Protokoll augusti 1913
”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell,
Brändström, Aurén, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken
Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Palm, Edström, Fernlund, Sandberg och Nilsson
äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Wahlgren,
Hellström, Nordström, Westerberg, Wallin, Burman, Carlgren, Andersson, Hansson och
Leijonflycht. Af dessa hade Herrar Wahlgren, Hellström, Carlgren och Leijonflycht ej med
kallelse anträffats och de öfriga anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet.
§ l.
Utsagos Herrar Nilsson och Thurfjell att jämte Herr Ordföranden lördagen den 30 i denna
månad kl. 2 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon anmärkning att göra emot
de vid Stadsfullmäktiges sammanträden den 4 och 12 sistlidne juni förda protokoll.
§ 3.
I skrifvelse den 30 sistlidne juli hade Landshöfdinge-Ämbetet I länet anmodat
Stadsfullmäktiges ordförande att skyndsamt inhämta Stadsfullmäktiges beslut, huruvida Luleå
stad skall jämlikt bestämmelserna i § 19 af lagen den 30 juni detta år om allmän pensionsförsäkring fördelas i två eller flera pensionsdistrikt.
Med anledning häraf beslöto Stadsfullmäktige på förslag af Beredningsnämnden, att Luleå
stad skall utgöra ett pensionsdistrikt.
§ 4.
Med öfverlämnande af afskrift af Riksdagens skrifvelse till Konungen i fråga om utarbetande
och framläggande af förslag till bestämmelser rörande utseende af suppleanter för
Stadsfullmäktige hade Konungens Befallningshafvande i länet i skrifvelse den 5 sistlidne juli
infordrat Stadsfullmäktiges yttrande i ärendet.
Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan af Beredningsnämnden
förklara sig ej hafva något att erinra emot införande af lagbestämmelser i det syfte Riksdagens
ifrågavarande skrifvelse anger.
§ 5.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en från stadsingenjören
E. Kinnman inkommen begäran om anslag af 150 kronor för resa till och vistelse vid
kommunaltekniska föreningens årsmöte i Västerås under innevarande år, hade Drätselkammaren, efter det stadsingenjör Kinnman vid ärendets föredragning uttalat en önskan, att
ifrågavarande resa finge utsträckas till Stockholm för studerandet af där använda olika
behandlingsmetoder af tjärmakadam som beläggningsämne, hos Stadsfullmäktige hemställt
om bifall till framställningen på så sätt, att en resekostnadsersättning, beräknad efter 2:a klass
på järnväg jämte sofvagn till Västerås och Stockholm samt en traktamentsersättning under
högst 8 dagar enligt 4:e klassen i gällande resereglemente måtte beviljas Kinnman för vistelse
— förutom en dag i Stockholm för förutnämnt ändamål — vid kommunaltekniska
föreningens årsmöte i Västerås den 4, 5 och 6 september innevarande år, mot villkor att han

till Drätselkammaren inkommer med skriftlig redogörelse öfver sina under resan gjorda erfarenheter.
Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla
Drätselkammarens förslag samt föreskrifva, att erforderliga medel skulle tagas af i stat för
oförutsedda utgifter anslaget belopp. Herr Falk hade anhållit att få till protokollet antecknadt,
att han röstat för afslag å framställningen.
Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige med 12 röster mot 8, hvilka afgåfvos för
bifall till Beredningsnämndens förslag, att afslå framställningen.
§ 6.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Berättelse öfver revision af Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för år
1913;
2:o) Sällskapet W 6 ansökan om rätt till utskänkning af spritdrycker;
3:o) En skrifvelse från en landstingets kommitté rörande ifrågasatt indragning af
legosängsafgifterna vid lasaretten;
4:o) Herr Leijonflychts afsägelse af Stadsfullmäktigeuppdraget;
5:o) Fattigvårdsstyrelsens begäran om anslag till semestervikariat för hushållerskan å
fattiggården.
§ 7.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) En framställning från eldaren J. O. Blomqvist om erhållande af arbete i stadens tjänst;
2:o) Styrelsens för Tekniska skolan begäran om anslag till föreläsningsverksamheten för år
1914;
3:o) G. Hägglunds m. fl. framställning om upplåtelse af mark invid Notvikens verkstad till
egna hem.
