och åt slöjdlärarinnan Elin
Vestberg som med utgången av 1912 oförvitligt tjänstgjort i 5 år och från och med år 1913
förklarades berättigad till ett första ålderstillägg. Till protokollet skulle antecknas, att
folkskolelärarinnan Anna Hällgren åtnjutit ett personligt lönetillägg å 150 kr under år 1914
och slöjdlärarinnan Elin Vestberg liknande tillägg under åren 1913 och 1914.
§6.
Styrelsen beslöt, att arvode till vakantvikarie skulle utgå med samma belopp som för
sjukvikarie är bestämt.
§7.
Från Stadsbyggmästaren hade inkommit förslag till reparationer i stadens skolor för en
kostnad av 4500 kr. Styrelsen beslöt styrka kostnaderna.för reparationer av tvenne korridorer
och rummen A och B i östra skolhuset och att uppföra återstoden, kr. 3230 å staten. Herr M.
Lindqvist anmälde sin reservation.
§8.
Fröken Märta Bucht väckte förslag om att folkskolestyrelsen hos Stadsfullmäktige skulle
hemställa om en tillfällig löneförhöjning under nästkommande år för lärare och lärarinnorna
vid stadens folk- och småskolor. Under diskussionen framlade hr Oscarsson det förslaget, att
förhöjningen skulle utgå med 100 kr för varje vid skolan anställd lärare och lärarinna. Med 3
röster mot 3, varvid ordförandens röst fäller utslaget, beslöt folkskolestyrelsen att icke mer
göra framställning i ärendet. Två ledamöter nedlade sina röster.
§9.
Styrelsen beslöt, att lönen för vaktmästaren på Karlsviks skola skulle utgå med 300 kr för år
samt bostad om ett rum och kök jämte vedbrand och hyra.

§10.
Från baderskan Lydia Enbom hade inkommit framställning om att hennes arvode måste f.o.m.
1 sept. 1914 höjas med 10 kr. i månaden. Folkskolestyrelsen beslöt med hänsyn till det
krävande arbetet och till den nuvarande baderskans duglighet i så måtto bifalla hennes
framställning att i styrelsens förslag till stat för år 1915 hennes lön skulle beräknas efter 40 kr
i månaden och hela anslaget således höjas från 240 kr till 320 kr.
§11.
Från seminarielärare O.Söderström hade inkommit en till folkskolestyrelsen ställd skrivelse i
vilken han efter en längre motivering anhåller; att Luleå folkskolestyrelse gör framställning
hos stadsfullmäktige som lade till att styrelsen fr.o.m nästa år årligen disponerar ett belopp av
200 kr för utdelning av 2 – 4 skolvandringsstipendier till skolbarn, tillhörande fjärde, femte
och sjätte klasserna vid Luleå folkskola och seminariets övningsskola. Ekonominämnden, till
vilken ärendet vid sammanträde den 12 juni verifierats hade tillstyrkt framställningen i frågan.
Styrelsen, som väl inser vitsen och gagnet av dylika resor och de svårigheter som möta, då de,
som hitills skett skola ansökas med anlitande uteslutande av på privat väg insamlade medel,
beslöt bifalla ekonominämndens förslag och hos stadsfullmktige hemställa att för 1915 ett
anslag å 200 kr måtte beviljas för ändamålet i fråga.
§12.
Herr V. Oscarsson hade i skrivelse av den 13 febr. innevarande år hemställt, att
folkskolestyrelsen måste taga under övervägande lämpligheten av att anställa ”en särskild
gymnastikinspektör eller instruktör för ordnande och övervakande av gymnastiken i
församlingens skola. Överläraren hade med anledning därav inkommit med yttrande i vilket
han hemställer, ”att folkskolestyrelsen måtte vidtaga åtgärder för inrättande från och med
nästa skolår av en gymnastikinstruktörstjänst vid Luleå folkskolor, att instruktörens
åligganden fastställes i enlighet med närlagda förslag till instruktion; och arvodet för
instruktionsgöromålen bestämmas till 300:- kr. och för undervisningen till 100 kr. pr
veckotimme och år.” Undervisningsnämnden, till vilken ärenden varit remitterade, tillstyrkte
styrelsen ”att fatta beslut i enlighet med detta förslag och att hos stadsfullmäktige göra de
framställningar, som med anledning av ett sådant beslut komme att erfordras.”
Folkskolestyrelsen, som väl bekräftade den synnerliga vikt som ligger på
gymnatsikundervisningen i folkskolan, och det vände en sakkunnig ledning av densamma
skulle hur som helst velat bifalla det av undervisningsnämnden gjorda tillslaget, men då
styrelsen vid uppförandet av denna stat velat iakttaga största möjliga sparsamhet och därför
avslagit andra synnerligen väl motiverade framställningen, såsom den tandklinik, ansåg den
sig icke kunna bifalla förslaget i det skick det framlagts, utan beslöt styrelsen hos
stadsfullmäktige göra framställning om ett anslag för år 1915 av 500:- kr till arvode åt en
gymnastikinstruktör vid stadens skolor och vore styrelsen förvissad om att tjänsten även i
denna anspråkslösa form skulle bli ett kraftigt bidrag till gymnastikundervisningens höjande.
§13.
Det från sammanträdet den 18 sept.framlagda förslaget om tandklinik blev av styrelsen
avslaget med 5 röster mot 3. (Hrr Wester och Norrby avlägsnade sig)
§14.
Förslag till utgift- och inkomststat för år 1914.

Utgifter:
Brist från år 1913
Behållning år 1913
Köpeskilling för förrådsförvaltarebostaden i Notviken
1.Underhåll av hus och gårdsplaner
2.Brandtidsavgifter
3.Inventarier och dess underhåll:
a)Skolorna i allmänhet
b)Nya skolan i Karlsvik
4.Belysning:
a)Skolorna i staden
b) D:o
5.Bränsle:
a)Koks
b)Aut.
c)Ved
6.Vattenavgifter
7.Div. förbrukningsmaterial
för skolhuset
8:Undervisningsmateriell:
a)Ordnarie anslag
b)Extra ansl. för Karlsviks skola
9.Skolbiblioteket
10.Löner:
Överläraren
4 ord.lärare i 4:e lönegrad.
2 ord.lärare i 3:e lönegrad.
2 ord.lärare i 2:a lönegrad
2 ord.lärare i 1:a lönegrad
2 ord.lärare i 4:e lönegrad
2 ord.lärare i 3:e lönegrad
3 ord.lärare i 2:a lönegrad
1 ord.lärare i 1:a lönegrad
1 ord lärare i 1:a lönegrad. Fr.1/7-15
1 e.o. lärare
4 e.o lärararinnor
1 småskollärare i 4:e lönegrad
14 småskollärarinnor i 4:e lönegrad
2”
3:e lönegrad
1”
2:a lönegrad

5114:48
2000:-

3114:48

2025:3230:750:1500:900:-

2400:-

1000:400:-

1400.-

3500:1000:1500:-

6000:650:100:-

800:200:-

1000:275:-

2800:9000:3800:3100:1000:2900:2600:3450:1000:500:1000:3600:1000:14000:1800:800:-

1 läararinna i husl.ekonomi i 2:a lön.gr. 1350:1”
”
1:a lön.g. 1200:1 Gymnastikinstruktör
500:11. Bränsle och hyror
12. Slöjd
13. Fortsättningsskolor
a)Fortsättningskolor i Karlsvik och Mjölkudden 400:-

56800:13250:-

b)Ersättningsskola

200:-

600:-

14.Pensionsavgifter
15.Vikarier och timlärare:
a)Vakansvikarie till 1/7-15
b)Sjukvikarier
c)Timlönen

561:50
1600:1050:-

3212:50

16.Vaktmästare
a) Östra skolan
b)Västra skolan
c) Mjölkudden
d )Karlsvik
e) Notviken

1300:1000:400:300:250:-

3250:-

17.Pension åt fröken Ellen Vingård
18.Avlöning åt baderska
19.Barnavårdsnämnden
20.Folkskolexpeditionen:
a) Telefon och telegram
b) Annonser
c) Blanketter
d) Skrivmaterial

2868:75

595:320:1500:-

250:150:250:50:-

700:-

21.Skolmaterial åt fattiga barn

500:-

22.Hyra av Rektorsgården

720:-

23.Rengöring:
a) Städning av Östra skolan
b) Skurning av Östra skolan
c) Skurning av Västra skolan
d) Skurning av Mjölkuddsskolan
e) Skurning av Karlsviks skola
f)Skolans yttre renhållning,försl.pris

700:650:525:100:150:800:-

2925:-

24.Slöjdmaterialier

650:-

25.Underhållning för skolkök

200:-

26.Skor åt fattiga barn

300.-

27.Skolstipendier

200:-

28.Amorteringar och räntor:
a) 1899 års obligationslån.
1) Amortering
2) Ränta

5500:9460:-

14960:-

b) Del i Drätselkammaren obl.lån
1) Amortering
2)Ränta
c)Lån i Domkapitlet
Ränta

625:956:25

1591:25
1155:-

d)Lån för skolbyggn. I Karlsvik
Ränta

4500:-

29)Diverse oförutsedda utgifter
Summa kronor

321:39
136553:37

Inkomster:
Statsbidrag:
a)Lärarelöner
b)Fortsättningsskola, slöjd och
skolkök

35700:62
2591:50

Bidrag till sjukvikarier
Pensionsavgifter
Barnavårdsnämnden:
a)Fattigvårdstyrelsen bidrag
b)statsbidrag
Luleå Järnverksaktiebolag

32292:12
1000:1311:25

1200:100:-

1300:1400:-

Luleå Träslipsaktiebolag

700:-

Hyresmedel.

