Protokoll september 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7
september 1914.

Närvarande:Herrar Brändström, Bennet, Fernlund och Gärde äfvensom stadsingenjören,
stadsbyggmästaren, elektricitetsverkets föreståndare och v. brandchefen.

§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 12 sistlidne augusti.
§2.
Öfverlämnade stadsingenjören förbindelse, utfärdad af ägarne till den jord i s.k. Mjölkudden
öfver eller genom hvilken högspänningsledningen Luleå stad – Pumpstationen skall
framdragas. Till stadens ledamot i den nämnd, som har att värdera den skada och det intrång,
som orsakas af högspänningsledningens framdragande öfver jorden å Mjölkudden, valdes
Herr Landsfiskal G.A. Eckhéll, Gammelstad.
§3.
Med anledning af elektricitetsverkets föreståndares meddelande om yrkesinspektörens
föreskrift om vissa förändringar i motorgeneratorn för att aflägsnadet för personalen skadliga
oljudet, beslöt nämnden godkänna ett af Förenade Elektriska aktiebolaget gjort erbjudande
att mot en kostnad af cirka 200 kronor söka genom omböjning af plåtarne i maskinens
luftkanaler afhjälpa felet. För att under nuvarande kristid ej onödigtvis fördyra kostnaderna,
uppdrogs åt elektricitetsverkets föreståndare, att hos yrkesinspektören utverka anstånd till
våren med arbetets utförande.
§4.
Med anledning af att samtliga större elektriska firmor enligt ansökan bifogadt cirkulär, från
och med den 4 augusti höjt priset å elektriska materiel med 30 procent, anhöll Elektriska
aktiebolaget Fram att få vidtaga motsvarande förhöjning å deras anbudspriser, med respektive
15 och 30 % å arbeten med materiel och enbart materiel. Som nämnden icke ansåg tillräckliga
skäl föreligga för bifall till framställningen, afslogs densamma.
§5.
Elektricitetsverkets föreståndare anhöll i skrifvelse om Drätselkammarens godkännande af
vidtagen åtgärd att inköpa
från A.E.G.fritt Luleå 21 st. mätare till sammanlagt pris
kr.532:från Siemens fritt Stockholm 15 st större mätare till pris
” 930:från Bergman och Beving,Stockholm, fritt Luleå
75 st. små mätare till pris
2145:Från Allmänna Svenska 1022,3 kg. koppartråd
1400:55
35 st. halfwattslampor å 1500 nlj.
497:20 ”
”
1000 nlj.
227:30 ”
” armatur
262:50
Diverse elektrisk material
295:-

Åtgärden godkändes; men beslöt nämnden i anslutning härtill att elktricitetsverkets
förståndare skulle, i likhet med hvad som redan iakttagits af drätselkammarens öfriga
tjänstemän inköp af större parti material och effekter infordra förseglade anbud, hvilka af
honom skulle öppnas i närvaro af tvänne drätselkammarens tjänstemän och protokoll öfver
förrättningen föras, hvarefter föreståndaren hade att jämte eget yttrande öfver densamma
underställa ärendet drätselkammarens pröfning.
§6.
Från Nya Renhållningen inkommen framställning att få förnya kontraktet på samma villkor
som förut bordlades.
§7.
Herr R. Nordberg hade i skrifvelse anhållit om ersättning för kostnad för cementgjutning af
stenfoten å hans hus n:r 7 kv. Skatan som han fått vidkännas på grund af Tullgatans sänkning.
Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden, remittera detsamma till stadsingenjören
för yttrande.
§8.
I skrifvelse hade statens järnvägars distriktsförvaltning i Luleå under vissa förutsättningar
erbjudit staden intill 60000 kbm. Jordmassa lossad vid järnvägsvagn. Nämnden, som ansåg
dels att staden under nuvarande förhållanden vore i behof af fyllning å en del platser och dels
aldrig utom vid detta tillfälle torde kunna erhålla fyllning gratis i groparnes omedelbara närhet
d.v.s. planerad till ett pris af c.a 30 öre pr. kbm., beslöt föreslå stadsfullmäktige att dels gifva
nämnden bemyndigande att få mottaga c:a 33000 kbm. Af den erbjudna massan fördelad
sålunda å följande platser
1) kvarteret Loet
14000 kbm.
2) kv. Fisken
1500 kbm.
3) kv. Rönnen
3000 kbm.
4) järnvägsesplanaden mellan Lulsunds-och
Malmgatorna
2500 kbm.
5) Väg till Hertsön och Svartöstaden, bank
12000 kbm.
öfver Skurholmfjärden
S.a 33000 kbm.
dels anvisa ett belopp af kronor 9900, beräknadt efter ett pris af 30 öre pr kbm. för utkörning
och planering af dessa 33000 kbm. Denna paragraf förklarades genast justerad.
§9.
Bodens Ingenjörskår hade till stadsingenjören gjort framställning om förhyrande af lokomobil
och stenkross. Med anledning af att staden för egen del vore i behof af den samma afslogs
framställningen.
§10.
Sedan stadsingenjören efter samråd med brandchefen inkommit med förslag till område
benämndt Bergviken, å hvilket brandordningen vore afsedd att gälla, beslöt nämnden att
föreslå stadsfullmäktige att detsamma skulle erhålla begränsning enligt bilagd karta med
beskrifning.
§11.
Föredrogs stadsingenjörens utlåtande om E.M Bergmans begäran att få till- och påbygga
boningshusen å vretan n:r 801 – 802 i Mjölkudden, hvilken begäran tillstyrktes på den grund
att byggnaden vore belägen öster om järnvägen och ändringen endast utgjorde en förbättring

af den redan befintliga, utan att i egentlig mening förstora densamma. Nämnden beslöt
tillstyrka ansökan.
§12.
Föredrogs stadsingenjörens utlåtande öfver K.G. Åkerlunds Eftr:s begäran om indragning af
afloppsledning i fastigheten n:r 3 kv. Alkan, hvilken begäran af stadsingenjören afstyrktes.
Då staden icke har afloppledning i angränsande gator och enligt § 2 i reglementet för dess
vattenledning och vattenafloppsserviser framdragas endast inom de delar hvilka den enligt
fasttälld plan är eller varder utsträckt, beslöt nämnden afslå framställningen utom för det fall
att sökanden förklarar sig villig att bekosta ledningen.
§13.
N.A. Harlins begäran om vatten- och afloppslednings framdragande till fast. n:r 457 kv.
Kråkan, föredrogs som vatten och afloppsledning redan förut finnes indragen i fastigheten på
stadens bekostnad tillstyrkte stadsingenjören ansökan endast under villkor att sökanden
betalar ledningarne, hvilket äfven blef nämndens beslut.
§14.
Föredrogs och godkändes af stadsingenjören upprättadt förslag till renhållningskontrakt och
uppdrogos åt stadsingenjören att till den 15 oktober genom annons infordra anbud
dels å renhållning i sin helhet
dels å renhållning vester om Tullgatan
dels å renhållning Tullgatan – Kungsgatan
dels å renhållning öster om Kungsgatan
Som ofvan
Justeradt 5/10 1914
enligt uppdrag
H.K.Brändström”
A.Glaad
”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 7 september 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Danielsson, Gunnarsson, fröknarna Sundberg och Björkman
samt undertecknad Gullberg som i anledning af förhinder för sekreteraren, utsågs att föra
dagens protokoll. Tillsyningsmannen Boman närvar.
§1.
Öppnades det enda anbud som inkommit på mjölkleverans till fattiggården, och befanns detta
vara från förutvarande leverantören änkefru A .Berggren i Gammelstad samt lydande:
Oskummad mjölk
Skummad
Filmjölk
Styrelsen beslöt antaga detta anbud.

13 ½ öre pr liter
7 ½ öre ” ”
14 ” ” ”

§2.
Föredrogs ett från sjöunderofficeraren Emil Carlström ankommet bref muraren
J.A.Carlströms omyndiga barn, af hvilket framgick, att förmyndaren ej ansåg sig kunna göra
något för bringande af hjälp åt barnen. Fru Carlströms framställning om resebidrag för sig och
barnen till Stockholm bordlades i afvaktan för vidare undersökning, som skulle genom
ordförandens försorg verkställas.