§ 8.
Till Fattigvårdsstyrelsen och Drätselkammaren remitterades en framställning från
tillsyningsmannen vid Fattigvården N. Boman om löneförhöjning.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt.
A. Holm.
Justeradt:
Per Segerstedt, W. Thurfjell,
Axel Nilsson.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd den 4 augusti
1913.
Närvarade:Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Nilsson äfvensom Stadsingenjören,
Stadsbyggmästaren och Föreståndaren för elektricitetsverket.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 15 nästlidne juli.
§2.
Med anledning af drätselkammarens beslut af den 15 sistlidne juli,§ 2, hade eldaren K.J.
Andersson inkommit med en skrifvelse, däri han förklarade sig villig att på af
drätselkammaren bestämda villkor mottaga eldarbefattningen i stadshuset. Efter föredragning
häraf och en från Elektricitetsverkets föreståndare inkommen skrifvelse med begäran, att
eldaren Andersson måtte få kvartstå vid elektricitetsverket såsom hjälpare äfven under
månaderna oktober och november innevarande år, beslutade Nämnden att från innehafvande
tjänst uppsäga nuvarande eldaren i stadshuset E.G Lindberg f.o.m. den 1 nästkommande
december och från samma tid antaga K.J. Andersson till befattningen som eldare i stadshuset.
Med stöd af Stadsfullmäktiges beslut af den 4 sistlidne juni beslutade Nämnden vidare, att
ehuru lönen för eldare vore fastställd till 1200 kronor pr år, en aflöning, räknad efter 1380
kronor pr år, skulle till Andersson utgå, så länge han med godt vitsord bestrider ifrågavarande
befattning. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§3.
Robertsviks Ångsåg, Wiklund&Sjödin, hade i till Stadsfullmäktiges ställd skrifvelse anhållit
att räknadt f.o.m. den 5 maj 1913 på en tid af 25 år eller intill dess, att staden behöfver
desamma, få arrendera följande områden:
1. Det i utbyte med Luleå stad enl. Stadsfullmäktiges beslut af den 16 sept.1909 till staden
afsträda området, för kronor
150:2. Fastighet n:r 71 inom Landsgatan kr.
100:3. Området mellan karantänstallarna och Robertsviks ångsåg kr. 75:
Rätt till fäste för timmerbom i karantänkajen kr.
25:-Skutviken i likhet med
kontrakt, upprättadt med
Robertsviks Trävaru Aktiebolag
Kr.
100:Tillhopa pr år
Kronor
450:med rätt för firman att uppsäga arrendet, därest firman skulle upphöra eller affären skulle
nedläggas före arrendetidens utgång. Efter föredragning häraf och ett af Stadskamreraren och
Stadsingenjören öfver densamma till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall, mot villkor
att den årliga arrendeafgiften sättes till 500 kronor och att rättighet till uppsägning af aftalet
före arrendetidens utgång stipuleras i enlighet med af Stadskamreraren afgifvet förslag.
§4.
Sedan Hälsovårdsnämnden för eventuella påminnelsers afgifvande till drätselkammaren
öfverlämnat en af hälsovårdstillsyningsmannen W Oscarsson afgifven förklaring öfver en af
kammaren gjord anmälan mot tillsyningsmannen för obehörigt ingrepp i drätselkammarens
förvaltning m.m beslutade Nämnden, att med remisshandlingarnas återställande till
Hälsovårdsnämnden öfversända af Stadskamreraren i ärendet afgifvet yttrande med
meddelande tillika, att Nämnden frånträdde sitt yrkande i den del, som afsåg att återfå af
stadskamreraren till tillsyningsmannen remitterade handlingar, inclusive räkningen.

§5.
Sedan kronojägaren J.O. Rönnqvist till drätselkammaren mundtligen anmält, att Wilhelm
Lindgren i Hertsögatn önskade få arrendera höslottern å Småskären, beslutade Nämnden på
tillstyrkan af Stadskamreraren att mot en arrendeafgift af 30 kronor till Lindgren utarrendera
höslottern å Småskären under innevarande år mot villkor, att bärbuskarne lämnas oskadade
vid höets inbärgande.
