Protokoll augusti 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 4
augusti 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, Nilsson.

§1.
Beslutade nämnden att för drätselkammarens räkning draga en växel i Riksbanken å 10000
kronor pr tre månader; och skulle utställas af herr Sandström att betalas till stadskamreraren
eller order samt accepteras af drätselkammaren. Protokollet förklarades genast justeradt.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 augusti 1914.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 18 nästlidne juli.
§2.
Hamndirektionens ombud i mål mellan Trafikaktiebolaget i Haparanda, å ena, samt
Hamndirektionen å andra sidan, e.o. hofrättsnotarien K. Hamrin, hade i skrifvelse meddelat
dels att hofrätten fastställt underrättens utslag i målet samt förpliktigat bolaget att ersätta
direktionen för ett exemplar af hofrättens dom dels att bolaget anmält missnöje i och för
målets fullföljande till högtsa domstolen. Vid föredragning häraf beslutade Hamndirektionen
att befullmäktiga e.o. hofrättsnotarien K. Hamrin att Hamndirektionens talan föra och rätt
bevaka vid målets handläggning hos Kungl. Majt:t; och skulle utdrag af detta protokoll därvid
tjäna honom såsom fullmakt.
§3.
Hamndirektionen hade till Stadsbyggmästaren remitterat en af herr Burman väckt motion om
uppförande af en fiskhall vid södra hamnen. Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med af
kostnadsförslag åtföljd ritning, afseende fiskhallens inrymmande i stadens saluhall och
dragande en kostnad af 9000 kronor, återtog herr Burman sin motion, sedan fråga blifvit
väckt att i den disponibla delen af saluhallen i stället för fiskhall inrymma icke blott en mindre
lokal för fiskhall i anslutning till saluhallens utan äfven lokaler för södra tullvakten och för ett
kabinett, hvilka skulle ersätta nuvarande tullvaktstuga och hamnens kabinettsbyggnad.
Hamndirektionen beslutade vidare att utse Herr ordföranden och Hamnmästaren att träda i
underhandling med drätselkammaren för frågans ordnande på bästa sätt och till ömsesidig
belåtenhet.
§4.
Öfverjägmästaren i Luleå distrikt hade med bifogande af afskrift af Kungl. Domänstyrelsens
skrifvelse af den 14 juli 1914 angående utarrendering till Hamndirektionen af kronoholmen
Tjufholmen öfversänt förslagskontrakt i två exemplar med anhållan att direktionen ville