§3.
Föredrogs och lades till handlingarna ett cirkulär rörande kurs i sinnesjukvård vid hospital.
§4.
Hade inkommit från Gellivare fattigvårdstyrelses ordförande begärd utredning rörande Bror
Isak Bergmans understödsbehof och framgick däraf, att Bergman som är 72 år gammal och
hemortsberättigad här i staden, vore i behof af understöd, som fattigvårdstyrelsen i Gellivare
föreslog måtte utgå med 10 kronor pr. månad tillsvidare. Beslut fattades i enlighet därmed.
§5.
Uppdrogs åt sekreteraren att bevaka styrelsens fordran i Oscar Sjöbergs konkurs.
§6.
Bifölls fru Hanna Åströms begäran om 1 par skor åt sin fosterdotter Anna Lisa Lindvall.
§7.
Föredrogs en skrifvelse från Diakonanstalten, däri meddelades, att, som här verkande
diakonissa jämväl är fältsyster kunde det eventuella inträffa, att hon finge order att inställa sig
i fält, och att anstalten i så fall ansåg sig sakna möjlighet att ersätta ofvannämnda syster.
Styrelsen som ville behjärta anstaltens situation, lade skrifvelsen till handlingarne.
§8.
Antecknades att N.P. Lindgren, som innehaft en lägenhet i Pontuskasernen aflidit. En dotter
till den aflidne hade förklarat sig villig, att mot ersättning vårda gumman Lindgren och beslöt
styrelsen att för en kostnad intill 15 kr. pr månad inackordera henne hos bemälde dotter.
§9.
Andra distriktets råd fick i uppdrag att utanordna som understöd för september månad åt
hustru Amanda Nyberg 12 kronor samt 10 liter skummad mjölk.
§10.
Som hustru Emma Johansson anmält, att hennes man Gideon Johansson lämnat familjen
nödigt underhåll, beslöt styrelsen att för mannen Johansson framhålla hans skyldighet
därutinnan, i annat fall ansågs sig styrelsen böra vidtaga andra åtgärder. Protokollet justerades
i denna del genast.
§11.
Företrädde Anders Lidgren och begärde att styrelsen ville omhändertaga flickan Nelly Alter,
barn till Lidgrens hemmavarande dotter, enär han icke var i stånd att försörja barnet. Barnets
fader vistades på okänd ort. Styrelsen beslöt åt beredningskontoret, att på lämpligt sätt ordna
frågan.
§12.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva erforderlig förklaring eller påminnelse i följande
fattigvårdsmål: rörande änkan Anna Magdalena Hedström, Bertil Öberg, Hulda Granbom
samt Frans Magnus Sandberg.

Justeras:

Som ofvan

E.Lindgren
M.Sundström
Thyra Björkman”

Alfr.Gullberg

”Protokoll, fördt vid undervisningsnämndens sammanträde den 8 sep. 1914.
Närvarande: Ordf. rektor G. Norrby, fr Hildur Mörtsell, hr O.E.Wester samt underteckn. sekr.
§1.
Upptogs till behandling en från folkskolestyrelsen remitterad och vid nämndens sammanträde
den 14 febr innevarande år bordlagd skrivelse från hr V. Johansson med förslag om
tillsättande av ”en gymnastikinspektör eller instruktör för ordnande och övervakande av
gymnastiken i församlingens skolor”. Överläraren hade med anledning av denna motion till
dagens sammanträde inkommit med en till folkskolestyrelsen ställd skrivelse, vilken han
påyrkade, att folkskolestyrelsen måtte vidtaga åtgärder för insättande fr.o.m. nästa kalenderår
av en gymnastikinspektörstjänst vid Luleå folkskolar; att instruktörens åligganden fastställas i
enlighet med nästlagda förslag till en instution; och att arvodet för institutionsgöromålen
bestämmes till 300 kr. och för undervisningen till 100 kr. pr veckotimme och år.
Undervisningsnämnden ville tillstyrka att folkskolestyrelsen måste fatta beslut i enlighet med
detta förslag att hos stadsfullmäktige göra de framställningar, som med anledning av ett
sådant beslut komme att erfordras.
Luleå som ovan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 september 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Falk och Hamnmästaren, hvilken senare, i
sekreterarens frånvaro, anmodades föra dagens protokoll.
§1.
Justerades protokollen från Direktionens sammanträden den 20 och 29 sistl. Augusti.
§2.
Från E. Sundström, befälhafvare å bogserångaren Balder, hade inkommit en framställning om
understöd, hvilken, jämte Hamnmästaren däröfver afgifna yttrande, föredrogs.
Hamndirektionen beslutade afslå framställningen, men skulle såsom förskott å den sedvanliga
ersättningen för öfvertidsarbete, ett belopp af etthundrafemtio kronor utanordnas och tillställas
Sundström. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§3.
Beslutade Direktionen bifalla Hamnmästarens förslag, att den hyra, kr. 4125:-, som influtit för
mudderverket, bokföres bland hamnens diverse inkomster, för att, förutom hvad som
eventuellt kommer att åtgå till föreslaget inköp af matjord, ställas disponibel för framtida
behof.

§4.

Från Distriktförvaltningen i Luleå hade inkommit ett utkast till ett nytt förslag till instruktion
för hamnspårstrafiken och remitterades detsamma till Hamnmästaren för yttrande.
§5.
En från maskinisten Malmström inkommen framställning om understöd fann Direktionen icke
skäl bifalla. Däremot skulle såsom förskott å den ersättning för öfvertidsarbete, hvilken plägar
utgå till bogserångarens besättning, 80 kronor utanordnas för att tillställas Malmström.
§6.
J.P. Johanssons anhållan att å den nybyggda muddrings- och stenkranpråmen få uppbära
ytterligare 5000 kronor bifölls af Direktionen, sedan kontrollanten meddelat att för
afbetalningen i kontraktet föreskrifna villkor uppfyllts.
§7.
Sedan Hamnmästaren i skrifvelse föreslagit hamnplanens vid den s.k. pråmkajen planering
och till lämpliga delar täckande med matjord, och i samband därmed plantering af träd för att
utmärka gränsen mellan hamnplanen och Skeppsbrogatan, beslutade Direktionen bifalla detta
Hamnmästarens förslag. Därjämte antogs ett af Björns Nya Tegelbruksaktiebolag inlämnadt
anbud att till ett pris af kr. 2,25 pr kbm., fritt i hamnens pråmar vid bolagets kaj.
§8.
Med anmälan att gamla bryggerikajen befinner sig i så bristfälligt skick, att all trafik å
densamma måst afstängas, hade Hamnmästaren i skrifvelse föreslagit att Hamndirektionen
måtte ingå till Stadsfullmäktige med hemställan om kajens slopande och anläggande i dess
ställe af strandskoning. Ärendet bordlades.
§9.
Hamnmästarens kassarapport för sistlidne augusti månad föredrogs och lades med
godkännande till handlingarne.
§10.
En från Stockholms Rederiaktiebolag Svea inkommen skrifvelse med begäran om restitution
af hamnafgifter för vissa af bolagets ångare remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§11.
På grund af från tillsyningsmannen Björk ingången framställning om ett bidrag af högst sextio
kronor till anskaffandet af en kappa, beslutade Direktionen uppdraga åt Hamnmästaren att på
hamnens bekostnad låta anskaffa dylika plagg åt de af hamnens tjänsteinnehafvare, som
genom utetjänstgöring under den kalla årstiden särskildt kunna vara i behof af sådana.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§12.
För att utröna kostnaden tills dato öfver de arbeten, som genom Stadsingenjörens försorg för
hamnens räkning utföras, beslutade Direktionen anmoda honom omedelbart inkomma med
attesterade räkningar öfver alla arbetskostnader, som icke redan af Direktioen godkänts och
utanordnats. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.

§13.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeradt den 28/9 1914
Gustaf Burström”

Som ofvan
Efter uppdrag
Hamnm. Falkland

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 10 september 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice ordförande samt Herrar Flemström, Wallin,
Burman, Åhrström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Lindgren,
fröken Svensson, Hansson, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D. Andersson, Gillqvist och
Widlund ävensom Stadskamreraren, varemot såsom frånvarande antecknades Herrar
Westerberg, Thurfjell, Brändström, Aurén, Carlgren, Flodmark, Sandberg, Sölvén och Hage.
Av dessa hade Herrar Westerberg, Brändström, Flodmark och Sandberg anmält sig
förhindrade att bevista sammanträdet, Herrar Carlgren, Sölvén och Hage hade ej med kallelse
anträffats, och Herrar Thurfjell och Aurén voro frånvarande utan anmält laga förfall. Därjämte
övervar Herr t.f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§1.
Utsågos Herrar Fernlund och Gillqvist att att jämte Herr Ordföranden torsdagen den 17 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 28 sistlidne maj förda protokoll.
§3.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en skrivelse från Robert
Rutberg med begäran om tillstånd att å vretan N:o 134 - 135 få i enlighet med ritning och
tomtkarta uppföra en mangårdsbyggnad, hade Drätselkammaren, efter det antecknat blivit, att
stadsbyggmästaren och stadsingenjören i infordat yttrande avstyrkt ansökningen av skäl att
byggnaden komme att ligga strax utanför stadens planlagda område och mycket nära det tätt
bebyggda Bergviken, beslutit, att då byggnaden enligt uppgift icke uppföres för
jordbruksändamål och bifall till ansökningen skulle komma i strid med byggnadsstadgan för
rikets städer, § 9, och byggnadsordningen för Luleå stad, § 7, hos Stadsfullmäktige avstyrka
bifall till ansökningen. Vid ärendets behandling hade därefter Beredningsnämnden föreslagit
att Stadsfullmäktige på av Drätselkammaren anförda skäl ville för närvarande avslå
framställningen. Efter föredragning av en från sökanden till Stadsfullmäktige inkommen ny
skrivelse i ärendet beslöto Stadsfullmäktige med 15 röster mot 6, vilka avgåvos till bifall för
framställningen, att återremittera ärendet till Drätselkammaren.
§4.
Sedan A. Högman och L.A Holmqvist i särskilda skrivelser hos Stadsfullmäktige gjort
framställning att få köpa var sitt område av stadens mark å Hertzön invid Skurholmsstaden för
uppförande av bostadsbyggnader, hade stadsingenjören uti avgivet yttrande avstyrkt bifall till
framställningarne på skäl, att staden redan i tvänne fall sålt mark å ifrågavarande område, vara
tvänne bostadsbyggnader blivit uppförda, samt att därjämte ytterligare tvänne
bostadsbyggnader hålla på att uppföras därintill å i enskild ägo befintlig mark, varför trakten
hotar att bliva så tätt bebyggd, att stadsplan för densamma bliver nödvändig. Vid föredragning