1050:-

Fattigvårdstyrelsens anslag till skolan

300:-

Slöjdmedel

200:-

Brist att uttaxera
Summa kronor

91000:136553:37

§15.
Ett protokollsutdrag från stadsfullmäktige med förmälan, att fullmäktige bifallit
folkskolestyrelsen anhållan om anslag till vattenledning och elektrisk belysning i Karlsviks
skolhus, lades till handlingarna.
§16.
Genom protokollsutdrag från stadsfullmäktige hade folkskolestyrelsen anmodats att inkomma
med förslag angående avlöningsförmåner för de under styrelsen lydande befattningshavarna,
vilka på grund av mobiliseringen äro hindrade att sköta sina tjänster. Ordförande och
sekreteraren fingo i uppdrag att avge det begärda yttrandet.

§17.
Ordförande meddelade, att vid utlottning inför notarius publicus föjande obligationer,
tillhörande 1900 års skolhusbyggnadslån blivit utlottade, nämligen: å 1000 kr n:o 36, 121, 129
och 207 och å 500 kr n:o 96, 107 och 141. Folkskolestyrelsen godkände åtgärden.
§18.
Överläraren meddelade, att han efter samråd med folkskolestyrelsens ordf. i skrivelse till
församlingens pastor anhållit, att föräldrarna till följande barn, som vägrat besöka skolan,
nämligen Nanny, dotter till arb. J. O. Sundqvist, Göta, dotter till smeden A.N. Kjellberg och
Lillian, dotter till maskinisten Enok Johansson måtte tilldelas den varning, varom
folkskolestyrelsen § 51 talar. Folkskolestyrelsen godkände denna åtgärd.
§19.
Domprosten J. Hansson hade i skrivelse meddelat, att han i enlighet med folkskolestyrelsens
anhållan meddelat varning åt föräldrarna till Sofia Riström, Karl Häll, Gustav Lilja och Ellen
Johansson och förständigt den att senast måndagen den 28 sept. skicka barnen till skolan.
§20.
Överläraren meddelade, att han efter samråd med folkskolestyrelsens ordförande i skrivelse
till kyrkorådet anhåller att föräldrarna till Gustav Lilja, Ellen Johansson och Nanny Sundqvist,
vilka barn trots erhållen varning av församlingens pastor ej infunnit sig till skolgång, måtte
tilldelas den varning, varom folkskolestadgan § 51 talar. Folkskolestyrelsen godkände denna
åtgärd.
§21.
Motiv till folkskolestyrelsens förslag till stat för år 1915:
1.I frågor om anslaget till underhåll av hus och gårdsplaner hänvisas till stadsbyggmästaren av
folkskolestyrelsen granskade förslag. Kostnader för reparationer av korridorer och rummen A
och B i östra skolhuset har av styrelsen genom särskilt beslut strukits.
2.Brandvedsavgifterna för det nya skolhuset i Karlsvik ha kräft en höjning av anslaget med
200 kr.
3.Utan det ordinarie anslaget har folkskolestyrelsen beräknat ett extra anslag för Karlsviks
skola å 900 kr, varav 300 kr skulle användas till inköp av slöjdinventarier och 600 kr till
inköp av gymnastikattiralj:
4.Anslaget till belysning av skolorna i staden har styrelsen ansett sig kunna sänka med 150 kr;
medan anslaget till belysning av skolorna utom staden höjts med 200 kr, till vilket belopp
omkostnaderna för belysning av Karlsviks skolhus beräknats.
5.De ytterligare höjda bränslepriserna samt behovet av bränsle till Karlsvik där bolaget förut
bekostat uppvärmningen, ha lämnat till höjning av anslaget med 700 kr.
8.Som för nästkommande år behövs ett extra anslag å 200 kr för Karlsvik, då det i år beviljade
anslaget av 300 kr ej räckt till det nödvändiga.
10.Två av skolans lärare, överlärarinnan P.Edw.Lindmark och folkskolläraren A.W.Falk, ha
uppflyttat i högre lönegrad. Rörande skolkökslärarinnan Anna Hällgrens och slöjdlärarinnans
Elina Rutbergs ålderstillägg samt beträffande gymnastikinstruktörstjänsten hänvisas till
särskilda beslut.
12.En ny flickslöjdsgrupp har beräknats. Anslaget har dock hunnit sänkas på grund av att
skolkökslärarinnan Maria Flemström övertagit fyra slöjdgrupper.

15.Anslaget till sjukvikarier har styreslen ansett sig böra höja med 100 kr. Redan under
innevarande år har genom skolstyrelsens försorg extralärning undansatt med en pr barn från
Notviken, vilka ej kunnat gå den långa vägen till Mjölkudden. Arvodet för dessa extra timmar
har nästkommande år beräknats till 250 kr.
16.Vaktmästaren i Östra skolan är från och med nästa år berättigad till ett andra ålderstillägg.
Rörande avlöningsförmånerna får vaktmästaren vid Karlsviks skola hänvisa till särskilt beslut.
18.Beträffande höjningen å denna punkt, hänvisas till av styrelsen gjord särskild
framställning.
20.Anslaget som under de senaste åren varit för lågt beräknat, har höjts med 200 kr.
22.Hyra för Notviken bortfaller.
23.En del extra rengöringsarbeten i gymnastiksalen och de korridorer, som belagts med
korkmatta, ha betingat en höjning av anslaget till städning i Östra skolan med 100 kr.
Anslaget till skurning i Västra skolan har höjts med 75 kr., motsvarande kostnaden för en
skurning utöver det antal som förut beräknats. För skurning av Karlsviks skola har förslagsvis
beräknats till 150 kr.
24.Inrättandet av metallslöjd har betingat en höjning av anslaget under denna punkt med 57
kr.
25.Det nya skolköket i Karlsvik har ansett motivera en höjning av detta anslag med 50 kr.
27.Rörande anslaget till skolvandringsstipendier hänvisas till av styrelsen gjord särskild
framställning.
§22.
Herr M. Lindqvists reservation:
Folkskolestyrelsen har på sammanträde den 13 oktober beslutat att i staten för 1915 upptaga
dels kr. 1240 för inre reparationer av Östra folkskolehuset, dels och ett belopp av kr. 500 för
avlönande av en gymnastikinstruktör. Då jag emellertid anser, att det är folkskolestyrelsen så
väl som andra kommunala institutioners plikt att under kommande ekonomiska kristtider,
tillse att icke några som helst utgifter utöver det nödvändiga beslutas, har jag icke kunnat
biträda folkskolestyrelsens ovanvarande beslut. Ty säkert är, att vi under de närmaste
skatteåren hava att motse en minskning i beviljningsärendenas antal, samtidigt som utgifterna
för understöd, nödhjälpsarbeten, etc otvivelaktigt kommer att ökas. Vad en inre reparation av
östra folkskolehuset beträffar så föreligger inga som helst nödvändighet, då salarna, som
förslaget, var, icke äro otrevliga eller ohygieniska. Tvärtom äro de ur hygienisk synpunkt
synnerligen tillfredsställande. Skador som helst skulle uppstå genom ett uppskov med arbetet,
utan summerade fördelar komma att visa sig, då det är att befara att rappningen på bjälkar etc.
ytterligare kan komma att spricka sönder, och nyttan av en reparation som redan på den grund
måtte anses tvivelaktig. Vad gymnastikinstruktörsbefattningen beträffar, så föreligger icke
med något mera trängande behov av en sådan än förut och ehuru det ju är önskvärt, att
gymnastikundervisningen ordnas på ett fullt tillfredställande sätt, tror jag dock icke att på
ovannämnda sätt tillstyrka inrättande av nya tjänster. Då mitt yrkande, att ovan nämnda
poster, tillsammans kr 1740, icke skulle upptagas i 1915 års stat, och att taxeringsbeloppet
skulle minskas i motsvarande nivå icke av styrlesen bifallits får jag härmed anmäla min
reservation mot beslutet i fråga. Luleå den 14 okt. 1914. Melcher Lindqvist.
Justerat:
Oskar Åhrström
Hildur Mörtzell”

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

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 oktober 1914.