underteckna detsamma. Sedan från kontraktet antecknats bl.a. att detsamma skulle gälla under
15 år retroaktivt f.o.m den 1 januari 1909, med en arrendeafgift af 200 kronor pr år, beslutade
Hamndirektionen att godkänna kontraktet till underskrift.
§5.
Föredrogs och lades handlingarne en från Magistraten inkommen anmälan, att
lokomotivföraren N. Falk hos Konungens Befallningshafvande anfört besvär öfver
Hamndirektionen den 20 juli 1914 fattade beslut rörande antagande af anbud å gatsten och
utseende af ombud vid Svenska Hamnförbundets årsmöte i Malmö.
§6.
Hamnmästaren K.HJ. Falkland hade i skrifvelse till Hamndirektionen under framhållande att
han liksom hamnens öfriga ordinarie personal skyldigkänts att afstå viss procent af lönen till
sin pensionering, utan att någon viss pension eller öfverhufvud någon pension alls blifvit
fastställd, hemställt att Hamndirektionen måtte hos Stadsfullmäktige göra framställning om att
få saken ordnad såväl för hamnmästaren som för hamnens öfriga tjänstemän, icke blott med
afseende å pensioneringens storlek utan äfven rörande åldersgräns och öfriga villkor. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen att öfversända skrifvelsen till
Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville vidtaga åtgärd till afhjälpande af den i
skrifvelsens påpekade bristfälligheten.
§7.
Sedan herr Ordföranden hemställt, att Hamndirektionen ville bestämma hur långt förut
kallelse till sammanträde skall utfärdas, yrkade herr Falk att kallelse skulle utgå senast dagen
före sammanträdets hållande. Efter en stunds diskussion beslutade emellertid
Hamndirektionen på förslag af herr Burman, att Ordföranden och sekreteraren skola äga att i
samråd utfärda kallelse å lämplig tid före sammanträdets afhållande. Herr Ordföranden anhöll
att få sin afvikande mening antecknad i protokollet.
§8.
Sedan lokomotivföraren N. Falk anfört besvär öfver Hamndirektionens den 20 juli 1914
fattade beslut rörande antagande af anbud rörande ett parti gatsten af skäl, att reglementsenlig
kallelse tillsammanträdet icke varit utfärdad, beslutade hamndirektionen att förnya sitt då
fattande beslut att dels antaga Svenska Granit Aktiebolagets anbud å leverans af 1200 kvm.
gatsten af följande dimensioner, bredd 10/15 cm., djup 15/20 cm. och längd 15/25 cm. till ett
pris af kr. 4.65 kvm. f.o.b. lastageplats inom Lysekils distrikt, dels antaga Rederiaktiebolaget
Sveas anbud att till ett pris af kr. 7.25 pr ton frakta nämnda stenparti till Luleå med villkor att
inlastningen sker senast 8 dagar efter det anbudet antagits och rederibolaget underrättats om
lastningsplats. Här skulle antecknas dels att förutom ifrågavarande antagna anbud, offert
infordrats och erhållits från C.A. Kullgrens änka, hvilken anbud emellertid ansågs
ofördelaktigare än det af Svenska Granitaktiebolaget afgifna, dels ock att Sveabolaget
förbehållit sig besked om anbudets antagande senast samma dag.
§9.
Sedan lokomotivföraren N. Falk anfört besvär öfver af hamndirektionen den 20 juli 1914
fattade beslut rörande utseende af ombud vid Svenska Hamnförbundets årsmöte i Malmö den
30 juli och 31 juli d.å af skäl att reglementsenlig kallelse till detta sammanträde vid hvilket
beslut fattats icke skett, beslutade nu Hamndirektionen att förnya sitt då fattade beslut, att till
sitt ombud vid nämnda årsmöte utse hamnmästaren K.HJ. Falkland; och skulle för ändamålet

en reseersättning af 200 kronor utanordnas. Hamndirektionen beslutade vidare att detta beslut
skulle underställas Stadsfullmäktiges godkännande.
§10.
Aflägsnade sig Herr Burman från sammanträdet.
§11.
Sedan sjökapten L. Larsen i skrifvelse anhållit att få köpa 50 tons mudder till barlast för
skonerten Anna Elisabeth, beslutade Hamndirektionen att öfverlämna till Hamnmästaren att
afgöra ärendet och bestämma det pris, som eventuellt borde erläggas.
§12.
Sedan sjökapten L. Larsen i skrifvelse anhållit att få köpa 50 tons mudder till barlast för
skonerten Anna Elisabeth beslutade Hamndirektionen att öfverlämna till Hamnmästaren att
afgöra ärendet och betsämma det pris, som eventuelt borde erläggas.
§13.
Föredrogs och godkändes af Hamnmästaren uppgjordt entrepenadkontrakt med G. Sjöblom
angående uppförande af glacinmur vid södra hamnen.
§14.
På förekommen anledning skulle i detta protokoll antecknas att de anbud å uppförande af
varuhall vid norra hamnen, hvilken prövats vid Hamndirektionens sammanträde den 18
sistlidne juli, inkommit förseglade och öppnats af Ordföranden i närvaro af Hamnmästaren.
§15.
Utanordnades diverse räkningar.
Som ofvan
Justeradt den 8/9 1914
Gustaf Burström”

Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 12
augusti 1914.
Närvarande:Herrar Brändström, Bennet, Gärde, Sander och Nilsson ävensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren, Elektricitetsverkets föreståndare och t.f. brandchefen
Stråhle.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet av den 13 nästlidne juli.
§2.
Stadsbyggmästaren hade inkommit med ritning och kostnadsförslag till inredning i
saluhallsbyggnaden dels av lokaler för södra tullvakten dels av ett kabinett för allmänheten,
vilket allt skulle förnyas av hamndirektionen. Vid föredragning av detta ärende beslutade
nämnden först att, då det ej kunde anses lämpligt att i saluhallsbyggnaden inreda toalettlokaler
för allmänheten, vilket allt skulle förhyras av hamndirektionen. Vid föredragning av detta
ärende beslutade nämnden först att, då det ej kunde anses lämpligt att i saluhallsbygganden

inreda toalettlokaler för allmänheten, särskilt på grund av svårigheten att sköta desamma på
ett hygieniskt och tillfredställande sätt, kabinettsordningen skulle ur förslaget utgå.
Beträffande vidare förslaget till lokaler för tullverket, vilkas inredning enl. av
stadsbyggmästaren utarbetat kostnadsförslag skulle draga en kostnad av 2550 kronor,
beslutade nämnden att godkänna detta, under förutsättning att hamndirektionen förhyr
lokalerna på minst 5 år mot en hyra av 500 kronor incl. vatten samt att, då någon annan
uppvärmning än elektrisk sådan icke är möjlig att anordna i dessa lokaler, hamndirektionen
själv betalar värme och lyse, då drätselkammaren åtager sig kostnadsfri framtagning av
behövliga ledningar och montering av värmeelement. Vad slutligen den återstående
odisponerade delen av saluhallens bottenvåning angår ansåg nämnden att i desamma borde
inredas fiskförsälningslokaler, isbod och förvaringsrum, varvid de enl. stadbyggmästarens
förslag i salustånden n:r 11, 12 och 13 inrymda fiskförsäljningslokalerna i stället skulle utgå
av samma karaktär som de övriga. Nämnden beslutade till sist att, därest hamndirektionen
godkänner de föreslagna villkoren, uppdraga till stadsbyggmästaren att inkomma med
fullständigt förslag till inredning av saluhallens bottenvåning i nu föreslagen riktning.
§3.
Tj.f. brandchefen hade i rapport anmält att brandman n:r 5 E.J. Nord varit frånvarande från
brandstationen utan permission den 20 nästlidne juli kl. 1 f.m. – 3 e.m. därvid han försummat
tjänsten som stallvakt och telegrafpost ävensom rykt på morgonen. Sedan t.f. brandchefen i
skrivelse den 3 innevarande augusti ytterligare anmält, att Nord den 31 i samma månad
uppträtt berusad under tjänstgöringen, beslutade nämnden att bestraffa honom med förlust av
de 15 kronor, han äger innestående hos brandkåren, vilka medel skulle tillfalla brandkårens
enskilda kassa. Nämnden beslutade vidare att bifalla en av Nord ingiven ansökan om avsked
som brandman f.o.m den 3 augusti 1914.
§4.
Sedan genom Elektricitetsverkets försorg anbud infordrats å kraftöverföringsmaskineri jämte
linje för pumpstationen hade trenne sådana inkommit, vilka emellertid icke öppnades då
samtidigt de anbudsgivande tillkännagivit, att de på grund av nu rådande kritiska
förhållanden och med tillämpning av lagens bestämmelser om force majeure annulerat sina
offerter. Med anledning härav beslutade nämnden att arbetet med pumpstationsledningen f.n.
skulle inskränkas till uppsättning av stolpar i den mån sådant lämpligen kunde ske under
innevarande sommar och höst.
§5.
Föredrogs följande protokoll, fört vid öppnande av anbud å stolpsättning för
pumpstationsledningen,
Protokoll, fört vid ……………….Dk.Bil.9/1914. Sedan antecknats att anbudsgivarne av olika
anledningar återtagit sina anbud, beslutade nämnden, att uppdraga till stadsingenjören att söka
utföra stolpsättningen på bästa och billigaste sätt medelst accord; dock till högst det av
anbudsgivaren N. Bergman erbjudet pris, minskat med 1 krona.
§6.
Stadsingenjören hade i skrivelse till drätselkammaren under framhållande att jordägarne å
Mjölkudden begära en oskälig ersättning för det intrång staden kommer att göra deras ägor
vid högspänniningsledningens framdragande till pumpstationen, hemställt att ersättningens
storlek måtte bestämmas av en nämnd bestående av tre personer av vilka vardera parten väljer
en och dessa båda den tredje. Vid föredragning härav beslutade nämnden att, för den händelse
samtliga de enskilda jordägarne gå in på förslaget, för sin del förklara sig villig att utse