i Drätselkammaren av detta ärende hade först antecknats, att Kammaren på sin tid ansett sig
kunna tillstyrka upplåtelsen av de båda förutnämnda år 1911 försålda tomterna på grund av en
av stadsingenjören lämnad uppgift att av hela det där belägna sänka och oländiga området
endast de två då ifrågavarande tomtområdena voro lämpliga till bebyggande, varför någon
förstad icke skulle kunna tänkas uppväxa å platsen. Beträffande särskilt den av Högman
inlämnade ansökningen antecknades vidare, dels att av de år 1911 försålda tomterna den ena
köpts av nämnda Högman, som emellertid försålt fastigheten till annan person, dels att det nu
av Högman begärda området vore så sankt beläget, att icke vare sig avlopp ellr källare i
grunden torde kunna beredas, varför tomten måste anses oduglig till byggnadsplats. Då
Drätselkammaren vidare ansåg, att ett dylikt onödigt och skadligt förstadsbyggande, som
dessutom står i strid med gällande förordningar, icke borde uppmuntras, i all synnerhet som
ett tillräckligt antal tomter, lämpliga för egnahemsbebyggande, inom kort bliva tillgängliga i
Östermalm och nya stadsdelen väster om järnvägen, hade Drätselkammaren hemställt om
avslag å ansökningarna. Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att avslå ansökningarna.
§5.
Uti avgivet yttrande över en av C.F. Wikström hos Stadsfullmäktige gjord begäran om
tillstånd att anordna en utfartsväg från vretan N:o 445 – 447 över staden tillhöriga vretan n:o
689 ut till landsvägen hade Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt, att staden måtte
tills vidare upplåta nödig mark till Wikström för att på egen bekostnad anordna en 3 meters
bred utfartsväg på av stadsingenjören anvisad plats och mot villkor att värdefulla träd i största
mån skonas och behövlig avverkning sker först efter vederbörlig utstämpling. På
beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Drätselkammarens förslag. J.P.
Ruth i Bergviken hade dels i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att få stadens del av
vretan N:o 148 – 150 till sig upplåten på arrende under 15 år för att å området anlägga
plantering, dels i skrivelse, ställd till Stadsfullmäktige, anhållit om tillstånd att å vretorna N:o
147 och 148 – 150 få uppföra en uthusbyggnad enligt företedd ritning och tomtkarta. Sedan
av handlingarna i ärendet inhämtats, att den ifrågavarande byggnaden komme att till största
delen ligga å den mark, som Ruth nu ansöker att få sig upplåten, samt vidare upplyst blivit, att
Ruth redan är arrendator av ifrågavarande område under 5 år från, och med den 1 juni 1913,
varför nu ingivna ansökningar endast avsåge utsträckning av arrendetiden från 5 till 15 år,
dels att tillstånd lämnas Ruth att få på det arrenderade området uppföra en uthusbyggnad
enligt företedd ritning och tomtkarta mot följande villkor:
att området inhägnas och hålles i prydligt skick;
att arrendatorn skall vara skyldig att borttaga byggnaden vid arrende tidens slut samt vid
avträdet lämna byggnadsplatsen avröjd och planerad; samt att arrendeavgiften sättes till 20
kronor per år. Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§7.
Anteckandes, att herr Sandberg under behandling av det i föregående paragraf omförmälda
ärende infunnit sig till sammanträdet.
§8.
Pensionnämndens ordförande i Luleå stads pensionsdistrikt J. Vleugel hade i skrivelse till
Stadsfullmäktige anhållit, att ett årligt belopp av 500 kronor måtte ställas till hans disposition
utan redovisningsskyldighet för utgörande av de med detta uppdrag förenade kostnader,
såsom skrivmaterialier, postporto och skrivarehjälp. Uti avgivet yttrande hade
Drätselkammaren tillstyrkt bifall till framställningen med erinran dock, att i utgiftsstaten

under rubrik 36 för detta ändamål anslaget belopp är otillräckligt. På Beredningsnämndens
hemställan beslöto Stadsfullmäktige vid ärendets behandling, att bevilja det begärda anslaget
för innevarande år, att anskaffas genom uttaxering.
§9.
Sedan polisöverkonstapeln J.A. Höglund hos Drätselkammaren anhållit om återbekommande
av de utav honom erlagda Drätselkammaren anhållit om återkommande av de utav honom
erlagda pensionsavgifter, som han under sin anställning vid Luleå stads poliskår erlagd under
tiden 1 augusti 1912 – 20 maj 1914, hade Drätselkammaren översänt framställningen till
Stadsfullmäktige med hemställan att då polispersonalen – i motsats till stadens övriga
befattningshavare – enligt bestämmelse i polisreglementet, § 7, är tillförsäkrad pension till
visst bestämt belopp att utgå vid viss uppnådd ålder, framställningen icke måtte föranleda
åtgärd. Vid behandlings av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit.
§10.
Stadskamreraren hade, under påpekande att den pensionsavgift som erlägges av
polispersonalen, sedan den 1 januari 1912 utgått med 2 procent å hela den kontanta
avlöningen, bestående av lön, ålderstillägg, beklädnadsersättning och tjänstgöringspenningar,
i motsats till stadens övriga tjänstemän, som erlägga den bestämda avgiften i procent å endast
lönen, men ej å tjänstgöringspenningarne, i skrivelse till Drätselkammaren hemställt: att
Drätselkammaren ville förklara, att pensionsbidraget för polispersonalen skall tills vidare och
till dess annorledes blir bestämt utgå med två procent å lönen, inklusive beklädnadsersättning
och ålderstillägg; samt att under 1912 - 1914 för mycket erlagda pensionsafgifter måtte till
personalen restitueras. Vid föredragning av denna skrivelse hade Drätselkammaren hos
Stadsfullmäktige hemställt om godkännande av Stadskamrerarens förslag. På
Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta förslag.
§11.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från båglampkolaren vid
elektricitetsverket H. Wikström inkommen framställning att antingen bliva antagen till
maskinist eller ock tillerkännss rätt att få uppbära med maskinistbefattningen förenade
löneförmåner. Sedan elektricitetsverkets föreståndare i avgivet yttrande tillstyrkt, att
Wikström, som på grund av vissa till Drätselkammaren rapporterade personalförhållanden
sedan slutet av maj månad år 1913 tills vidare förflyttats till tjänstgöring som maskinist, finge
uppbära en avlöning av 125 kronor per månad, hade Drätselkammaren med hänsyn till den
långa tid Wikström utan särskild ersättning uppehållit maskinisttjänsten föreslagit, att han från
och med den 1 juli 1914 måtte tills vidare så länge han på förordnande uppehåller
ifrågavarande tjänst få uppbära ytterligare 25 kronor i månade eller skillnaden i arvodet för
båglampskolare och elektrisk maskinist i lägsta lönegrad. Vid föredragning av ärendet belöto
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag
samt bestämde, att erforderliga medel skulle utgå i elektricitetesverkets stat för oförutsedda
utgifter anslaget belopp.
§12.
Stadfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Folkskolestyrelsen inkommen
framställning om beviljande av ett anslag av intill 9,500 kronor till skolhusbyggnaden i
Karlsvik, avseende dels indragning av vatten- och avloppsledningar 2,500 kronor, dels
installation av elektrisk belysning 4,000 kronor, varjämte ett belopp av intill 3,000 kronor
begärts för att möta en del oförutsedda utgifter för skolbyggnaden i övrigt. Uti avgivet