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,
Fernlund, Sandberg, Nilsson, D. Andersson, Solvén, Hage, Gillqvist och Widlund ävensom
Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Burman och Edström, av
vilka Herr Burman ej med kallelse anträffats och Herr Edström var frånvarande utan anmält
laga förfall. Därjämte övervar Herr Borgmästaren sammanträdet.
§1.
Utsagos Herrar Falk och Hansson att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 20 i denna månad
kl. 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 10 sistlidne september förda protokoll.
§3.
Magistraten hade till Stadsfullmäktige överlämnat en från stadens poliskår till Magistraten
ingiven framställning om löneförhöjning, och hade Magistraten därvid, med bifogande av från
Stadsfiskalen infordrat yttrande i ärendet, för egen del föreslagit, att av de sju olika
lönekategorier, som enligt Stadsfullmäktiges beslut den 3 juni 1912 gälla för stadens lägre
befattningshavare, för överkonstaplarne skulle bestämmas lön enligt 1:sta kategorien med en
begynnelselön av 2,000 kronor och två ålderstillägg å vardera 250 kronor efter 5 och 10 års
tjänstgöring, samt för konstaplarne efter 3:dje kategorien med en begynnelselön av 1,500
kronor och 3 ålderstillägg, varje å 150 kronor, efter 5, 10, och 15 års tjänstgöring, men att det
nu utgående beklädnadsbidraget, 100 kronor för varje medlem per år, skulle upphöra.
Lönenämnden, vars yttrande infordrats i ärendet, hade tillstyrkt bifall till magistratens förslag
med den förändring att kårens samtliga medlemmar borde tillerkännas ett beklädnadsbidrag
av 100 kronor per år, samt att ålderstilläggen borde för poliskonstaplarne utgå efter respektive
3, 6 och 9 års tjänstgöring. Uti särskild reservation hade ledamoten av lönenämnden herr
Santesson framlagt ett särskildt motiverat förslag till lönestat för polispersonalen. Vid
behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att
i huvudsaklig överensstämmelse med herr Santessons reservation och i anslutning till 1912
års lönestat bestämma polispersonalens löneförhållanden sålunda:
Lönegrupp 1. Polisöverkonstapel.
Arvode……………………………………………………………Kr. 2,000:vartill kommer fri uniformsbeklädnad;
2 ålderstillägg efetr respektive 5 och 10 års tjänst å
”
250.
Lönegrupp 3. Poliskonstapel
Arvode…………………………………………………………….Kr. 1,500:vartill kommer fri uniformsbeklädnad;
3 ålderstillägg efter 5, 10 och 15 års tjänst………………………..”
150:Såväl polisöverkonstapel som poliskonstapel äga rätt till den fria läkarevård, som stadsläkaren
enligt sin instruktion är skyldig att lämna. Såsom villkor för erhållande av denna lönereglering
bestämmes att samtidigt med det den nya lönestaten träder i kraft det av Stadsfullmäktige den
3 juni 1912 fastställda lönereglemente skall äga tillämpning å polispersonalen, samt att i § 7
av polisreglementet intagna bestämmelser rörande pension upphävas, varemot bestämmelsen

att polispersonalen i likhet med övriga tjänstemän skulle skyldigkännas att, intill dess
annorlunda kan varda bestämt i avseende på pensioneringen, såsom bidrag till sin
pensionering årligen erlägga två procent å innehavande löner, fortfarande blir gällande.
Slutligen beslöto Stadsfullmäktige likaledes på förslag av Beredningsnämnden, att den nya
lönestaten skall tillämpas från och med den 1 juli 1914 samt att för löneförhöjningen för
innevarande år erforderliga medel skola anskaffas genom uttaxering.
§4.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 27 februari 1913 överlämnat ett av stadsingenjören
uppgjort förslag ny stadsplan över Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen till
Byggnadsnämnden för vidtagande av i lagen om stadsplan och tomtindelning samt i
byggnadsordningen för Luleå stad föreskrivna åtgärder, hade nu Byggnadsnämnden återsänt
handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige, med tillkännagivande att någon annan protest
mot förslaget icke avhörts än från Kungl.Överintendentsämbetet, vilken myndighet, i vars
vård folkskoleseminarieanläggningen i Luleå är lämnad, ansett sig böra på det kraftigaste
inlägga sin gensaga emot att seminarietomten, på sätt förslaget giver vid handen, skulle
komma att två sidor omgivas av tomter och på en del av den tredje avskäras. För egen del
hade Byggnadsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige ville på av stadsingenjören uti avgivet
yttrande anförda skäl utan avseende å den ingivna protesten ingå till Kungl. Maj:t med
begäran om fastställelse av den föreslagna stadsplaneändringen. Vid föredragning av detta
ärende hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: att
för sin del godkänna det föreliggande förslaget med den ändring att hela kvarteret Cedern
skall bibehållas som öppen plats; att med anledning av den utav
Kungl.Överintendentsämbetets ingivna protesten och med hänvisning till stadsingenjörens
yttrande bestämma, att uthus å tomterna i seminariekvarteret icke få uppföras mot annan
granntomt och minst 6 meter från seminarietomten, att därest Kungl. Maj:t icke skulle anse
sig kunna godkänna förslaget angående seminarietomtens avskärning genom Lulsundsgatan,
eventuelt för sin del godkänna sådan ändring däri, att gatan framdrages utanför tomtens
sydöstra hörn enligt å kartan med prickade linier angiven sträckning; att uppdraga åt
Byggnadsnämnden att utverka Kungl. Maj:ts faställelse av det föreliggande förslaget med
undantag av föreslagen tomtindelning, vara fastställelse nu ej bör sökas. Vid behandling av
ärendet beslöto Stadsfullmäktige att återremittera detsamma till Byggnadsnämnden för att
sätta Byggnadsnämnden i tillfälle att inkomma med fullständigt yttrande och förslag i ärendet.
§5.
Stadskamreraren hade till Drätselkammaren avgivit yttrande och förslag med anledning av
från enskilda föreningar och institutioner inkomna ansökningar om anslag av de
brännvinsmedel, som i årets utgiftsstat under rubrik 35 avsatts för att utgå som understöd till
läsrum, sjukkassor, nykterhetsverksamhet med flera sociala ändamål, varvid följande förslag
till fördelning av medlen uppgjorts:
Luleå arbetsstuga………………………………………………….Kr. 400:Folkbibliotekets läsrum……………………………………………kr. 350:Nykterhetsfolkets sjukkassa N:o 206 och nykterhetsvännernas
Allm. sjukkassa N:o 105 tiihopa…………………………………..kr. 116:Nykterhetsfolkets sjukkassa N:o 26 i Bergviken………………….kr. 30:Framtidsförbundets sjukkassa N:o 6 i Luleå……………………....kr. 50:Framtidsförbundets sjukkassa N:o 93 i Bergviken………………...kr. 30:Slumstationen…………………………………………………….. kr. 200:Luleå Simklubb…………………………………………………….kr. 150:Nationaltemplarordens loger N:o 1176, 1333 och 1235 100

Kronor vardera, tillhopa…………………………………………....kr. 300:Summa Kr.1,626:Sedan emellertid till Drätselkammaren ytterligare en ansökan inkommit med begäran om
anslag av ifrågavarande medel, nämligen en ansökan om anslag av 150 kronor från
Godtemplarorderns kretsloge i Luleå, hade Drätselkammaren tillstyrkr bifall till det av
stadskamreraren upprättade förslag till medlens fördelning med den ändring, att
Godtempalrorderns kretsloge erhåller 150 kronor och att vardera av nationalgodtemplarordens
tre loger erhåller ett till 50 kronor nedsatt belopp eller tillhopa 150 kronor. Drätselkammaren
hade vidare föreslagit, att vid anslagets beviljande skulle fästas det villkor, att redogörelse
skall lämnas till Drätselkammaren för medlens användning ävensom att nytt anslag icke får
uppbäras, för än redogörelse lämnats för eventuellt förut lämnat anslag. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige, vad Drätselkammaren sålunda
föreslagit.
§6.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herr Brändström föreslagit, att
Stadsfullmäktige måtte besluta att brännvinsutskänkning i Luleå stad under utskänkningsåret
1915 skall äga rum i samma utsträckning som under innevarande period, nämligen å en
utminuterings- och en utskänkningsrättighet, bägge förlagda till stadshuset. Vid behandling av
detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla motionen.
Herr Thurfjell hade anhållit att få till protokollet antecknat, att han röstat för bifall till
motionen endast under villkor att de i Stadsfullmäktiges protokoll för den 9 maj 1912 § 7
mom. 1a och b omförmälda inskränkningar i tiden för lokalernas öppethållande vid
brännvinsförsäljningen iakttagas samt att motböcker i fråga om utminuteringen införas. Efter
votering beslöto Stadsfullmäktige med 15 röster mot 13, vilka avgåvos för bifall till
Beredningsnämndens förslag, att avslå motionen.
§7.
Efter föredragning av från Drätselkammaren inkommen berättelse över Luleå Vattenledningsoch Vattenavlopps verksamhet under år 1913 beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att lägga densamma till handlingarne.
§8.
Hamnmästaren K.Hj. Falkland hade i skrivelse till Hamndirektionen under framhållande att
han liksom hamnens övriga ordinarie personal skyldigkänts att avstå viss procent av lönen till
sin pensionering, utan att någon viss pension eller någon pension alls blivit fastställd,
hemställt, att Hamndirektionen måtte hos Stadsfullmäktige göra framställning om att få saken
ordnad såväl för hamnmästaren som för hamnens övriga tjänstemän, icke blott med avseende
å pensionens storlek utan även rörande åldersgräns och övriga villkor. Hamndirektionen hade
därefter översänt framställningen till Stadsfullmäktige med hemställan, att Fullmäktige ville
vidtaga åtgärd till avhjälpande av den däri påpekade bristfälligheten. Vid föredragning av
detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden, att då frågan, om
den föreslagna städernas pensionskassa kommer tillstånd, ännu ej är definitivt avgjord och
frågan om pensionering av hamnens tjänstemän i alla händelser bör prövas i samband med
frågan om ordnande av pensionsväsendet i allmänhet för stadens befattningshavare,
framställningen för närvarande ej skulle till någon åtgärd föranleda.
§9.
Sedan lokomotivföraren N.Falk anfört besvär öfver Hamndirektionens den 20 juli 1914
fattade beslut rörande utseende av ombud vid Svenska Hamnförbundets årsmöte i Malmö den