ledamot i nämnden och godkänna det beslut, vartill nämnden kommer. Sedan nämnden vidare
godkänt av stadsingenjören uppsatt förslag till den förbindelse, jordägarne borde avgiva,
innan nämnd tillsatta, uppdrogs till stadsingenjören att infordra deras namnunderskrifter.
§7.
Godkändes uppsatt ansökan till Kungl. Maj:t om tillstånd att i enlighet med ansökningen
bilagd karta och beskrivning framdraga den elektriska högspänningsledningen till
pumpstationen.
§8.
Stadsbyggmästaren hade till fullgörande erhållet uppdrag att inkomma med utredning och
förslag till ett bättre ordnande av renhållningen i saluhallen föreslagit att soplåren skulle
bibehållas å nuvarande plats, men att skydd borde beredas densamma mot sol och regn
medelst en tillbyggnad av isboden. Med bifall härtill beslutade nämnden att kostnaden, 70
kronor, skulle tagas av för diverse och oförutsedda utgifter anslaget belopp i saluhallens stat.
§9.
Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt att förbud måtte utfärdas
emot användande av förstugan till stadens tjänstelokaler till förvaringsrum för velocipeder,
enär förstugans väggar togo mer eller mindre skada vid velocipedernas in- och utflyttning.
Stadsbyggmästaren föreslog vidare att ett velocipedstall skulle på stadens bekostnad anordnas
i östra inkörsporten eller å östra gården i stadshuset, för en kostnad av högst 100 kronor. Som
ett velocipedstall, placerat så som stadsbyggmästaren föreslagit, helt visst skulle bliva utan
nytta, beslutade nämnden att uppdraga till statsbyggmästaren att anordna plats dels för c:a 6
st. velocipeder i förstugan till stadens lokaler dels för lämpligt antal sådana i esplanaden
framför stadshuset.
§10.
Stadsingenjören E.Kinnman hade hos drätselkammaren anhållit om ett resebidrag av kr.
159:65 dels för bevistande av Svenska Kommunaltekniska föreningens årsmöte i Malmö den
28 – 30 instundande augusti, dels för en dags vistelse i Stockholm i för studium av där
använda gatubeläggningsmaterialet ”Rockmack”. Sedan antecknats, att Stadsingenjören
Kinnman icke sedan år 1910 åtnjutit något resebidrag av staden, beslutade nämnden vid
föredragning av detta ärende att, då nämnden dessutom ansåg att det vore av vikt för hans
tjänst att han finge studera de förhållanden, som han i sin ansökan berört, hos
Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till framställningen.
§11.
Källarmästarne G. och J. Edberg hade hos drätselkammaren anhållit om reparation av
tamburen till hotellvärdens lägenhet i stadshuset i samband med nu pågående reparation av
lägenheten i övrigt. Sedan stadsbyggmästaren uppgivit kostnaden till 90 kronor, beslutade
nämnden att med bifall till framställningen uppdraga till stadsbyggmästaren att låta verkställa
arbetet på bästa och billigaste sätt.
§12.
Sedan stadsingenjören inkommit med berättelse över Luleå Vattenlednings- och
Vattenavlopps verksamhet under år 1913 beslutade nämnden att överlämna densamma till
stadsfullmäktige.