yttrande hade stadsingenjören framhållit, att kostnaden för brunn jämte nedsättning av pump
borde ökas med 600 kronor, varjämte för anordnande av aflopp utanför byggnaden tillkomme
ytterligare 500 kronor, och som lägsta inkomna anbud å anordnande av vatten- och avlopps
ledningar inomhus utgjorde cirka 1,300 kronor mot beräknade 2,100 kronor, skulle den
verkliga ökningen i anslagskravet för vatten och avloppsledningar utgöra 300 kronor.
Beträffande förslaget till elektrisk installation ansåg Drätselkammaren, att någon sådan
lagändring till förhindrande av luftledning, som Folkskolestyrelsen föutsatt, icke vore att
förvänta, åtminstone ej för så glest bebyggt område, varom här vore fråga, och vid en
spänning icke starkare än 550 volt, varjämte utvidgningar och reparationer vore lättare att
ordna vid luftledning än vid användning av kabel. I anslutning härtill hade Drätselkammaren
hos Stadsfullmäktige tillstyrkt: att anslag av 2,800 kronor beviljas för anordnande av vattenoch avloppsledning vid Karlsviks skolhus i enlighet med förefintligt förslag och däri av
stadsingenjören gjorda tillägg mot villkor att förslaget till brunn samt vatten- och
avloppsledning in- och utvändigt underställes Drätselkammarens godkännande före
utförandet; samt att ett anslag av 3,620 kronor beviljas för elektrisk anläggning i samma skola
enligt elektricitetsverkets föreståndares förslag med undantag för föreslagen armatur i
lärarebostäderna. Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bevilja de av Drätselkammaren föreslagna anslagen att anskaffas
genom upplåning, men att framställningen, i vad den avsåge ökning i själva
byggnadsanslaget, icke för närvarande måtte till någon åtgärd föranleda.
§13.
Uti avgivet yttrande över en av brandmästaren O.P Stråle hos Stadsfullmäktige gjord anhållan
om ett resebidrag av 125 kronor för bevistande av Svenska Brandmannaförbundets årsmöte i
Malmö den 9 – 11 augusti 1914 hade Drätselkammaren, under erinran att förbundets ändamål
uteslutande avsåge det lägre brandbefälets och brandmanskapets tekniska förkovran och att
sökanden under de 15 år han varit anställd vid Luleå stads brandkår icke åtnjutit något som
helst extra bidrag, hemställt att sökanden måtte för ifrågavarande ändamål tilldelas ett
resebidrag av 125 kronor, vilket ungefär motsvarar en rese- och traktamentersättning enligt
femte klassen i gällande resereglemente för 7 dagar eller 4 resdagar och 3 dagars vistelse i
Malmö. Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla
Drätselkammarens förslag samt bestämma, att erforderliga medel skulle tagas av i stat
anslagna oförutsedda utgifter till brandväsendet. Efter föredragning av en från sökanden nu
inkommen skrivelse, vari han meddelat att ifrågavarande möte blivit på grund av
mobiliseringen uppskjutet till vidare, beslöto Stadsfullmäktige at bevilja det begärda bidraget,
för den händelse mötet kommer att äga rum under innevarande år.
§14.
Sedan hamndirektionen uppdragit åt stadsbyggmästaren att inkomma med förslag till
reparation av de båda öppna varuskjulen vid norra hamnen, hade denne i skrivelse meddelat,
att skjulen vid undersökning visat sig så bristfälliga, att det icke vore ekonomiskt eller ens
värt att iståndsätta dem. Med anledning härav hade Hamndirektionen beslutit, att de båda
varuskjulen skulle nedrivas samt lämnat hamnmästaren i uppdrag att inkomma med förslag
till ett nytt varuskjul. Sedan hamnmästaren till fullgörande av detta uppdrag överlämnat av
stadsbyggmästaren upprättad ritning, och kostnadsförslag till en sådan varuhall, draganade en
kostnad av 14,400 kronor, hade Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige hemställt, att
fullmäktige ville medgiva att ett belopp av 14,400 kronor får av tillgängliga hamnmedel
förskottsvis användas för uppförande under innevarande år av en varuhall vid packhus- och
ångbåtskajen vid norra hamnen för att sedermera upptagas i förslaget till nästkommande års

utgiftsstat. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Hamndirektionens
förslag.
§15.
Uti en hos Stadsfullmäktige väckt motion hade herr Burman – under erinran att
Hamndirektionen låtit jämlikt Stadsfullmäktiges beslut den 10 april 1913 å offentlig auktion
försälja det parti stångjärn, som sedan lång tid tillbaka legat upplagt under härvarande
tullkammares vård, och att detsamma inbringat en summa av 774 kronor 70 öre – föreslagit,
att då detta belopp icke kunde betraktas såsom stadsmedel i vanlig bemärkelse och således
icke utan vidare borde ingå i stadens kassa, Stadsfullmäktige ville besluta att överlämna
medlen i fråga till den insamling, som för närvarande pågår för anskaffande av en kulspruta
till Nederluleå landstormsförening. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att avslå motionen.
§16.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från Luleå Fastighetsägareföening
inkommen framställning om beviljande av ett anslag för beredande av tillfälle för de stadens
tjänstemän m. fl. som hava med ledningen av vägunderhållet att skaffa, att deltaga i den kurs i
mönsterväghållning, som Svenska Vägföreningen anordnar i Boden den 3 – 5 juni 1914.
Sedan även stadsingenjören i särskild skrivelse hos Drätselkammaren anhållit, att han finge
såsom stadens ombud bevista kursen, hade Drätselkammaren, då någon möjlighet ej
förefunnes att före kursens hållande inhämta Stadsfullmäktiges beslut i saken, beslutit att
stadsingenjör E. Kinnman skulle, åtföljd av förmannen G. Andersson, för stadens del deltaga i
kursen. Drätselkammaren hade vidare beslutit, att Kinnman och Andersson skulle äga att
beräkna dagtraktamente och reseersättning enligt 4:de respektive 6:te klassen i gällande
resereglemente, och att kostnaden, högst 60 kronor, skulle bestridas med i utgiftstaten under
rubrik 20 avsatt belopp för landsvägarnes underhåll. Slutligen hade Drätselkammaren beslutit
att hos Stadsfullmäktige hemställa om godkännande av den vidtagna åtgärden. På
Beredningsnämndens hemställan godkände Stadsfullmäktige åtgärden i fråga.
§17.
Uti en till Stadsfullmäktige ställd, till Drätselkammaren ingiven skrivelse hade maskin- och
pannskötaren S.O. Wennberg anhållit, att då han under år 1912 ej haft större inkomst än 1,464
kronor 85 öre, men blivit för år 1913 påförd utskylder efter en inkomst av 1,760 kronor,
Stadsfullmäktige ville vidtaga ändring i 1913 års taxering beträffande honom. Sedan
ordföranden i 1914 års taxeringsnämnd i avgivet yttrande framhållit, att då han icke haft
tillgång till sökandens deklaration eller järnvägens taxeringuppgift, det varit honom omöjligt
att exakt yttra sig i saken, men att det emellertid av de åberopade handlingarne samt
taxeringslängden ville synas, som om sökandens uppgifter voro riktiga och att således ett fel i
taxeringen förelåge, hade Drätselkammaren beslutit att översända framställningen till
Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville med bifall till sökandens begäran
bevilja avkortning av kronor 19:20 eller det belopp, som sålunda skulle ha påförts honom för
högt i kommunalutskylder för år 1913. Vid behandling av detta ärende biföllo
Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden Drätselkammarens förslag.
§18.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren för yttrande remitterat en av filaren E.R.E.
Blomqvist gjord anhållan om rättelse i 1913 års taxering av skäl att han, som år 1912 varit
mantalskriven i Göteborg, först den 2 oktober 1912 erhållit anställning vid statens järnvägars
verjstad i Notviken, under vilken tjänstgöring till årets slut hans avlöning utgjort endast