30 och 31 juli detta år av skäl att reglemenstenlig kallelse till detta sammanträde, vid vilket
beslut fattats, icke skett, Hamndirektionen vid sammanträde den 11 sistlidne augusti förnyat
sitt då fattade beslut att till sitt ombud vid nämnda årsmöte utse hamnmästaren K.Hj.Falkland
samt för ändamålet utanordnat en reseersättning av 200 kronor. Därjämte hade
hamndirektionen beslutit att underställa denna åtgärd Stadsfullmäktiges godkännande.
Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige icke måtte godkänna den
av Hamndirektionen sålunda vidtagna åtgärden. Vid behandling av detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige efter votering med 17 röster mot 11 att bifalla Beredningsnämndens förslag.
Minoriteten röstade för ett av herr Carlgren väckt förslag att Stadsfullmäktige skulle
godkänna åtgärden, men samtidigt förklara, att frågan om beviljande av dylika anslag för
framtiden alltid borde underställas Stadsfullmäktiges prövning.
§10.
Uti skrivelse den 4 sistlidne september hade Konungens Befallningshavande i länet på grund
av föreskrift i nådigt cirkulär den 18 augusti 1914 anbefallt Stadfullmäktige att, om ock så
snart i orten kan förväntas arbetslöshet, som icke genom lokala anordningar kan avhjälpas,
omedelbart gå i författning om tillsättande av en arbetslöshets- och hjälpkommitté, och hade
Konungens Befallningshavande till ordförande uti eventuell sådan kommitté utsett
försäkringsinspektören A.Gullberg. Vid föredragning av detta ärende beslöto
Stadsfullmäktige. Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden, att ehuru någon egentlig arbetslöshet f.n. icke kan anses råda inom
staden, dock redan nu tillsätta en sådan kommunal arbetslöshets- och hjälpkommitté,
bestående av 8 personer, och utsagos till medlemmar i denna kommitté schaktmästaren
O.Sander, lokomotiveldaren A.A.Ahlström, direktören C.Tillman, tapetseraren O.Widlund,
fröken Lotten Burman, snickaren B.A.Hellsten, fröken Ellen Sundberg och distriktchefen
C.A.Schultz, de båda senaste efter val med slutna sedlar med respektive 25 och 21 röster.
§11.
Efter föredragning av inkommen berättelse över verkställd revision av Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning för år 1913, beslöto Stadsfullmäktige
på förslag av Beredningsnämnden att i enlighet med revisorernas hemställan bevilja full och
tacksam ansvarsfrihet för anstaltens styrelse och kassaförvaltare under år 1913.
§12.
Rådmannen P. Sandström, vilken av Drätselkammaren utsetts till stadens ombud vid de av
Luleå Järnverksaktiebolag och Luleå Träsliperiaktiebolag begärda lantmäteriförrättningar,
som avse utstakning av gränser i vattnet för nämnda bolags fastigheter å den s.k.
Nordantillheden, hade i till Drätselkammaren ställd skrivelse, åtföljd av en av
förrättningsmannen upprättad karta, utvisande bolagens yrkande rörande rågångarnas
uppdragande i vattnet, anhållit att Kammaren ville fatta beslut, huru i ärendet från stadens sida
borde förfaras. Hamndirektionen, vars yttrande inhämtats, hade inlämnat 2:ne från
vattenfallsdirektören F.V. Hansen och lotskaptenen B. Östrand infordrade utlåtanden, med
hemställan att Drätselkammaren på i dessa utlåtanden anförda skäl ville bestrida, att bolagen
hade äganderätt till vattnet utanför respektive markområden, då detsamma utgör en del av
Luleå stads hamnområde och följaktligen är allmän farled. Drätselkammaren hade därefter
införskaffat utlåtande i saken från revisionssekreteraren H.A. Hamilton, däri denne hävdar att
bolagen genom köpeavtal av staden förvärvat vattenområdet utanför sina landimråden i den
omfattning, som enligt allmänna rättsregler tillkommer en strandägare, men att bolagen vid
begagnade av dessa sina områden äro bundna av inskränkningar, som betingas därav, att
vattenområdet är att hänföra till allmän farled. Sedan därefter Hamndirektionen beretts

tillfälle att med anledning av detta utlåtande avgiva nytt yttrande i ärendet, hade
Hamndirektionen endast meddelat, att Direktionen vidhöll sin förut uttalade mening i saken.
Vid slutlig behandling av detta ärende hade Drätselkammaren beslutit att överlämna
handlingarne i ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan att Stadsfullmäktige ville
godkänna den å i ärendet företedda kartan uppdragna gränslinien i vattnet mellan Luleå stda, å
ena, samt Luleå Järnverks A.B. och Luleå Träsliperi A.B. å den andra sidan, dock under
villkor att enär det vatten, varpå bolagen sålunda gjort anspråk, såsom hörande till Luleå stads
hamnområde vore att hänföra till allmän farled, bolagen beträffande de byggnader och
utfyllningar i samt andra förfoganden över vattenområdet måtte förbinda sig att ställa sig till
efterrättelse de i sådant hänseende uti Kungl. Förordningen den 30 december 1880 angående
jordägares rätt över vatten å hans grund ävensom i andra stadganden gällanden bestämmelser
till efterrättelse. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden hemställt, att
Stadsfullmäktige måtte bifalla Drätselkammarens förslag. Herr Falk hade anhållit att få till
protokollet antecknat, att han röstat för att Stadsfullmäktige måtte besluta att med bestridande
av bolagens äganderätt till ifrågavarande vattenområde icke godkänna den vid förrättningen
uppdragna gränslinjen. Vid ärendets förerdragning beslöto Stadsfullmäktige efter votering
med 19 röster mot 8, vilka avgåvos för bifall till Beredningsnämndens förslag, att i enlighet
med herr Falks reservation och med bestridande av bolagens äganderätt till ifrågavarande
vattenområde icke godkänna den vid förrättningen uppdragna gränslinjen.
§13.
Sedan Konungens Befallningshavande med anledning av de ändringar, som av
Hamndirektionen föreslagits uti det förut uppgjorda förslaget till ny hamntaxa för åren 1915 –
1919 infordrat Stadsfullmäktiges förnyade yttrande i ärendet, beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att återremittera detsamma till i Hamndirektionen för
skyndsam utredning, dels huru de senast föreslagna förhöjda avgifterna komma att verka, dels
om verkligt behogv i föreligegr av sådana förhöjda avgifter.
§14.
Tvänne från Magistraten inkomna avskrifter av skrivelser från Norrbottens läns
arbetslöshetskommission beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till den vid dagens
sammanträde tillsatta arbetslöshets- och hjälpkommittén.
§15.
En skrivelse från statens industrikommissions arbetsutskott angående stödjande av den
inhemska industrien beslöto Stadsfullmäktige att överlämna till Drätselkammaren.
§16.
Föredrogs en skrivelse från E. Hartzell med begäran om förlängt anstånd med inbetalande av
hans skatterestantier till staden, och beslöts att överlämna densamma till Drätselkammaren.
§17.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) En framställning från grundlogen Vaken av L.O.G.T i Mjölkudden om understöd:
2:o) Magistratens framställning om anslag till understödjande av arbetslösa inom kommunen;
3:o) Luleå allmänna manskörs begäran om anslag;
4:o) Målaren J.O. Öhmans begäran om avkortning av 1913 års kommunalutskylder;
5:o) Herr Lindgrens motion om införande av stadens annonser i Norrbottens Tidningen.

§18.
Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från K.G. Åkerlunds Eftr. om
upphävande av ett Drätselkammarens beslut att vägra indragande av avloppsledning i
fastigheten n:o 4 i kvarteret Alkan.
§19.
Till Hamndirektionen och Lönenämnden remitterades hamnbokhållaren B.Fridströms begäran
om löneförhöjning.
Som ovan
Justeradt:
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
Per Segerstedt/A.Holm
Nils Falk
John Hansson”
År 1914 den 20 oktober efter därom förut ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar
Å tjänstens vägnar:
A.Holm”
”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 16 okt. 1914.
Närvarande: herr A.Gullberg, O.Åhrström, M.Lindqvist, G.Norrby, V.Oscarsson, G.Nyberg
fr.Hildur Mörtzell, samt undert.sekr.