§6.
Föredrogs följande af Stadskamreraren uppgjorda förslag till föreskrifter för upplåtelse af
Gültzauudden för möten o.dl.
”Föreskrifter-----------------------------------------------------------------------------------------Bil.20
Som beslutade Nämnden att med godkännande af dessa föreskrifter lämna Stadskamreraren
tillsvidare i uppdrag, att i enlighet med desamma efter samråd med Nämnden ordförande i
förekommande fall för möten o.dl. upplåta den del af Gültzauudden, som ej är till
restaurantföreningen uthyrd.
§7.
Efter föredragning af en från Luleå Goodtemplars restaurantförening gjord anhållan af en
folkfäst den 1-4 innevarande Augusti, anmälde Stadskamreraren att han efter samråd med
Nämndens ordförande beviljat föreningens gjorda anhållan i enlighet med i föregående
paragraf af detta protokoll fastställda föreskrifter; och beslutade Nämnden godkänna den
vidtagna åtgärden.
§8.
Sedan Siffergranskaren inkommit med anmärkningsakt öfver 1912 års vattendebiteringslängd, hade Stadsingenjören lämnats tillfälle att däröfver afgifva förklaring. Efter
föredragning häraf beslutade Nämnden att med godkännande af de gjorda förklaringarna
återställa anmärkningsakten jämte förklaringen till Siffergranskaren.
§9.
Hos drätselkammaren hade N.T Pettersson med anhållan om besked senast den 25 nästlidne
juli gjort hembud till staden att köpa en honom tillhörig egendom å Mjölkudden för 12000
kronor: och beslutade Nämnden vid föredragning af ärendet att framställningen icke skulle till
någon åtgärd föranleda.
§10.
Sedan Elektricitetsverkets föreståndare uti ingifven skrifvelse framhållit behofvet af en
skrifmaskin för verkets kontor, beslutade Nämnden att lämna föreståndaren i uppdrag att för
en kostnad af högst 450 kronor inköpa en ny skrifmaskin af modern konstruktion.
§11.
Beslutade Nämnden lämna bifall till en af Luleå Domkapitel gjord anhållan, att den åt
vaktmästaren vid domkapitlet upplåtna bostaden måtte förses med elektrisk belysning, för en
kostnad, approximativt beräknad till 75 kronor, och udrogs till föreståndaren för
elektricitetsverket att verkställa detta beslut.
§12.
En från J. Edv. Johansson m.fl. inkommen framställning att få elektriska belysningsnätet
framdraget till Bergviken remitterades till elektricitetsverkets föreståndare.

§13.
Sedan Magistraten infordrat drätselkammaren förklaring öfver af o. Wiström hos Magistraten
anförda besvär öfver att drätselkammaren återkallat honom meddeladt tillstånd att utföra
elektriska anläggningar, afsedda att anslutas till Luleå stads elektricitetsverk, beslutade
Nämnden att uppdraga till Ordföranden och Stadskamreraren att å drätselkkammaren vägnar
uppsätta och underskrifva den äskade förklaringen.
§14.
Stadskassören hade anmält, att barberaren A. Gullberg resterer å hyra för frisérsalongen i
stadshuset med ett belopp af 366 kronor 67 öre; och beslutade Nämnden, att innan andra
åtgärder vidtagas, anmoda Gullberg att senast den 15 innevarande augusti erlägga minst
hälften af det resterande beloppet och resten senast den 1 nästkommande september.
§15.
Arbetaren Johan Nordström, som den 20 sistlidne juni skadat sig under gräfning af
gatubrunnar för stadens räkning, hade hos drätselkammaren anhållit, att en
olycksfallsersättning beräknad efter half timpenning eller efter 1 krona 90 öre pr dag måtte till
honom utbetalas under den tid, han med läkarbetyg styrkt sig hafva varit oförmögen till
arbete, eller f.o.m. den 20 juni t.o.m. den 31 juli innevarande år. Sedan Stadsingenjören
vitsordade de uppgifter, sökanden lämnat om sig, tillstyrkt framställningen, beslutade
Nämnden, att då Nordström vore i nödställd belägenhet, omedelbart utbetala begärd
sjukaflöning till honom; och skulle anmälan o åtgärder göras hos Stadsfullmäktige med
hemställan om godkännande.