kronor 341:06. Sedan Stadskamreraren i avgivet yttrande framhållit, att sökanden är
mantalskriven i Luleå stad för år 1913, varför han här skall betala utskylder för år 1913 för
hela sin inkomst under år 1912, även om densamma delvis intjänats på annat håll, hade
Drätselkammaren på av Stadskamreraren anförda skäl hemställt om avslag å sökandens
framställning. På Beredningsnämndens förslag beslöto Stadsfullmäktige att avslå
framställningen.
§19.
Uti avgivet yttrande över en av kronojägaren J.O. Rönnqvist hos Stadsfullmäktige gjord
framställning om ändring i 1912 års taxering hade Drätselkammaren, sedan antecknat blivit,
att sökanden taxerats i enlighet med den av honom avgivna deklarationen, hemställt, att då
sökanden försummat att i laga ordning anföra besvär och dessutom själv varit vållande till den
påstådda oriktigheten i taxeringen. Stadsfullmäktige måtte avslå framställningen. Därefetr
hade Beredningsnämnden föreslagit, att Stadsfullmäktige med bifall till framställningen måtte
bevilja sökanden avkortning av kronor 29:70 eller det belopp, som påförts honom för mycket i
kommunalutskylder för år 1912. Herr Brändström hade anhållit att få till protokollet
antecknat, att han röstat för att Beredningsnämnden skulle avstyrka bifall till framställningen.
Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Beredningsnämndens förslag.
§20
Schaktmästaren K.A. Helge Holmgren hade med stöd av Kungl. Kammarrättens utslag den 8
april 1914 hos Drätselkammaren anhållit om restitution av till Luleå stad för år 1912 erlagda
kommunalutskylder. Enär utsikt ej torde föreligga att genom besvär vinna ändring i
Kammarrättens utslag, hade drätselkammaren hos Stadsfullmäktige hemställt om
bemyndigande att få till Holmgren restituera av honom för år 1912 erlagda utskylder till Luleå
stad, utgörande kronor 59:40. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige
detta Drätselkammarens förslag.
§21.
Sedan Konungens befallningshavande i länet i skrivelse den 10 sistlidne augusti infordrat
Stadsfullmäktiges underdåniga förklaring över de besvär B.A. Hellsten och C. Lindgren hos
Kungl. Maj:t anfört över Konungens Befallningshavandes utslag den 3 juli 1914 i fråga om
Stadsfullmäktiges beslut att tilldela barnmorskan Amanda Johansson en gratifikation å 300
kronor, beslöto Stadsfullmäktiges icke klagande medlemmar på hemställan av
Beredningsnämnden att såsom underdåning förklaring anföra, att de saknade anledning att i
ärendet vidare yttra sig.
§22.
Stadsingenjören E. Kinnman hade hos Drätselkammaren anhållit om resebidrag av kronor
159:65 dels för bevistande av Svenska Kommunaltekniska föreningens årsmöte i Malmö den
28 – 30 augusti 1914, dels för en dags vistelse i Stockholm för studium av där använda
gatubeläggningsmaterialet ”Rockmack”. Sedan antecknats, att stadsingenjören Kinnman icke
sedan år 1910 åtnjutit något resebidrag av staden, hade Drätselkammaren, som ansåg att det
vore av vikt för hans tjänst att han finge studera de förhållanden, som han i sin ansökan berört,
hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till framställningen efter erhållen upplysning att
ifrågavarande årsmöte blivit uppskjutet till obestämd dag beslöto Stadsfullmäktige på förslag
av Beredningsnämnden att under nuvarande förhållanden avslå framställningen.

§23.
Efter föredragning av Kungl. Kammarrättens den 9 juni 1914 givna utslag i fråga om
Bergverksaktiebolaget Frejas inkomsttaxering för år 1912 beslöto Stadsfullmäktige på förslag
av Beredningsnämnden att överlämna detsamma till Drätselkammaren för kännedom och
efterrättelse.
§24.
Fattigvårdsstyrelsen hade Kos Stadsfullmäktige anhållit om beviljande av ett anslag intill
5,000 kronor för utdelande av understöd till behövande mobiliserades familjer, att utgå av
tillgängliga medel, ävensom om föreskrift av Stadsfullmäktige, att dylikt understöd icke vore
att betrakta såsom fattigvård. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan
av Beredningsnämnden att bifalla, vad Fattigvårdsstyrelsen sålunda föreslagit, med föreskrift
tillika att anslaget skulle utgå av tillgängliga medel i Fattigvårdstyrelsens stat.
§25.
Sedan extra hjälpmontören vid elektricitetsverket David Lindblom genom ren olyckshändelse
under arbete med ledningar den 8 sistlidne juli avbrutit sitt ena lårben, hade verkets
föreståndare hos Drätselkammaren föreslagit, att till honom finge under den tid han vore
oförmögen till arbete utbetalas 2 kronor 25 öre per dag - motsvarande den betalning han hade
under arbetstiden- att utgå av verkets anslag för arbeten på ledningsnätet. Drätselkammaren
hade därefter hos Stadsfullmäktige hemställt om omedelbart utbetalande till Lindblom, vilken
fortfarande vårdas å härvarande lasarett, av ett belopp av 100 kronor i sjukhjälp, och skulle
frågan om ytterligare skadeersättning företagas till prövning, sedan närmare utredning från
elektricitetsverkets föreståndare inkommit. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige
på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja det av Drätselkammaren föreslagna beloppet
att utgå på sätt elektricitetsverkets föreståndare föreslagit.
§26.
Genom beslut den 31 sistlidne augusti hade Drätselkammaren godkänt den av Drätselkontoret
i samråd med ordförandena i Drätselkammarens båda avdelningar vidtagna åtgärden att till de
befattningshavare, vilka på grund av utfärdad mobiliseringsorder inkallats till militärtjänst, för
innevarande augusti månad utbetala fulla tjänstgöringspengar, varjämte Drätselkammaren
beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa om godkännande av ifrågavarande åtgärd. Tillika hade
Drätselkammaren föreslagit, att under den vidare tid, som stadens befattningshavare komme
att till följd av mobiliseringen bliva förhindrade att fullgöra sina tjänster, full lön, men inga
tjänstgöringspengar skulle dem utbetalas. Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att
Stadsfullmäktige måtte bifalla, vad Drätselkammaren sålunda föreslagit, med de ändringar, att
befattningshavare, vilkas sammanlagda löneförmåner av staden ej överstiga 1,500 kronor och
vilka tillika äro familjeförsörjare, även efter augusti månads utgång få uppbära
tjänstgöringspenningarna oavkortade samt att dessa bestämmelser ej skola gälla längre än till
1914 års slut. Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige till en början att
godkänna den av Drätselkammaren vidtagna åtgärden beträffande avlöningsförmånerna under
augusti samt att bemyndiga Drätselkammaren att efter prövning i varje särskilt fall till i
stadens tjänst fast anställda mobiliserade arbetare utbetala full avlöning även för den del av
augusti, varunder de varit mobiliserade. Detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot
6, vilka avgåvos för ett av herr Burman väckt förslag att stadens mobiliserade
befattningshavare och fast anställda arbetare under augusti månad skulle äga att uppbära full
avlöning av staden med avdrag av vad de för samma tid uppburit i s.k. krigsavlöning. Vidare
beslutade Stadsfullmäktige: att återremittera ärendet i övrigt till Drätselkammaren för närmare
utredning och förslag angående mobiliserades avlöningsförmåner under återstoden av år

1914; att bemyndiga Drätselkammaren att tills vidare i tillämpliga delar utbetala löner i
enlighet med bestämmelserna i Kungl. Kungörelsen den 28 augusti 1914 ( Svensk
Författningssamling n:r 167); att anmoda Folkskolestyrelsen och Hamndirektionen att
inkomma med förslag angående avlöningsförmåner för de under dem lydande
befattningshavare och fast anställda arbetare; vilka på grund av mobiliseringen äro hindrade
att sköta sina tjänster.
§27.
Erhöll fröken Holm tillstånd att avlägsna sig från sammanträdet.
§28.
I skrivelse till Drätselkammaren hade Statens järnvägars distriktsförvaltning i Luleå under
vissa förutsättningar erbjudit staden intill 60,000 kbm. jordmassor, lossade vid järnvägsvagn.
Drätselkammaren som ansett, att staden dels under nuvarande förhållanden vore i behov av
sysselsättning för en del arbetare, dels vore i stort behov av fyllning å en del platser och dels
aldrig utom vid detta tillfälle torde kunna erhålla fyllning gratis i groparnas omedelbara
närhet, d.v.s. placerad å platserna till ett pris av 30 öre pr kbm., hade hemställt att
Stadsfullmäktige måtte bemyndiga Drätselkammaren att få emottaga cirka 33,000 kbm. av
den erbjudna massan samt anvisa ett belopp av 9,900 kronor för utkörning och plantering av
densamma. På hemställan av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige förklara sig
villiga att emottaga 33,000 kbm. av den erbjudna fyllningen att fördelas sålunda på följande
platser:
Kvarteret Loet……………………………………cirka 14,000 kbm.
Kvarteret Fisken………………………………….cirka 1,500 kbm.
Kvarteret Rönnen………………………………...cirka 3,000 kbm.
Järnvägsesplanad. mellan Lulsunds- och Malm
gatorna……………………………………………cirka 2,500 kbm.
vägbank över Skurholmsfjärden eller eventuellt
annan plats………………………………………..cirka 12,000 kbm.
Summa 33,000 kbm.
Vidare beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att för jordens utkörning
och planering anvisa ett belopp av 9,900 kronor, varav 6,300 kronor skulle uttaxeras och
återstoden, 3,600 kronor, skulle anskaffas antingen genom upplåning eller uttaxering,
beroende på om den föreslagna väganläggningen Luleå - Svartöstaden kommer till stånd eller
icke.
§29.
Sedan Konungens Befallningshavande i länet i skrivelse den 31 sistlidne augusti infordrat
Stadsfullmäktiges underdåniga förklaring i anledning av de besvär Idrottsföreningen
Kamraternas lokalavdelning i Luleå hos Kungl.Maj:t anfört över Konungens
Befallningshavandes utslag den 18 juli detta år i fråga om Stadsfullmäktiges beslut angående
upplåtande av visst område till idrottsplats, beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att såsom underdånig förklaring i ärendet endast yrka, att Kungl. Maj:t
med upphävande av överklagade utslaget måtte fasttälla Stadsfullmäktiges beslut i ärendet.
§30.
Jämte tillkännagivande att prästerskapets, änke- och pupillkassa innehade ett av utsedda
ombud å Luleå stads vägnar den 9 maj 1905 till kassan utfärdat skuldebrev å 135,000 kronor
med 4½ procents ränta och 40 års amortering, vara nu återstode oguldna 121,511 kronor 63
öre, hade ombudsmannen hos nämnda kassa i skrivelse den 9 sistlidne juli jämlikt lagens