§1.
Till folkskolestyreslens ombud att närvara vid det sammanträde den 26 innevarande okt. kl.10
f.m. till vilket Statens lantbruksingenjör kallat, jordvägarna omkring Mjölkuddstjärn, utsågs
styrelsens ordf. hr A.Gullberg samt till suppleant för denne styrelsens v-ordf. hr O. Åhrström.
Dag som ovan
Alfr. Gullberg/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 17 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gunnarsson, Ahlström, Wester, fru Sundström, fröknarna
Björkman och Sundberg samt tillsyningsmannen.
§1.
Till leverantör af matvaror till fattiggården och understödstagarne under tiden 1 november
1914 – 30 april 1915 antogs Luleå kooperativa förening.
§2.
Till leverantör av skodon till fattiggården som understödstagarne under tiden 1 november
1914 – 30 april 1915 antogs fröken Augusta Jansson.

§3.
Till leverantör af bröd till fattiggården under tiden 1 november 1914 – 30 april 1915 antogs
bagaren F.E. Stadhe.
§4.
Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll för den 10 september 1914, § 24,
angående beviljande af ett anslag af intill 5000 kronor för utdelande af understöd till
behöfvande mobiliserades familjer.
§5.
Beslöt styrelsen inköpa en kappa och ett par damasker åt flickan Nanny Lundström, hvilken
vore utackorderad hos änkan Maria Bergström i Sundom, hvaremot frågan om försäljning af
fosterbarnsarvodet, hvarom änkan Bergström gjort framställning, f.n. icke skulle upptagas till
behandling.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 17 oktober
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Ahlström, Danielsson, Edström, Fernlund,
Lindqvist och J.A. Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes kammarens protokoll af den 30 sistlidne september.
§2.
Sedan Magistraten till Drätselkammaren öfverlämnat revisionsberättelsen öfver Luleå stads
räkenskaper och förvaltning år 1913 med anhållan att Kammaren ville efter Hamndirektionens
och Styrelsens för pantlånekontoret hörande skyndsammast möjligt inkomma med förklaring,
föredrogos af Stadskamreraren och Elektricitetsverkets föreståndare öfver anmärkningsakten
afgifna yttranden; och beslutade Drätselkammaren att upptaga Stadskamrerarens förklaring
som eget yttrande med hänvisning tillika till hvad Elektriciettsverkets föreståndare i sin
förklaring anfört.Vidare skulle de från Pantlånekontorets styrelse och Hamndirektionen
inkomna förklaringarna tillika med öfriga remisshandlingar till Magistraten öfversändas.
§3
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll, den 10 september 1914, § 11, angående
vikariatersättning till båglampskolare W.Wikström.
§4.
Vid föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 10 nästlidne september, § 26,
antecknades först, att Stadsfullmäktige godkänt af Drätselkammaren vidtagen åtgärd
beträffande den mobiliserade befattningshafvarnes aflöningsförmåner under augusti samt att
Stadsfullmäktige bemyndigat drätselkammaren dels att efter pröfning i hvarje särskildt fall till
i stadens tjänst fast anställda mobiliserade arbetare utbetala full aflöning äfven för den del af
augusti, hvarunder de varit mobiliserade, dels ock att tills vidare i tillämpliga delar utbetala
löner i enlighet med bestämmelserna i Kungl. Kungsleden den 28 augusti 1914.
Stadsfullmäktige hade vidare beslutat att i öfrigt återremittera ärendet till Drätselkammaren

för närmare utredning och förslag angående mobiliserades aflöningsförmåner under
återstoden af år 1914. Med anledning af denna Fullmäktiges remiss hade Stadskamreraren
inkommit med en öfver de mobiliserade befattningshavarne och fast anställda arbetarne
uppgjord förteckning, i hvilken införts dels hur mycket hvar ock en af dem afstår af sin
aflöning vid tillämpningen af nämnda Kungl.förordning dels huru mycket hvar och en vid
mobilisering uppbär i krigsaflöning, allt pr. månad räknadt. Sedan Drätselkammaren tagit del
af denna utredning, som äfven visade huru mycket hvar och en förlorar eller vinner vid
aflöning pr. månad vid mobilisering, beslutade Kammaren att öfversända den förebragta
utredningen till Stadsfullmäktige med hemställan att följande bestämmelser måtte fastställas:
att afdrag skall göras att hela aflöningen under den tid mobiliseringen varar för dem af de
mobiliserade befattningshafvarne, som tillhöra arméns eller flottans reserv; att för öfriga
befattningshafvare och fast anställda arbetare aflöning utgår i enlighet med bestämmelserna i
Kungl.förordningen af den 28 augusti 1914; dock att aflöningsafdrag i intetdera fallet får
göras med högre belopp än de mobiliserade uppbär i krigsaflöning.
§5.
Med öfverlämnade af skrifvelser från Chefen för Kungl. Lantförsvarsdepartementet och
Konungens befallningshafvande i länet angående verkställande af utredning i hvad mån
uppskof med inställelse till krigstjänstgöring bör medgifvas utöfver hvad i nådiga
kungörelserna den 28 september 1913 är förutsatt, hade Magistraten begärt utredning
beträffande kommunens verksamhet för hvilka värnpliktiga det kan vara önskligt medgifva
sådant uppskof. Sedan af Stadskamreraren infordrade utredningar från stadens olika under
Kammaren ställda tjänstemän föredragits, beslutade drätselkammaren att med öfverlämnande
till Magistraten af den förebragta utredningen instämma i hvad Stadskamreraren i afgifvet
yttrande i ärendet anfört.
§6.
Ångvältsmaskinisten P.E. Pettersson hade hon drätselkammaren gjort framställning om
erhållande af månadsaflöning. Efter föredragning af ett af Stadsingenjören i ärendet afgifvet
yttrande beslutade Kammaren att, då intet skäl förelåg att framför en del andra fast anställda
arbetare bevilja Pettersson månadsaflöning, afslå framställningen.
§7.
Utsågs till justeringsmän af dagens protokoll herrar Ljungberg och Brändström.

Justeras:
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 17
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström och Lindqvist.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 14 nästlidne september.
Justeras:
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Gärde, Nilsson, Ahlström äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren, Brandchefen och Elektricitetsverkets föreståndare.
§1.
Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 5 oktober 1914.
§2.
Föredrogs Stadfullmäktiges protokoll den 10 september 1914 beträffande §§ 3 – 6, 11 – 13,
16 och 22; och beslutade Nämnden: angående beviljadt tillstånd till C.F. Wikström att anlägga
väg öfver vretan n:r 689: att Wikström skulle underrättas om fullmäktiges beslut; angående
utarrendering till J.P. Ruth af del af vretan n:r 148 – 150 m.m att kontrakt skulle genom
Stadskamrerarens försorg upprättats med arrendatorn; angående beviljad vikariatersättning till
H. Wikström: att beviljadt belopp skulle till Wikström utbetalas; samt angående beviljadt
tilläggsanslag till Karslviks folkskolebyggnad:
att Folkskolestyrelsen skulle delgifvas beslutet, därest styrelsen icke genom Magistraten
erhållit del af detsamma.
§3.
Fastighetsaktiebolaget Spiggen hade i skrifvelse anfört klagomål öfver, att entrepenören vid
Luleå stads elektricitetsverk låter månader förflyta mellan beställningen och påbörjandet af
elektriska arbeten samt att afgifvande af kostnadsberäkningar oftast fördröjdes flera veckor.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att infordra förklaring från
entreprenören, hvarför ej bestämmelserna i den för honom gällande instruktionen rörande
arbetens utförande inom rimlig tid och minimitiden för anbuds afgifvande följas.
§4.
Elektricitetsverkets föreståndare hade till Nämndens pröfning öfverlämnat tvenne inkomna
anbud å leverans af båglampskol; och beslutade Nämnden på tillstyrkan af Elektricitetsverkets
föreståndare att inköpa från
1) Elektriska Aktiebolaget Siemens – Schuckert, Stockholm följande kolmärke ”T” af
Gebr. Siemens tillverkning:
4000 par 20 x 13 x 235 m/m
kr.105:1500 par 20 x 13 x 215 m/m
kr. 95:1500 par 20 x 13 x 200 m/m
kr. 90:allt pr 1000 par, gällande franco Stocholm, inclusive emballage med en leveranstid af 14
dagar från fabrik.
2) Luth och Roséns Elektriska Aktiebolag, Stockholms följande båglampskol af märke C:
2000 st. 20 x 180 m/m Docht
kr.7.10 pr 100 st
2000 st. 12 x 170 m/m Homogen
kr 2.55 pr 100 st
Netto fritt Stockholm, exclusive emballage.
§5.
En förnyad framställning från Elektriska Aktiebolaget Fram och höjning af de fastställda
entrepenörspriserna å elektrisk material med 10 % remitterades till Elektricitetsverkets
föreståndare för undersökning i hvilken utsträckning entrepenören under dyrtiden verkställt
inköp af material, samt för yttrande, i hvad mån priserna väntas hålla sig i nuvarande höjd.