§13.
Stadskamreraren hade anmält att lagfart saknas å staden tillhörig del av fastighet n:r 141, men
att nödiga handlingar för sökande av sådan icke kunde ske av skäl att de till ärendet hörande
handlingarna uttagits ur drätselkammarens samling av fastighetshandlingar och icke
återställts. Vid föredragning härav beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att
försöka införskaffa sådan handling, som vore erforderlig för lagfarts erhållande.
§14.
Föredrogs och bordlades:
1:o) Stadskamrerarens skrivelse rörande ägoutbyte med Statens Järnvägar för Prästgatans
reglering;
2:o) Paula Ljungholms ansökan att få arrendera tomt vid Vallstenska gården å Notviken.
§15.
Arrendatorn å Moritsängen n.o. om järnvägen A.H. Hedström i Gäddvik hade anhållit om en
ersättning av 75 kronor därest han skulle verkställa i förslagskontraktet stipulerad rödjning av
å lägenheten befintliga träd och buskar. Vid behandling av detta ärende beslutade nämnden att
avslå framställningen; men skulle arrendatorn erbjudas att frånträda ärendet, därest han icke
ville underskriva kontraktet i det skick, det nu är uppsatt.
§16.
Godkändes upprättat kontrakt med kustuppsyningsmannen F.A. Bergström rör, en del av s.k
Åmansgrubban.
§17.
Stadsbyggmästaren hade inlämnat uppgift i diverse inventarier, som bortkommit eller blivit
sönderslagna i stadshuset, för vilka C.J. Dahnés sterbhus bör debiteras; och beslutade
nämnden att skrivelse med räkning skulle tillställas sterbhuset.
§18.
Stadskamreraren hade i enlighet med uppdrag infordrat prospekt från diverse försäkringsbolag
å försäkring av stadens skog för skogsbrand. Sedan antecknats dels att något känt svenskt
bolag icke avslutade dylika försäkringar dels att det enda från ett utländskt bolag inkomna
prospektet icke syntes tilltalande beslutade nämnden, att frågan förnärvarande ej skulle
föranleda till någon åtgärd.
§19.
O. Sanders m.fl. anhållan om framdragning av belysningsledningen till gatukrysset mellan
Back- och Hertsögatorna remitterades till elektricitetsverkets föreståndare för yttrande.
§20.
Till Stadsingenjören remitetrades
1:o) Smeden K.J .Johansson anhållan att få köpa tomt å Mjölkudden.
2:o) Verkstadsarbetaren O.W.Lindvalls ansökan att få köpa tomt å Mjölkudden.
§21.
Beslutade nämnden att från stadsingenjören infordra dels uppgift å längden av det staket, som
bör uppsättas i stadens planteringar dels kostnadsuppgift å detsamma pr meter. Nämnden
gjorde tillika det uttalandet att staketet borde hållas i ljusgul färg och utföras enligt av
stadsingenjören i Kyrkogatan uppsatt modell.

§22.
Godkändes O.Olssons räkning å målningsarbete i tvenne brandskadat rum i stadshuset å 25 kr.
62 öre.
§23.
Beslutade nämnden att anmoda Govenii sterbhus att låta före den 1 nästkommande maj
borttaga den å Gültzauudden på staden numera tillhörig mark befintliga rökstugan.
§24.
Sedan nämnden vid besök på platsen iakttagit att skräp och sopor uttömdes på olika ställen
utanför det av Restaurantföreningen inhägnade området å Gültzauudden, beslutade nämnden
att anmoda föreningen att omedelbart bortskaffa skräpet; och skulle föreningen för framtiden
tillhållas att hopsamla skräp och sopor i lårar eller tunnor och i vanlig ordning bortskaffa dem
till stadens avstjälpningsplats.
§25.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att i förslaget till nästa års utgiftsstat
uppdraga medel till en provisorisk planering och uppsnyggning av Kastellgatan.
§26.
Beslutade att 3:ne för planteringarne behövliga soffor skulle inköpas.
§27.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren att ju förr dess hellre låta verkställa
reparation och uppsnyggning av i stadsparken befintlig pumpbyggnad.
§28.
Beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören att verkställa en mindre planering och
uppsnyggning av kvarteret Fisken för en kostnad av 150 kronor att tagas av i staten anslaget
belopp till diverse gatuarbeten.

Justeradt 7/9 1914
H.K .Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelse den 19 augusti 1914.
Närvarande:hrr Gustafsson, Nyberg, Åhrström, Oscarsson och undertecknad ordförande.
§1.
Till justeringsmän valdes hrr Åhrström och Nyberg.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarne tvenne skrifvelser af den 1:ste och 18:de augusti från
1913 års skolhusbyggnadskommitté. ( Bil. A och B 19/8 1914 )
§3.
Beslöts att distriktets skolor skulle börja den 1 september. Kl.12 midd.