stadgande om tioårig preskription erinrat om änke- och pupillkassans omförmälda fordran och
beslöto Stadsfullmäktige efter föredragning av denna skrivelse att lämna änke-och
pupillkassans begärt erkännande att Stadsfullmäktige blivit erinrade om kassans ifrågavarande
fordran.
§31.
Föredrogos och lades till handlingarne tre skrivelser från magistraten angående stadsfogden
beviljade anstånd med avgivande av redovisning över samtliga intill utgången av år 1913 till
hans behandling överlämnade kommunalutskylder.
§32
Föredrogs och lades till handlingarne avskrifter av 2:ne Kungl. Maj:ts utslag på besvär av
Nederluleå kommun i fråga om Luossavaara-Kiirinavaara Aktiebolags samt entrepenören J.
Nygrens bevillningstaxering år 1910.
§33.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) O.A.Sundbergs sterbhus ansökan om avkortning av kommunalutskylder;
2:o) Föreningen vita Bandets framställning om anslag till upprättande av en barnkrubba;
3:o) En framställning från taxeringsnämndens ledamöter om ersättning för deras arbete;
4:o) P.Lalanders begäran om tillstånd till uppförande av en byggnad å vretan n:r 443 - 447;
5:o) Johan Olssons begäran om tillstånd till flyttning av en gård från vretan n:r 447 - 448 till
vretan n.r 348-352;
6:o) A.Eländers begäran om tillstånd till uppförande av ett boningshus å vretan n:r 1 å
Stadshertzön.
7:o) Herr Fernlunds motion om omedelbart igångsättande av väganläggningen LuleåSvartöstaden.
§34.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) En skrivelse från Konungens Befallningshavande angående eventuellt tillsättande av en
kommunal arbetslöshetskommité;
2:o) Berättelse över granskning av Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för
år 1913;
3:o) G.H. Högströms avsägelse av ledamotskap i kommittén för värdering av stadens
egendomar;
4:o) K.A. Nilssons avsägelse av ledamotskap i Hamndirektionen;
5:o) Hamndirektionens framställning rörande ordnande av pensioneringsförhållandena för
hamnens tjänstemän;
6:o) Hamndirektionens begäran om godkännande av fattat beslut att bevilja resebidrag åt
hamnmästaren.
§35.
Till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren remitterades från vaktmästaren och
föreståndaren vid epidemisjukhuset inkomna framställningar om pension.
Som ovan
Justerat:
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt
Per Segerstedt/ A.Holm
Hilmer Gillqvist
Herm.Fernlund”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 14
september 1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, Danielsson, och Edström.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 30 nästlidne juli.
§2.
Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat från stadsfogden inkomna redogörelser för
kommunala restlängderna för åren 1903 – 1912 jämte därtill hörande afkortningslängder samt
inhibitions-, handräcknings – och konkurslängder äfvensom hindersbevis. Vid föredragning
af detta ärende beslutade nämnden att öfversända redovisningshandlingarne till
Stadsfullmäktige med hemställan att fullmäktige ville vid handlingarnas öfverlämnande till de
utsedda revisorerna bestämma den tid, inom hvilken berättelse öfver granskningen skall
föreligga.

§3.
Från magistraten inkommet meddelande i skrifvelse af den 5 sistlidne augusti att Stadsfogden
medgifvits anstånd med den honom ålagda redovisningen af kommunala restantier till den 1
innevarande december föredrogs och lades till handlingarne.
§4.
Stadskamreraren hade i skrifvelse till drätselkammaren anmält att personalen vid
elektricitetsverket, den ordinarie såväl som den extra ordinarie, erhållit fria lampor för
elektrisk belysning i motsats till stadens öfriga tjänstemän, som åtnjuta fri belysning, hvilka
själfva hålla sig med lampor. Sedan vidare af att af stadskamreraren från Elektricitetsverkets
föreståndare infordrat yttrande inhämtats, att personalen af mycket gammal praxis fått
glödlampor fritt, men att därvid till personalen utlämnats endast lampor, som antingen varit
skadade eller af äldre osäljbar sort, beslutade emellertid drätselkammaren att, då något stöd
för åtgärden icke funnes i några gifna bestämmelser, fria lampor icke vidare få utlämnas till
personalen. I sammanhang härmed beslutade nämnden, som ansåg det icke vara försvarligt att
utlämna obegränsad kvantitet ström till dem, som åtnjuta fri belysning, att uppdraga till
elektricitetsverkets föreståndare att verkställa utredning och inkomma med förslag till den
begränsning, som bör göras i den kvantitet ström, som skall utlämnas till dem af stadens
tjänstemän, som åtnjuta sådan fri belysning.
§5.
Stadskamreraren hade i skrifvelse anmält, att Elektricitetsverkets föreståndare ännu icke
aflämnat abonnentbok för elektricitetsafgifter för innevarande år, hvarför drätselkontoret vore
urståndsatt att i föreskrifven ordning utskrifva räkningar å förbrukad ström, uppgöra restlängd
och indrifva resterande afgifter. Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att
föreståndaren skulle anmodas dels att inkomma med förklaring i saken inom en vecka dels
ock att senast den 1 nästkommande oktober aflämna abonnentbok, hvari debitering för årets
tvenne första betalningsterminer skall vara fullständigt införd och nedsummerad.
§6.
Logerna N:ris 1176, 1255 och 1333 af Nationalgoodtemplarordern hade i gemensam
skrifvelse gjort förnyad ansökan om ett hyresbidrag af 300 kronor att tagas af för diverse

sociala ändamål afsatta brännvinsmedel i innevarande års stat. Sedan antecknats att
drätselkammaren vid sammanträde den 30 sistlidne juli behandlat enahanda ansökningar från
ifrågavarande loger, hvarvid anslag tillstyrkts hos Stadsfullmäktige, beslutade nämnden att
utan vidare åtgärd lägga ansökningen till handlingarne.
§7.
Sedan drätselkammarens ombud i stadens donationsjords- m.fl. processar, stadsfogden A.
Bexell, hvilken i olika poster förskottsvis utbekommit sammanlagdt 3300 kronor, trots
upprepade anmaningar icke efterkommit kammarens hos honom gjord begäran om erhållande
af kontokurant dels ock erinra ombudet om nödvändigheten att omedelbart och senast den 10
nästkommande oktober lämna begärd redovisning för förskottsvis bekomna medel.
Som ofvan
Justeras.
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg”
K.H.Santesson
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 18 sept 1914.
Närvarande: Ordf. hr A. Gullberg, hrr O. Åhrström, G. Nyberg,V. Oscarsson, O.E.Wester,
fröknarna Hildur Mörtzell och Märta Bucht, hr G. Landström samt undertecknad sekr.
§1.
Fröknarna Hildur Mörtzell och Märta Bucht erhölls i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
Ordförande och överläraren anmäld att e.o. folkskollärarinnan i Karlsviks skola Greta Bohlin
förordnats att tills vidare bedriva undervisningen i folkskollärare D. Ekroths klass, samt att till
vikarie för mobiliserade folkskolläraren A. Rydhoff och E. Brännström antagits Amanda
Forsén och ex. folkskollärarinnan Frida Sjöberg från Haparanda. Småskollärarinnan Fanny
Eklund hade förordnats att under tiden upprätthålla fru Forséns tjänst vid härvarande
småskola.
§3.
Ordföranden och överläraren anmälde, att de beviljat folkskollärarinnan Hulda Jakobsson och
småskollärarinnan Hulda Lundgren tjänstledighet för studieresa, den första t.o.m. den 9 sept.
och den senare t.o.m den 23 sept. 1914 samt att de till vikariat förordnat folkskollärarinnan fru
Hallberg och småskollärarinnan Augusta Andersson från Boden. Folkskolestyrelsen godkände
denna åtgärd.
§4.
Från folkskolestyrelsen i Östersund hade inkommit, dels anmälan att folkskollärarinnan i
Luleå Beda Carlsson blivit vald till ord. folkskollärarinna i Östersund, vilket val den 11 juni
1914 vunnit laga kraft, dels anhållan, att folkskolestyrelsen i Luleå måtte medgiva, att fr.
Carlsson betraktas som ord. i Östersund från den 1 juli 1914. Fr. Carlsson hade i välstämd
skrivelse samtyckt till denna åtgärd. Överläraren anmälde att han efter samråd med styrelsens
ordförande i skrivelse till folkskolestyrelsens ordförande i Östersund meddelat, att från Luleå
folkskolestyrelses sida intet hinder mötte för nämnda förflyttning. Folkskolestyrelsen
godkände denna åtgärd.