§6.
Med öfverlämnande af ett af länsveterinären F. Rosengren utfärdadt intyg, att brandkåren
tillhörig vallack fux, kallad ”Brand” vore såsom lidande af intermittent hälta, ledstyfhet och
allmän svaghet, oduglig till tjänstehäst, hade Brandchefen i skrifvelse anhållit att få som
slaktdjur försälja hästen i fråga och i stället inköpa en ny häst för brandkårens räkning för i
stat reserveradt belopp 900 kronor. Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att med
bifall till framställningen uppdraga till Brandchefen att sälja den till brandtjänst oduglig förklarade hästen för lägst 70 kronor samt att vid lämplig tidpunkt anbud å inköp af en ny
brandhäst.
§7.
Sedan Brandchefen tillstyrkt ansökningen beslutade Nämnden att antaga t.f. brandmannen
Herman Sundström till ordinarie brandman f.o.m. den 1 oktober innevarande år, hvarvid han
har att tillgodoräkna sig tjänsteår f.o.m. den 1 nästlidne april, sedan hvilken tid han innehaft
vikariat för brandman n:r 1 Lundberg under dennes tjänstledighet för fullgörande af 1:sta årets
vapenöfning.
§8.
Uppdrogs till Brandchefen att uppföra och inkomma med förslag till sådan ändring i
brandordningen, att nuvarande brandmästaren tjänstgör som brandchef vid förfall för den
ordinarie brandchefen och att nuvarande vice brandchefens funktion inskränkes till att omfatta
chefskapet för reservbrandkåren.
§9.
Sedan statens landtbruksingenjör Karl Elfström till drästelkammaren utfärdadt kallelse till
sammanträde den 26 nästkommande oktober för utredning af frågor berörande ifrågasatt
sänkning af s.k. Mjölkuddtjärn för åstadkommande af torrläggning af vattenskadade marker å
Mjölkudden, beslutade Nämnden att som sitt ombud vid förrättningen utse stadsingenjören
E.Kinnman; och skulle utdrag af detta protokoll därvid gälla honom såsom fullmakt.
§10.
Sedan Hamndirektionen förklarat sig afstå från förhyrande i saluhallsbyggnaden af lokaler för
södra tullvakten, därest icke samtidigt af direktionen begärd kabinettsanordning finge i
byggnaden inredas och förhyras, hade Stadsbyggmästaren inkommit med nytt förslag till
inredning af hela västra delen af byggnaden, där – förutom lokaler för fiskförsäljning, isbod
och förvaringsrum samt lotskontor – lokaler för södra tullvakten och kabinett med
vattenklosettanordning skulle blifva inrymd, hvilket förslag Hamndirektionen på tillfrågan
förklarat sig för sin del godkänna äfvensom villig att för tull- och kabinettslokalerna betala en
sammalagd hyra af högst 1050 kronor pr år under minst 5 års tid samt själf ombestyra
renhållningen af kabinettet. Antecknas skulle vidare att Hälsovårdsnämnden, hos hvilken
drätselkammaren anhållit om utlåtande huruvida något är att ur hygienisk synpunkt anmärka
mot den föreslagna anordningen af vattenklosetter i byggnaden, i resolution meddelat tillstånd
till arbetets utförande under villkor att afstängningsluckor insättas på grenledningarna till
golfkällaren och att dessa luckor hålles stängda och endast under lågvatten vid behof öppnas,
hvilken anordning Stadsingenjören förklarade vara lätt utförbar och dragande en kostnad af
högst 75 kronor. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att öfversända förslaget
jämte af Stadskamreraren uppgjord ekonomisk tablå till Stadsfullmäktige med hemställan att
Fullmäktige ville bevilja ett anslag af 5501 kronor för utförande af de föreslagna

anordningarna i västra delen af saluhallen för södra tullvakten, kabinett, fiskstånd med isbod
samt förvaringsrum.
§11.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 10 september 1914, § 28, angående bifall till
drätselkammaren hemställan att få från Statens Järnvägar emottaga c:a 33000 kbm. jordmassa
samt att för ett belopp af 9900 kronor verkställa utkörning och planering af densamma på
föreslagna platser. Beträffande de beviljande medlen, 9900 kronor, antecknades att 6300
kronor skulle uttaxeras och återstoden 3600 kronor anskaffas antingen genom upplåning eller
uttaxering beroende på om den föreslagna väganläggningen Luleå – Hertsön kommer till
stånd eller ej. Vid behandling af ärendet beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsingenjören
att ordna med mottagandet af jordmassan; och skulle Stadsingenjören tillika befullmäktigas
att om Statens järnvägar vore villiga, att åtaga sig utkörning och planering af massan till
beräknadt pris, 30 öre pr kbm., därom träffa aftal med Statens Järnvägar å drätselkammarens
vägnar.
§12.
Föredrogs Konungens Befallningshafvanden i Norrbottens län resolution den 7 oktober 1914 i
anledning af sökt fastställelse af byggnadsnämndens i Luleå beslut den 17 juni 1914 rörande
förslag att sammanslå tomterna n:ris 4 och 6 inom kvarteret Sillen i Luleå stad; och beslutade
Nämnden att icke anföra besvär i saken.
Som ofvan
Justeradt 22 okt. 1914
Å tjänstens vägnar
H.K.Brändström”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 22
oktober 1914.
Närvarande: Herrar H.K.Brändström, Gärde, Fernlund, J.A. Nilsson och L. Brännström
äfvensom Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 19 innevarande oktober.
§2.
Distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar i Luleå hade med erinran därom, att
förvaltningen i skrifvelse till drätselkammaren en 28 april 1911 förklarat sig villig att under
vissa villkor lämna bidrag till anordnande af den i vägföretaget Luleå stad – Herstön och
Svartön ingående vägbron öfver Luleå bangård, i skrifvelse till drätselkammaren meddelat, att
den hos Kungl. Järnvägsstyrelsen föreslagit, att vägbron redan nu måste komma till utförande
på Statens Järnvägars bekostnad för att till en början, intill dess frågan om nämnda vägföretag
hunnit ordnas, å densamma leda den för Statens Järnvägar nu hinderliga gångtrafiken öfver
bangården, men sedermera, då berörda företag kommit till stånd, upplåta vägbron för allmänt
begagnande såsom ett led i väganläggningen; och skulle upplåtandet af ifrågavarande vägbro
då ersätta det i förutnämnda skrifvelse till drätselkammaren i utsikt ställda bidraget; hvartill
allt Kungl.Järnvägsstyrelsen lämnat bifall under förutsättning, att Luleå stad förklarar sig icke
hafva något att erinra mot förslaget. Distriktsförvaltningen hade vidare öfverlämnat i två
exemplar upprättad öfverenskommelse emellan Statens Järnvägar och Luleå stad angående
byggande och underhåll af vägbron. Vid föredragning af ärendet beslutade nu nämnden att
med åberopande af ärendet bilagda handlingar öfverlämna skrifvelsen till Stadsfullmäktige

med hemställan, att Fullmäktige ville med godkännande af förslaget meddela
drätselkammaren bemyndigande att å stadens vägnar underskrifva den upprättade
öfverenskommelsen.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af herr Fernlund hos Fullmäktige
väckt motion, att Stadsfullmäktige ville till motverkande af befarad arbetslöshet besluta:
att snarast möjligt igångsätta byggandet och åtaga sig underhållet af den del af vägföretaget
Luleå – Hertsön och Svartön, som faller inom stadens område, därvid af kaptenen C.
Skarstedt uppgjorda ritningar och kostnadsförslag enligt alternativ V b skulle ligga till grund
vid arbetets utförande; att uppdraga åt drätselkammaren att med Statens Järnvägar träffa de
öfverenskommelser, som kunna leda till billigaste anläggningskostnader; att för
vägbyggnaden erforderliga medel skola anskaffas genom lån; samt att, då ärendet vore af
brådskande natur detsamma måtte skyndsamt behandlas. Med anledning af denna motion får
nämnden anföra följande: Sedan Neder-Luleå socken i afsikt att genom igångsättande af
arbetena för väganläggningen Luleå - Svartön och Hertsön bereda en sannolikt behöflig
arbetsmöjlighet, anmodat distriktsingenjören kapten C. Skarstedt att renstaka vägdelarne inom
socknen och upprätta arbetsprofil till dem, hade Skarstedt i skrifvelse till drätselkammaren
meddelat, att han vid utförandet af detta uppdrag utan kostnad för staden renstakat äfven de
vägdelar, som falla inom stadens område, och upprättat arbetsprofil till dem, hvarjämte
Skarstedt öfversände en lista öfver på entreprenadauktion upptagna anbud på utförande af
vägen afdelningsvis äfven för stadens del, med rätt för staden att förkasta alla anbuden eller
antaga vissa af dem. Skarstedt hade vidare i skrifvelsen framhållit att som staten bidrager med
c:a 2/3 af den beräknade kostnaden, kontrollen och arbetsledningen bör handhafvas af en
distriktstjänsteman inom väg- och vattenbyggnadsdistriktet och under honom af en
schaktmästare för den dagliga tillsynen; och erbjöd sig Skarstedt att utan ersättning vara
kontrollant och arbetsledare inom stadens område i fråga under förutsättning, att en
schaktmästare på förutnämndt sätt aflönas såsom arbetsledarens biträde för den dagliga
tillsynen. Vid föredragning af denna skrifvelse jämte ett af Stadsingenjören däröfver afgifvet
yttrande beslutade Nämnden på sammanträde den 5 innevarande oktober att, då ett så
gynnsamt tillfälle att få den af Stadsfullmäktige den 9 maj 1912 beslutade väganläggningen
billigt och sakkunnigt utförd, icke vidare torde yppa sig, med tacksamhet mottaga Skarstedts
erbjudande att vara arbetsledare och kontrollant vid vägföretaget samt att i enlighet med
Skarstedts förslag anställa byggmästaren J.A. Lindqvist som arbetsledarens biträde för den
dagliga tillsynen antaga de översända mycket fördelaktiga anbuden å vägbrytning, hvilka voro
afgifna under förbehåll, att anbudsgifvarne voro lösta från sina anbud, om dessa ej undergått
pröfning inom 14 dagar efter auktionen. Sedan vidare antecknats, att Stadsfullmäktige den 10
nästlidne september beslutit förklara sig villiga att från Statens Järnvägar mottaga 12000 kbm.
jordfyllning för utkörning och planering af den till vägen hörande vägbanken öfver
Skurholmsfjärden, beslutade Nämnden att med återställande af motionen hos
Stadsfullmäktige hemställa, att då enligt kapten Skarstedts uppgift ingen risk för att sedvanligt
statsbidrag tillfaller staden föreligger, hos Stadsfullmäktige hemställa om godkännande af de
vidtagna åtgärderna. Beträffande definitiva ritningar och kostnadsförslag skola de, när de
erhållits från kapten Skarstedt, underställas Stadsfullmäktiges godkännande; och har
drätselkammmaren därefter för afsikt att hos Fullmäktige begära bemyndigande att för stadens
räkning ansöka om utbekommande af stadsbidrag.
§4.
Fattigvårdsstyrelsens arbetsutskott hade i skrifvelse till drätselkammaren hemställt, att
kammaren ville till motverkande af befarad arbetslöhet i möjligaste mån igångsätta sådana