§4.
Till vikarierande lärarinna att uppehålla e.o. folkskollärare Brännströms tjänst under den tid
han fullgör sin värnplikt och mobiliseringsskyldighet, valdes enhälligt fröken Frida Sjöberg
från Haparanda.
§5.
Meddelade ordföranden med hänsyn till att några lärare såsom Gunnarsson, Bohlin, Rydorff,
Brännström, Backteman och Nilsson med all sannolikhet komme att efter skolans början vara
mobiliserade, så hade förberedelser vidtagits för erhållande af vikarierande lärare. Utom fru
Forsén och nyantagna e.o. lärarinnan Bohlin, Karlsvik kunde för stadens folkskola påräknas
f.folkskollärarinnan fru Hallberg och fröken Svea Öberg, äfvensom i föregående antagna
lärarinnan Frida Sjöberg. Härefter uppdrog styrelsen åt ordf. och öfverläraren, att därest
skolgången ej på annat sätt kunde ordnas, träffa aftal med de lärarekrafter som därtill anmält
sig att uppehålla de mobiliserades tjänster.
§6.
Uppdrogos åt öfverläraren, att äfven i år vid höstterminens början låta under sex veckor
småskolans första klass, läsa endast 2 timmar pr dag, sålunda att klassen delas i två hälfter (
Gossar och flickor ) och skolgången blir 2 timmar pr dag för hvardera delen.
§7.
Öfverlärarren hade inkommit med skrifvelse ( Bil C 19/8 1914 ), innefattande förslag till
ordnande af gossarnas slöjd under den tid mobiliseringen påginge. Styrelsen biföll förslaget
med den ändringen, att Hammarström skulle ha två afdelningar och Gunnarsson en, och i
stället skulle Åhrström och Forsén bekomma en hvardera.
§8.
Hade genom ekonominämnden infordrats anbud å antracitkol ( Bil. D 19/8 1914 ); och beslöt
styrelsen att för leverans nu genast inköpa 225 hl antracitkol till ett pris af 4 kr. pr kl.
Som ofvan
In fidem
Alfr. Gullberg”

§9.
Upptages i föregående protokoll, §7, omnämndt ärende; och beslöt styrelsen sedan fröken
Magnusson nu återtagit sin uppsägning af bostaden, låta därvid bero.
Justerat
Osk. Åhrström”

Som förut
Alfr.Gullberg

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 26 augusti 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Danielsson, Ahlström, Gunnarsson, Lindqvist fröken
Björkman, fru Sundström, tillsyningsmannen och diakonissan.

§1.
Protokollet för den 31 juli föredrogs och skulle till dagens protokoll antecknas att enligt § 22
beslutet om J.O.Blomqvist kvarblifvande i sin tjänst tillkom, dels med anledning af
sinnessjuke Larssons våldsamhet och dels tillsyningsmannen Boman vore fullt frisk, samt att
§ 24 skulle helt utgå, hvarefter protokollet justerades.
§2.
Föredrogs och lades till handlingarna redovisning från mobiliseringsutskottet för de medel
hvilka utdelats till de mobiliserades familjer, utvisande att 33 familjer med tillhörande 105
barn erhållit in natura
Kr. 161:15
och i kontant
” 218:50
Summa ” 399:65
§3.
Uppdrogs åt mobiliseringsutskottet att vidtaga lämpliga åtgärder för återkommande af de
gjorda utläggen.
§4.
Beslöt styrelsen ingå till Stadsfullmäktige med anhållan om ett anslag intill 5000 kr för
utdelande af understöd till behöfvande mobiliserades familjer, att utgå ur tillgängliga medel;
äfvensom att Stadsfullmäktige måtte förklara att dylikt understöd icke vore att betrakta som
fattigvård.
§5.
Afslogs Eriks Olssons begäran om hyresbidrag.
§6.
Alma Wallström, som nu vistas i Byske, hade i skrifvelse hemställt med anledning af att hon
till hösten blefve utan rum att styrelsen måtte bekosta hemresa till Luleå. Styrelsen beslöt att
genom tillsyningsmannen meddela henne att inga rum kunna erhållas i Luleå.