§5.
Folkskolestyrelsen beslöt ledigannonsera den efter fröken Beda Carlsson vakanta ordinarie
lärarinnetjänsten vid Luleå folkskolor.
§6.
Överläraren anmälde, att flickan Sofia Riström, dotter till arb. M. Riström, gossen Karl Häll,
styvson till arb. C.H Boström, gossen Gert. M. Lilja, son till Anna Lilja samt flickan Ellen
Johansson, dotter till åkare G.J. Johansson icke infunnit sig till skolgång, och att föräldrarna
vägrat sända nämnda barn till skolan. Folkskolestyrelsen beslöt anmäla detta förhållande för
församlingens pastor och anhålla att han måste tilldela barnens målsmän, den varning, samma
talas i folkskolestadgan § 51.
§7.
Överläraren hade inkommit med en framställning, dels om att anslag en gång för alla av 2000
kr för injöp av inventarier för en skoltandklinik, dels om ett anslag för år 1915, av 1600 kr för
påbörjande och upprätthållande av klinikens arbete. Ekonominämnden som ställde sig mycket
välvillig till saken, hade dock under nuvarande förhållanden avstyrkt framställningen.
Folkskolestyrelsen bordlade frågan att upptagas i samband med upprättande av statförslaget
för år 1915.
§8.
En räkning å 18 kr. från Norrbottens-Tidningen får en i tidningen och Norrskensflamman
annons om fosterhem åt en 14-årig flicka godkändes till utbetalning, men närlade styrelsen sitt
ogillande av åtgärden att så många gånger annonsera i två av stadens tidningar med
förbigående av den tredje.
§9.
En av ledamoten hr V.Osacrsson gjord framställning om anläggande av värmeledning i Västra
folkskolan var av ekonominämnden avstyrkt och blev av folkskolestyrelsen avslagen.
§10.
På förslag av överläraren beslöt styrelsen, att undervisningen i metallslöjd tills vidare
nedlägges.
§11.
Genom analys verkställd av Luleå Kemisk - Växtbiologiska anstalt, hade påvisats att
ansenliga mängder arsenik finnes i oljefärgen i det till småskollärarinnan Amanda
Holmströms lägenhet hörande trälist. Med anledning härav beslöt folkskolestyrelsen till fr
Holmström betala full hyresersättning för de fyra sista månaderna av innevarande år.
§12.
Överläraren erhöll i uppdrag att ordna med undervisning för de barn från Notviken, som vid
vårterminens sluterhållit flyttning från folkskolans andra klass till tredje klassen.
§13.
Från ekonominämnden anmäldes att jordägaren E.A.Öhlund å Mjölkudden antagits att mot en
ersättning av 302,75 kr verkställa förut beslutade planeringarbeten vid Mjölkuddens skola.
Justerat:

Dag som ovan

Hildur Mörtzell”

Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 28 september 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nordberg, Aurén och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 8 innevarande september.
§2.
Hamndirektionen hade under hand hos drästelkammaren anhållit att mot årlig hyra få inredt i
saluhallen dels lokaler för södra tullvakten dels lokaler för ett kabinett. Emellertid hade
Drätselkammaren enligt nu föredraget protokollutdrag ansett sig kunna i saluhallen inreda
endast de nämnda lokalerna för södra tullvakten, hvaremot drätselkammaren ansett att lokaler
för det ifrågasatta kabinettet icke kunda inredas, särskildt på grund af svårigheten att sköta
detsamma på ett tillfredställande sätt. Vid behandling af detta ärende beslutade direktionen, i
enlighet med hvad de af direktionen för underhandling med drätselkammaren utsedda
komiterade i afgifvet yttrande hemställt, att ärendet icke skulle till vidare åtgärd föranleda.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne från Settervalls advokatbyrå inkommen afskrift af
byråns besvärsskrift till Kungl. Maj:t rörande färjtaxorna i Luleå. Bifogad kostnadsräkning å 7
kronor utanordnades.
§4.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till hamnmästaren att för planering och ordnande af
planen mellan ballastkajen och saluhallen inköpa ytterligare c:a 700 kbm matjord enligt af
Björne Tegelbruk A.B. inlämnat anbud af den 5 september 1914 till ett pris af 2:-kr pr kbm.

Justeradt 5/10 1914
Gustaf Burström”

Som ofvan
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 september 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Ahlström, Danielsson, Isaksson, Fröken Björkman,
fru Sundström, Diakonissan och Tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 26 augusti och 7 september föredrogs och justerades.
§2.
Från folkskollärare Oskar Åhrström till styrelsen inkomma erbjudande, att af honom förhyra
boningshuset n:o 227 i kv.Simpan vid Köpmangatan bestående af ett rum och kök mot en
hyra af 10 kr. pr månad, jämte skyldighet till renhållning och sotning afslogs.

§3.
Anmälde tillsyningsmannen, att änkan Anna Sjöbergs 12 årige son Oskar, på grund af sin
skolgång i Östra folkskolan, måst beredas rum å fattiggården under skolgången. Åtgärden
godkändes.
§4.
Biföllo Nils Petter Utterströms begäran om 1 par näbbskor, 1 par byxor och 1 väst.
§5.
Jakob Jakobsson i Bälingsträsk, som sedan några år haft i sin vård Eleonora Malmströms
minderåriga son David Vilhelm, anmälde att sedan gossens moder i dec 1913 gift sig med arb.
Vilhelm Lundstén boende å Carlsvik, har hon upphört att betala för gossens vård, Jakobsson
anhåller att styrelsen beviljar ett bidrag af 10 kronor pr månad. Vid behandling häraf biföll
styrelsen 8 kronor pr månad.
§6.
J.A. Carlström hade i bref till ordförande meddelat att han hyrt bostad för familjen å Blidö,
Stockholm. Fru Carlströms bordlagda framställning om resebidrag, för henne och barnen
beviljades med 100 kronor, hvaraf 50 kronor skulle anses som utlägg för barnen och utkräfvas
af förmyndaren, dock under förbehåll att deras egendom förden skull ej må försäljas.
§7.
Afslogs Hedvig af Klerckers anhållan om resebidrag af 50 kronor.
§8.
Föredrogs Öfverkonstapel E.Strandells afsägelse som vårdare. Beslöt styrelsen remittera
ärendet till distriktsrådet.
§9.
Hos Pensionsnämndens ordförande hade styrelsen gjort framställning om utbekommande af
kr.23:36, hvilket belopp finnes att lyfta för aflidna Johann Augusta Andersson, hvilken hos
styrelsen hade en skuld å kronor 153:75. På denna framställning svarade
Kungl.Pensionsstyrelsen med hänvisande till bestämmelsen å pensionsbeviset, som
tydliggjorde att rättsinnehafvaren af detta vore berättigad att lyfta beloppet å postanstalten i
Skogså. På grund af detta beslöt styrelsen bemyndiga tillsyningsmannen Nicanor Boman att
uppbära och kvittera ofvanstående understöd kr. 23:36 och skulle utdrag af detta protokoll
lända honom till fullmakt. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§10.
Tillsyningsmannen anmälde att änkan Anna Lovisa Olofsson från Carlsvik, måst på grund af
sinnessvaghet intagas å fattiggården den 19 september. Åtgärden godkändes. Som änkan
Olsson har egna medel beslöt styrelsen att dessa skulle af vederbörande inlevereras till
fattigvårdsstyrelsen.
§11.
Anmälde tillsyningsmannen att på grund af sinnessjukdom och våldsamhet i hemmet hade
Oskar Ludvig Ekman genom polisens försorg öfverförts från sitt hem i Mjölkudden till
fattiggården den 20 september. Åtgärden godkändes.

§12.
Tillsyningsmannen anmälde att Arvid Stenbergs 5 barn måst intagas å fattiggården den 20
september, enär hustru Stenberg på grund af sjukdom är intagen på lasarettet, och mannen
själf ej kunde vårda dem. Åtgärden godkändes.