arbeten, som möjligen planlagts för den närmaste framtiden och som kunna utföras under den
kallare årstiden, därvid arbetsutskottet särskildt tänkt sig leverans af makadam till det af
Statens Järnvägstrafiks änke- och pupillkassa planerade bostadshuset i Luleå samt
grundläggning m.m. för de tilltänkta nybyggnaderna för den kommunla arbetsinrättningen.
Vid föredragning af detta ärende antecknades först, att upplysning vunnits, att änke- och
pupillkassan ämnade utlämna det förenämnda byggnadsarbete på entreprenad, hvarför någon
underhandling om makadamleverans icke kunde ske, förrän entrepenören blefve känd, samt
att planen att uppföra nya byggnader vid fattiggården ännu måste anses befinna sig i ett så
förberedande skick, att några ens förberedande arbeten icke ansågos kunna företagas.
Emellertid ville drätselkammaren meddela arbetsutskottet att kammaren vidtagit en del
åtgärder i förberörda syfte, nämligen: att åtgärder vidtagits för att sätta vägföretaget Luleå –
Hertsön igång redan den 1 november; att arbete med utkörning och planering af 33000 kbm.
jordmassa, som levereras till staden af Statens Järnvägar, omedelbart kommer att taga sin
början; att stenkrossen kommer att hållas igång under vinterns lopp; samt att beslut fattats, att
hos revirförvaltningen begära utdrifning af vedskog under instundande vinter.
§5.
Beslutade Nämnden hos revirförvaltningen begära utdrifning under instundande vinter af
vedskog å stadsskogen i den omfattning, hvartill staden kan vara berättigad.
§6.
W. Oscarsson hade skrifvelse till drätselkammaren anhållit, att å vretan 72 – 76, härstädes, få
på 10 år arrendera ett område om 2202 kvm. enligt af stadsingenjören E. Kinnman upprättade
karta äfvensom att få hafva de byggnadsdelar, som nämnda karta utvisar, kvarstående å
området. I afgifvet yttrande hade Stadsingenjören anfört, att det begärda området för
närvarande icke vore för staden behöfligt för något ändamål, men att detsamma skall till större
delen enligt nya förslaget till stadsplan tillfalla kyrkogården, hvarför Stadsingenjören föreslog
arrendetiden till 5 år med ytterligare förlängning ett år i sänder, därest kontraktet ej uppsäges
från någondera sidan 3 månader före den 1 oktober, samt arrendeafgiften till 75 kronor pr år
eller c:a 6 % på det beräknade värdet på en tomt på denna plats och med denna storlek. Som
emellertid byggnaden i Pilgatan snarast bör borttagas och gatumark icke anses böra
utarrenderas särskildt på längre tid, beslutade Nämnden att afslå framställningen.
§7.
Sedan maskinisten i stadshuset A. Westerlund i infordrad förklaring med anledning af
Stadsbyggmästarens mot honom gjorda anmälan för onykterhet och störande uppträden till
alla delar bestridit, att han låtit någon förseelse komma sig till last i tjänsten, beslutade
Nämnden att remittera förklaringen till Stadsbyggmästaren för att med intyg eller annorledes
bestyrka anmälningens riktighet.
§8.
Bifölls Stadsingenjörens begäran om ett anslag af 20 kronor till biträde för uträkning af 3:dje
kvartalets vattendebiteringslängd.
§9.
Till Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren remitterade för yttrande:
1:o) P .Lalanders begäran om tillstånd till uppförande af en byggand å vretan 443 – 447;
2:o) Johan Olssons begäran om tillstånd till flyttning af en gård från vreten 447 – 448 till
vreten n:r 348 – 352;

3:o) A. Elanders begäran om tillstånd till uppförande af ett boningshus å vretan n:r 1 i
Stadsherstön;
4:o) R. Rutbergs begäran om tillstånd till uppförande af byggnad å vretan n:r 134 – 135.
§10.
J.F. Johansson anhållan om befrielse från afgift för staden tillhörigt af sökanden intaget
område i tomt n:r 8 Björken remitterades till Stadsingenjören för utredning och yttrande.

Justeradt de 26/10 1914.
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 26 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Linder, Falk, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Valdes Herr Linder till ordförande för sammanträdet.
§2.
Föredrogs och godkändes direktionens protokoll af den 13 innevarande oktober.
§3.
Beslutade Hamndirektionen att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsätta
torsdagen den 29 innevarande oktober kl. 5.30 e.m.

Justeradt 29/10 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 28
oktober 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Danielsson, Edström, Axel Nilsson och Bucht äfvensom
Brandchefen.
§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 12 innevarande oktober.
§2.
Brandchefen hade till drätselkammaren för pröfning öfverlämnat dels infordrade anbud å
leverans af för brandkårens behof för år 1915 erforderliga förbruknings- och
beklädnadsartiklar dels vid anbudens öppnande fördt protokoll äfvensom följande af
brandchefen uppsatta jämförelsetablå öfver anbuden: ”Jämförelsetablå öfver - - - - - - - Bil.10/14. Vid härefter företagen pröfning beslutade nämnden att antaga följande anbud:
å hö: n:r 5 Axel Sundström, Björns tegelbruk, Sunderby station
å råghalm: n:r 11 Oscar Enström, Ängesbyn, Neder-Luleå
å beklädnadspersedlar: n:r 1 Johan Olsson, Luleå

å skodon: n:r 16 Augusta Jansson, Luleå
å skoreparationer: n:r 10 P.O. Sundkvist, Luleå
å pälsmössor: n:r 17 F.I. Istaelsson, Luleå
å sommarmössor: n:r 18 K.F. Forsell, Luleå, allt till i tablån angifna pris, hvarefter öfriga
anbud afslogos. Nämnden beslutade vidare att, som något anbud å hafvre icke inkommit
uppdraga till brandchefen att under hand efter infordrande af anbud i hvarje fall inköpa
behöflig kvantitet hafvre; att antaga af åkaren C.J. Andersson under hand afgifvet anbud att
leverera 40 famnar barrved till ett pris af kr. 12:50, allt per famn, upplagd å Pontuskajen;
samt att samtliga leverantörer skola ställa kontrakt, försedda med af brandchefen godkänd
borgen eller annan säkerhet för leveransens fullgörande.
§3.
Nämnden beslutade vidare af åkaren C.J Andersson till i föregående paragraf af detta
protokoll angifna pris inköpa ytterligare 10 famnar björk- och 10 famnar barrved för gamla
rådhuset och stadshusets maskinistbostad.
§4.
Sedan Stadskamreraren med åberopande af lagen om allmän pensionsförsäkring den 30 juni
1913 § 14 hemställt därom, beslutade nämnden att uppbörden af innevarande års
pensionsafgifter skola af drätselkontoret uppbäras under tiden 30 november – 4 december
samt att uppbörden af pensionsafgifter under följande år tillsvidare uppbäras samtidigt med
uppbörden af sista tredjedelen af föregående års kommunalutskylder eller i början af
september hvarje år.
§5.
Sedan Magistraten till drätselkammaren öfverlämnat af Lars A. Holmström hos Magistraten i
Umeå anförda besvär öfver af stadsfogden i Umeå verkställd utmätning af Holmström påförda
1913 års utskylder i Luleå stad, kr. 33:75, med anmodan att jämte remisshandlingarna
inkomma med förklaring, beslutade nämnden vid ärendets föredragning att remittera
detsamma till Stadsfogden för att jämte remisshandlingarna till nämnden inkomma med
förklaring i ärendet.
§6.
Beslutade nämnden låta bero vid af drätselkontoret vidtagna åtgärder för indrifning af 1:ste
stationsskrifvaren P.J. Odén, Boden år 1911 debiterad belysningsafgift å kr. 3:65.
§7.
Föredrogs af Stadskamreraren löst utslag rörande åläggande för Emma Wennberg att borttaga
henne tillhöriga å fastigheten n:r 232 i kvarteret Simpan befintliga byggnader.
§8.
Beslutade Ekonominämnden på förslag af stadskamreraren att göra följande tillägg till
gällande taxa för fästvåningens uthyrande, nämligen att vid uthyrande af fästsalen jämte
tillhörande entrérum till enbart konsert, hvartill tillika entrébiljetter säljas till högst 1 krona 50
öre, hyran skall en gång om året omsättas till 42 kronor ( incl.ersättning för värme, städning
och bänkflyttning) hvartill kommer ersättning för belysning, som erlägges enligt mätare.
§9.
Föredrogs från stadsfogden A. Bexell inkommen kostnadsräkning å kr. 1723:93 å diverse
donationsjordsmål.