§7.
Beviljades Nina Jonssons framställning om ett månatligt bidrag af 5 kronor för hennes son
Allan.
§8.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för
nämligen:
för I distriktet
” II ”
” III ”
” IV

sept. månad, slutande å följande belopp,
kr. 343:66
” 420:50
” 198:50
” 200:50

§9.
Till på andra orter bosatta understödstagare utdelades 86 kronor.

§10.
Till handlinagrna lades Kungl.Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Alma Augusta
Åström och Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål
rörande Naima Amalia Elisabet Bergsström.
§11.
Till sekreteraren öfverlämnades för afgifvande af infordrade påminnelser och förklaringar
handlingarna i fattigvårdsmål rörande Frans Magnus Sandberg, gossen Bertil Öberg och
Hulda Granbom.
§12.
Tillsyningsmannen anmälde att barnen, Helmi Elisabet och Karl Hjalmar Svensson af deras
fader varit inackorderade å fattiggården från och med den 4 till och med den 14 augusti, för
hvilka han erlagt afgift efter 1:50 pr. dag. Åtgärden godkändes.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen att blinda spelmannen Johan Oscar Samuelsson och hans hustru
Anna Vilhelmina Samuelsson måst intagas å fattiggården den 6 augusti. Efter 2 dygns vistelse
erhöllo de enskild hjälp och afreste till Göteborg.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att Kristina Lundkvist måst på grund af sjukdom intagas å
fattiggården den 14 augusti. Åtgärden godkändes och beslöts att söka Njurunda, där hon äger
hemorträtt.
§15.
Anmälde tillsyningsmannen att ryske undersåten den 17 augusti måst å fattigården och
vistades där till den 19 augusti då han hemsändes.
§16.
Fru Amanda Johanssons räkning å 5 kronor för biträde vid förlossning af sotare A.H.
Svensson hustru afslogs.
§17.
Fru Rögers räkning å 10 kronor för biträde vid förlossning af Carl Antonius Brännbergs
hustru afslogs.
§18.
Från barnhemmet Anneberg i Storvik hade inkommit meddelande om att Hedvig Hedgren, på
grund af hon vore sinnessjuk komme att utskrifvas från barnhemmet den 31 dec. I anledning
häraf beslöt styrelsen uppdraga åt sekretariaten att tillskrifva Föreståndarinnan för
barnhemmet och ombedja henne införskaffa läkarebetygen nödiga hospitalhandlingar för att
om detta erhölles söka skaffa plats å hospital.
§19.
Föredrogs och godkändes listan öfver extra understöd under augusti månad.

§20.
Föredrogs och godkändes diakonissans rapport för augusti slutande å kronor 27:95.

§21.
Hustrun till Johannes Lindqvist hade företräde och anhöll få bo kvar i sin lägenhet i
Pontusbaracken. Med anledning af klagomål öfver deras tredska att icke efterkomma
styrelsens uttryckliga tillsägelse och aflägsna de fullväxta döttrarna från hemmet, beslöt
styrelsen, att Lindqvist skulle få bo till 1 oktober, efter den tiden skulle de afhysas från
lägenheten.
§22.
Beviljades Sofia Melin 1 par skor.
§23.
Muraren J.A.Karlströms hustru, anhöll på grund af, att familjen vore uppsagd till 1 september
från den lägenhet i Skurholmen de hyrde, och mannen vore bortrest till Stockholm, om
resebidrag för sig och fyra barn för resa till Stockholm. Styrelsen beslöt uppdraga åt herr
Ahlström att söka öfverenskomma med hyresvärden om att Karlströms familj finge bo kvar
till 15 september mot det att styrelsen garanterade för 1 månads hyra, vidare beslöt styrelsen
uppdraga åt sekreteraren att tillskrifva barnens förmyndare Styrman Erik Karlström med
förfrågan om barnen hade några medel eller någon egendom, som kunde förhjälpa den till resa
till Stockholm.
§24.
Med anledning af att genom mobiliseringen en rätt stor del arbetsföra kvinnor vore utan
arbete, uppdrogs åt mobiliseringsutskottet att inkomma med förslag, hur det bör ordnas för
dessa.
§25.
Beslöt styrelsen att medelst annons i stadens 3 tidningar infordra anbud till den 5 september å
mjölkleverans för fattiggården för tiden 1 okt. 1914 – 1 okt. 1915.
Som ofvan
Justeradt:
E.Lindgren
A.Glaad
M.Sundström
Alfr.Gullberg”
”Protokoll, hållet hos Hamndirektionen i Luleå den 29 augusti 1914.
Närvarande:Herrar Burström, Burman, Falk och Linder samt undertecknad för tillfället
anmodad att föra protokollet.
§1.
Sedan Magistraten genom resolution den 17 innevarande augusti infordart Hamndirektionens
yttrande över de anmärkningar, som av Baltiska Trävaruaktiebolaget m.fl. framstälts mot det
av Hamndirektionen upprättade förslag till förnyad hamntaxa för Luleå stad för åren 1915 –