§13.
Anmälde tillsyningsmannen att änkan Katarina Margareta Jönsson afled å fattiggården den 11
september nära 79 år, att hustru Kristina Lindqvist från Njurunda afled den 28 september 54
år samt att Carl Gustaf Konrad Lifbom afvek från fattiggården den 7 september.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att från härvarande landstormsbataljon följande arrestanter varit
intagna å fattiggårdens förvaringscell, följande dagar:
arrestanten Öqvist 5 – 13 sept = 8 dygn
”
Olsson 13 – 21 sept = 8 dygn
Styrelsen beslöt att för husrum, mat och vakthållning debitera ett pris af kr. 2:50 pr dygn.
§15.
O. Rosén i Antnäs, som sedan den 2 maj 1910 vårdat fosterbarnet Ingeborg Lundström, mot
ett arfvode af 100 kronor pr år, anhöll skriftligen om förhöjning af detta arvode. Styrelsen
beslöt att från 1 okt i år bevilja 120 kr pr år.
§16.
Med anledning af Vilhelmina Janssons begäran om bidrag för sonens, Johan Allan, vård hos
hennes föräldrar i Ölme, Värmland, beviljade styrelsen från och med 1 okt i år 5 kr pr månad.
§17.
Afslogs Anna Sjöbergs begäran om hjälp till utfordring i 2 månader af hennes lånta ko.
§18.
Att vid borgenärsammanträde i Oskar Sjöbergs konkurs, bevaka styrelsens rätt, utsågs herr
Alfr.Gullberg med fru M. Sundström som suppleant. Utdrag af detta protokoll skulle gälla
som fullmakt. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§19.
Godkändes tredje kvartalets utackorderingslista slutande å kr 1689:50
§20.
Till å annan ort bosatta understödstagre utdelades 78 kronor.
§21.
Föredrogs och godkändes rapporten öfver utdelade extra understöd under september slutande
å kronor 206:56.
§22.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för oktober månad slutande å följande belopp:
för I distriktet
kr.339:66
för II ”
kr.445:88
för III ”
kr.161:-

för IV

”

kr.200:55

§23.
Uppdrogs åt tillsyningsmannen att genom annons i stadens tidningar infordra anbud till 15
oktober å födoämnen m.m dels till fattiggården dels för direkt utdelning till understödstagare,
med leveranstid 1 nov 1915 till 1 maj 1915. Åt fru Sundström och tillsyningsmannen
uppdrogs utreda och bestämma om mjukt bröd skulle bakas vid fattiggården eller infordra
anbud därå.
§24.
Med anledning af kvinnornas uppbåd gjorda framställning att styrelsen skulle utse två ombud,
meddelade ordföranden att han vidtalat fröknarna Björkman och Sundberg, som förklarat sig
villiga åtaga sig uppdraget. Styrelsen godkände ordförandens åtgärd.
§25.
Tillsyningsmannen anmälde att Kristina Stenberg och hennes son Arthur intagits å
fattiggården. Åtgärden godkändes.
§26.
Beviljades J.E. Erikssons begäran om nedsättning i det belopp som han betalade för sina barn,
och beslöt styrelsen att Eriksson skulle från 1 okt i år betala 30 kronor pr månad.
§27.
Föredrogs Jägmästare H. Stahres skriftliga anmälan att Isak Larsson Stark föröfvat
skogsåverkan å Luleå stads skog, Hertsöskiftet, hvarvid 6 stora träd bortförts, och anhöll att
styrelsen skulle vidtaga diciplinära åtgärder. Som styrelsen saknade befogenhet att vidtaga
diciplinär bestraffning, synnnerligast, som Larsson Stark vid tiden för stöldens begående ej
var under styrelsens vård då han vistades utom fattiggården, beslöt styrelsen gifva honom en
varning.
§28.
Beslöt styrelsen ålägga Hedda Andersson att bidraga med 5 kronor pr månad för hennes son
Helges vård. Uppdrogs åt tillsyningsmannen att delge henne detta beslut.
§29.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva försäkringar i fattigvårdsmål rörande Emma Antonia
Gustafsson, Sigrid E. Pettersson och Katarina V. Svensson.
§30.
Drätselkammarens tekniska nämnd meddelade genom protokollsutdrag, att som staden blifvit
ålagd att verkställa underhållsarbeten till ett pris af c:a 50 kronor å byggnaderna å fastigheten
n:o 217, nämnden beslutat, dels att då förslag framkommit att borttaga byggnaderna, hos
byggnadsnämnden hemställa om anstånd med arbetets utförande till den 1 juni nästkommande
år som dels att underrätta fattigvårdsstyrelsen att den icke kan påräkna att få disponera
fastigheten längre än till 1 nästkommande april. Vid behandling af detta ärende beslöt
styrelsen dels att bordlägga frågan och dels uppdrga åt ordföranden och Herr Danielsson, att
utreda till nästa sammanträde inkomma med förslag i frågan.

§31.
Som Bettty Fransson ej kunde af sin lilla lön, 15 kr i månaden, nämnvärdt bidraga till sitt
barns underhåll beslöt styrelsen uppdraga åt sekreteraren att tillskrifva Sorsele
fattigvårdsstyrelse där hon äger hemorträtt, med begäran om ett bidrag af 7:50 pr månad.
§32.
Föredrogs och godkändes diakonissans rapport för september månad.
§33.
Föredrogs rapport från arbetsutskottet öfver förskotterade mobiliseringsunderstöd, af hvilken
framgick att 43 familjer med tillhörande 136 barn erhållit
I förskott
kontant
kr. 520:04
natura
270:51
790:55
af hvilka 14 familjer återbetalt
184:25
Utestående förskotter den 30/9 606:30
I denna rapport ingår förut redovisade.
Rapporten godkändes
Justeras:
E.Lindgren
M.Sundström
Tyra Björkman”

Som ofvan
Enligt uppdrag
A.Glaas

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfälld drätselkammare i Luleå den 30 september
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Bennet, Fernlund, Axel Nilsson, J.A. Nilsson och Nordin.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 15 sistlidne juni.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 28 maj 1914, §3, ang. beviljade understöd till
arbetaren F.J Palm.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterad en af förmannen Gustaf Andersosn
m.fl. i stadens gatu- och vattenledningsarbeten anställda personer gjord framställning om
erhållande af årlig tjänstledighet under fjorton dagar med bibehållen aflöning. Sedan
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Elektricitetsverkets föreståndare inkommit dels med
utredning och yttrande rörande behofvet af personal i stadigvarande anställning, hvilka icke
tillhöra af Stadsfullmäktige den 3 juni 1912 bestämda lönegrupper, dels specifik uppgift å
denna personal med angifvande af fullständiga namn, anställningens art, längden af deras
anställningstid i stadens tjänst, aflöningsförmåner och öfriga uppgifter, som kunde anses böra
inverka på frågan, beslutade kammaren efter föredragning af inkomna yttrande i ärendet att i
enlighet med ett af Stadskamreraren afgifvet yttrande och förslag hos Stadsfullmäktige

hemställa att de befattningar, hvilkas innehafvare böra tilldelas årlig tjänstledighet under viss
tid med bibehållen aflöning skola vara:
1:ste rörläggningshandtverkaren
2:dre
d:o
Ångvältsmaskinisten
Arbetsförmannen vid stadens arbeten
Timmermannen
eldaren vid stadshuset
lampskötaren vid elektricitetsverktet samt
att innehafvare af någon af dessa befattningar må af vederbörande arbetschef kunna årligen
tilldelas en veckas tjänstledighet, om han varit stadigvarande anställd i någon af dessa
befattningar under minst två fulla kalenderår samt fjorton dagars tjänstledighet, om denna
anställningstid varat minst tre fulla kalenderår, allt med bibehållen aflöning. Drätselkamamren
beslutade vidare hemställa att den föreslagna anordningen måtte få träda i full kraft f.o.m. år
1915; dock att en veckas ledighet måtte redan i år så vidt som möjligt beredas dem af dessa
befattningshafvare, som därom ansöka, därvid företräde skall lämnas dem, som varit längst si
stadens tjänst.
§4.
I anslutning till Stadsfullmäktiges den 10 innevarande september fattade beslut angående
aflöning för de stadens befattningshafvare och fast anställda arbetare, som af sin tjänstgöring
till rikets försvar äro hindrade att sköta sin befattning, beslutade drätselkammaren på
hemställan af studiekamreraren att brandförmans portionsersättning skall inräknas i lönen, att
extra brandman skall afstå hela arfvodet under den tid mobilisering varar, att
rörläggningshandtlangaren E. Nilsson skall betraktas som fast anställd och erhålla full
aflöning under augusti och därefter aflöning med två tredjedelar af densamma för den tid , han
varit mobiliserad, i enlighet med Stadsfullmäktiges förenämnda beslut.
§5.
Beslutade drätselkammaren att uppdraga till stadskamreraren med anledning af
stadsfullmäktige remiss den 10 innevarande september i fråga om de mobiliserades
befattningshafvarnes aflöning inkomma med utredning dels huru mycket de mobiliserade
befattningshafvarne förlora i aflöning vid tillämpning af Kungl. Förordningee den 28 augusti
1914 dels huru mycket de under mobiliseringen uppbära i s.k. krigsaflöning.
§6.
Magistraten hade till drätselkammaren öfverlämnat revisionsberättelsen öfver granskningen af
Luleå stads räkenskaper och förvaltning för år 1913 med anhållan att efter hamndirektionens
och pantlånekontorets hörande skyndsammast möjligt till magistraten inkomma med
förklaring. Vid föredragning af detta ärende beslutade drätselkammaren att gifva
hamndirektionen och pantlånekontorets styrelse del af revisionsberättelsen samt att uppdraga
till elektricitetsverkets föreståndare att inkomma med förklaring öfver de mot verket gjorda
anmärkningar senast ondagen den 7 nästkommande oktober. Drätselkammaren beslutade
vidare att anmoda stadskamreraren att sedan elektricitetsverkets föreståndares förklaring
inkommit afgifva yttrande i ärendet.
Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