§10.
Sedan Norrbottens läns pröfningsnämnd beslutat göra sådan ändring i taxeringen till
inkomstbevillning för Luleå järnverksaktiebolag för år 1914, att bolagets af taxeringsnämnden
taxerade inkomst, 361040 kronor, nedsatts till 224380 kronor, beslutade drätselkammaren att
uppdraga till e.o. hofrättsnotarien A. Bexell eller den han i sitt ställe förordnar att å
drätselkammarens vägnar anföra besvär hos Kungl. Kammarrätten öfver pröfningsnämndens
beslut i ärendet; och skulle utdrag af detta protokoll därvid tjäna såsom fullmakt.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 29 oktober
1914.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordberg, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades direktionens protokoll den 26 innevarande oktober.
§2.
Föredrogs af Stadsingenjören upprättad kostnadsberäkning till iordningställande af planen
mellan tullkajen och saluhallen, slutade å summa af 9600 kronor; och beslutade
Hamndirektionen att med godkännande häraf upptaga nödiga medel i förslaget till utgiftsstat
för år 1915.
§3.
Föredrogs af Hamnmästaren upprättadt och inlämnadt förslag till inkomst- och utgiftsstat för
Hamndirektionen år 1915; och beslutade Hamndirektionen att godkänna detsamma.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.

Justeradt den 10 okt 1914.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 oktober 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Ahlström, Gunnarsson, fröken Björkman, fru
Ssundström, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollen för den 30 september och 17 oktober föredrogos och justerades. På förslag af fru
Sundström vid det senare protokollets justering beslöt styrelsen till dagens protokoll anteckna,
att då handlanden Ture Hagbergs och Luleå kooperativa förenings anbud å leverans af
matvaror till understödstagarne voro ungefär lika, men Hagberg, som under nästföregående
period varit leverantör, vid mobiliseringens början utan giltig anledning brutit kontraktet med

styrelsen och dels vägrat att till understödstagarne utlämna en del varor, som han hade i lager
och sålde till andra kunder, dels för andra varor debiterat väsentligt högre priser än de
kontrakterade, styrelsen vid sådant förhållande ansett sig oförhindrad antaga Luleå
kooperativa förening till levernatör för understödstagarne, ehuru föreningen icke i likhet med
Hagberg förbundit sig att lämna någon viss rabatt å inköpta varor. Det skulle vidare
antecknas, att handl. Hagberg och Luleå kooperativa förening vore de enda anbudsgifvarne.
En af herr Gullberg ingifven skrifvelse innefattande en från styrelsens beslut att antaga Luleå
kooperativa förening till leverantör af matvaror till understödstagarne afvikande mening
beslöt styrelsen icke upptaga till behandling, enär herr Gullberg icke varit närvarande och
deltagit i nämnda beslut.
§2.
Beslöt styrelsen lämna Hedvig af Klercker ett understöd af 50 kronor att utbelas genom
tillsyningsmannen i mindre poster under en tidrymd af tre månader.
§3.
Afslog styrelsen åkaren J.E. Jonssons framställning om ersättning för vård under en följd af år
dottersonen Holger Elof.
§4.
Beslöt styrelsen lämna Maria Nilsson ett månatligt understöd af 8 kronor för hennes barn.
§5.
Då det yppat sig större svårigheter att utbekomma aflidna Johanna Augusta Anderssons
pension å kr. 23:36, beslöt styrelsen att f.n. låta saken bero.
§6.
Hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsson hade uti ingifven skrifvelse anhållit, att som det
mellan styrelsen och honom upprättade hyresaftal numera upphört att gälla, styrelsen måtte gå
i författning om afhysande af Hedvig af Klerker och familjen Rosendahl från de af dem
bebodda lägenheterna i hans fastighet i Charlottendahl. Vid föredragning häraf beslöt
styrelsen att som herr Oscarsson på därom gjord framställning medgifvit, att styrelsen tills
vidare finge disponera fröken af Klerkers och Rosendahls lägenheter emot en månadshyra af
resp. 8 och 12 kronor, herr Oscarssons framställning icke skulle till någon styrelsens åtgärd
föranleda.
§7.
Föredrogs ett meddelande från Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå, att Lea och
Oskar Öqvist komme att utan ersättning omhändertagas, den förra af stationsförman E.J.
Bodén i Gammelstad och den senare af fadern, numera bosatt i Luleå.
§8.
Sedan drätselkontoret anmält, att herr Melker Lindqvist trots anmaning icke betalt de honom
för förfallolös utevaro från ett av styrelsens sammanträde ådömda böter, 2 kronor, beslöt
styrelsen indrifva beloppet genom stadsfogden.
§9.
Afslogs fru Hanna Sundgrens framställning om reshjälp åt hennes man, som vistades i
Amerika och nu önskade återvända till Sverige.

§10.
Ett från drästelkammaren inkommet meddelande rörande de åtgärder, som vidtagits för
beredande af arbete åt arbetslösa, beslöt styrelsen öfverlämna till arbetsutskottet.

§11.
Beslöt styrelsen, att i stället för snus och tobak, som hittills inköpts och utdelats till hjonen å
fattifgården, desamma i stället skulle erhålla s.k. flitpengar efter följande bestämmelser:
1.o) En hvar å fattiggården intagen med undantag af barn och idioter äger rätt att månatligen
den 15:de i månaden utfå flitpengar till ett belopp af intill tre (3) kronor med tillägg för den
som oafbrutet arbeta utom fattiggården af 10% å arbetsförtjänsten.
2:o) Rätt till åtnjutande af flitpengar inträder efetr 14 dagars vistelse å fattiggården.
3:o) Vid förseelser såsom fylleri m.m göres skäligt afdrag å flitpengarna.
4:o) Vid olofligt afvikande från fattiggården under minst 2 dagar går den skyldige förlustig
innestående flitpengar och betraktas därefter som nyintagen.
5:o) Flitpengarna lämnas hjonen utan kvitto.
6:o) Den som med fattigvårdsstyrelsens tillstånd utgår från fattiggården erhåller flitpengar för
den del af månaden han varit intagen efter samma beräkning som föregående månad.
§12.
Beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att under hand utackordera flickan Ebba
Johanna Snabb.
§13.
Afslog styrelsen Hulda Granboms ansökan att få lämna fattigvården.
§14.
Godkändes understödslistorna för november. Den kontanta utdelningen uppgick till följande
belopp:
för I distriktet
Kr. 338:91
för II ”
” 291:66
för III ”
” 295:85
för IV ”
” 240:55
§15.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 96 kronor.
§16.
Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under oktober.
§17.
Anmälde tillsyningsmannen, att följande personer afgått från fattiggården: den 26 oktober
änkan Johanna Lindström (död)
den 19 oktober Arvid Stenbergs 5 barn samt att följande personer intagits:
den 9 oktober Hulda Granbom med ett barn,
den 22 oktober Maria Elisabeth Lindgren
den 28 oktober Syster Helga Johansson

§18.
Diakonissans rapport öfver oktober månads utgifter föredrogs och lades till handlingarne.
§19.
Med anledning af en skrifvelse från herr Gullberg angående uppförande af ett nytt svinhus vid
fattiggården beslöt styrelsen tillsätta en komité, bestående af herrar Gullberg
(sammankallande), Ahlström och Gunnarsson med uppdrag att inkomma med utredning och
förslag i ärendet.
§20.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande O.E. Nilsson, Gerda
Markgren, Naima Bergström och Hulda Granbom samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande
K.V. Johansson, K.A.L. Karlsson och G.V. Rådström.
§21.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i
fattigvårdsmål rörande G.A. Fjellberg, Sofia E. Fjellberg, Katarina V. Svensson, Sigrid E.
Pettersson, Emma A. Gustafsson och E. Isaksson Hvit.

Justerat
E.Lindgren
M.Sundström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

.