1919, föredrogs nu och godkändes ett uppsatt förslag till förklaring över anmärkningarne av
följande lydelse:
”Till Magistraten i Luleå ----------------------------” se Bilaga Litt. 29/8.
§2.
Magistraten hade till Hamndirektioen återremitterat förslaget till ny taxa å muddringsavgifter
för fartyg, som passera Finnklipporna och Tjufholmssundet, med begäran om upplysning,
huruvida de anmärkningar, som av Baltiska Trävaruaktiebolaget m.fl. framställts mot
förslaget till förnyad hamntaxa för Luleå, även berörde förstnämnda taxa å muddringsavgifter.
Med anledning härav beslöt Hamndirektionen att med återställande av förslaget meddela, att
ifrågavarande anmärkningar icke i ringaste mån berörde taxan å muddringsavgifter, enär
denna taxa icke innehåller några särskilda undantagsbestämmelser för fartyg i transatlantisk
eller annan utrikes regulier trafik och ej heller upptager några avgifter för timmer, som i
flottar passerar sunden, och det är just dessa bestämmelser, emot vilka anmärkningarne rikta
sig.
§3.
Anteckandes till protokollet, att Hamnmästaren Hj. Falkland erhållit tjänstledighet från och
med den 28 dennes till och med den 5 instundande september samt att hamnservisen C.
Friberg förordnats att under tiden uppehålla hamnmästartjänsten.
Justeradt den 8/9 1914.
Gustaf Burström”

Som ovan
A.Holm

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonomiska nämnd den 31 augusti
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Nilsson och Danielsson.
§1.
Beslöt nämnden godkänna den af Drätselkontoret, efter samråd med ordförandena i
drätselkammarens båda afdelningar vidtagna åtgärden, att till stadens befattningshafvare,
hvilka på grund af utfärdad mobiliseringsorder inkallats till militär tjänst, för innevarande
augusti månad utbetala fulla tjänstgöringspengar, samt Stadsfullmäktige hemställa om
godkännande af ifrågavarande åtgärd. Tillika beslöt drätselkammaren hemställa, att under den
vidare tid, som stadens befattningshafvare blifva förhindarde fullgöra sina tjänster, full lön
men inga tjänstgöringspengar skulle till dem utbetalas. Denna § förklarades genast justerad.
§2.
Föredrogs från elektricitetsverkets föreståndare inkommen skrifvelse, lydande:
”Extra hjälpmontören vid verket David Lindblom har genom ren olyckshändelse under arbete
med ledningar afbrutit sitt lårben den 8 juli d. å. Jag får härmed föreslå, att till Lindholm
utbetalas under den tid han är oförmögen till arbete, 2 kronor och 25 örte per dag,
motsvarande den betalning han hade under arbetstiden. Summan kan utgå af verkets anslag
för arbeten på ledningsnäte. Luleå den 26/8 1914”
Rudolf Bergman.
Med anledning af denna skrifvelse, beslöt drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställa
om omedelbart utbetalande till David Lindblom, hvilken å härvarande lasarett fortfarande

åtnjöte vård för sitt benbrott, af ett belopp af 100 kronor i sjukhjälp; och skulle frågan om
ytterligare skadeersättning företagas till pröfning, sedan närmare utredning från
elektricitetsverket inkommit.
Denna § förklarades genast justerad.
Justeras
Som ofvan
A.Ljungberg”
A.Glaad

.