§16.
Sedan Stadsingenjören inkommit med yttrande öfver Hamndirektionen till drätselkammaren
ingifna anbud att köpa å fastigheten n:r 474 befintligt lager af grus m.m. beslutade Nämnden
att hos Stadsfullmäktige tillstyrka detsammas antagande därest Hamndirektionen ville godtaga
följande af Stadsingenjören föreslagna villkor:
Att grus eller fyllning icke tages utanför nuvarande tomtgränser; att grus eller fyllning icke
tages närmare angränsande tomter än att slänaten mot desamma icke föår större lutning än
minst 1 på 1½ och att Hamndirektionen påtager sig ansvaret för att icke skada genom ras
åsamkas grannarne, samt att grus eller fyllning icke borttages från tomten före 1 november
1914 på så sätt att hyresgästerna blifva hindrade att bebo lägenheterna och att använda
uthusen.
§17.
En från J.E. Rosén inkommen, till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse med begäran om
ytterligare ändring i villkoren för aftaladt byte rörande för Hermelins- och Lotsgatorna
behöflig mark remitterades till Stadsingenjören.
§18.
Arrendatorn af Rutviksängen E.A. Johansson hade genom kronojägare J.O. Rönnqvist anhållit
om tillstånd att få bortrödja den å ängen uppväxande, för gräsväxten hinderliga löfskogen. Vid
behandling af detta ärende beslutade Nämnden, att tillstånd skulle lämnas arrendatorn att å
ängen bortröja och tillgodogöra sig den uppväxande skogen efter den plan och i den
utsträckning, som revirets kronojägare Rönnqvist anvisade.
§19.
Sedan Elektricitetverkets föreståndare anmält behofvet af ytterligare 100 st. mätare, beslutade
Nämnden att antaga dels El.Abol.Siemens-Schuckerts anbud att leverera 50 st. mätare typ A

till ett pris af kr. 24:- pr. st. fritt Luleå dels Allgemeine Elektricitätsgesellschafts anbud å
leverans af 50 st. mätare typ EC till ett pris af kr. 27:50 pr. st. fritt Luleå.
§20.
Sedan Föreståndaren för elektricitesverket vid infordrande af anbud
erforderliga c:a 300 kg blank koppartråd, erhållit följande anbud:
Allm. Sv.Elekr.A.Bol
till pris kronor
A.B.Svenska Metallverken
”
Luth&Roséns Elektr. A.B
”

å för verkets ledningsnät
1:59 pr kg.
1:57 ” ”
1.65 ” ”

Beslutade Nämnden, sedan antecknats att A.B Svenska Metallverken samma dag höjt sin
notering till Kr. 1:60 pr. kg. att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare att från Allm.
Sv. Elektr. A.B inköpa behöfligt parti blank koppartråd till pris kr. 1:59 pr. kg.
§21.
Föredrogs en förnyad skrifvelse från Elektricitetsverkets föreståndare rörande behofvet af
mera ändamålsenliga lokaler för elektricitetsverkets kontor och mätareundersökning; och
beslutade Nämnden att remittera densamma till Stadsbyggmästaren för utredning och
yttrande.
§22.
Elektricitetsverkets föreståndare hade hos Drätselkammaren hemställt att för diverse
förestående elektriska montörsarbeten få anställa en van duglig montör för en tid af 4 à 5
månader. Mot en timlön af 60 à 70 öre, beroende på kompetens och tillgång. Vid föredragning
af detta ärende beslutade Nämnden att medgifva, att en montör finge af verkets föreståndare
anställas under en tid af högst 5 månader och mot en timlön af högst 70 öre.
§23.
J.G. Friberg hade hos drätselkammaren i ingifven skrifvelse anhållit om nedsättning i priset
för elektrisk ström till Luleå Träförädling Vid föredragning af detta ärende beslutade
Nämnden att i enlighet med hvad Elektricitetsverkets föreståndare uti afgifvet yttrande
föreslagit:
Att priset på all ström för Luleå Träförädling bestämmes till 8 öre pr. kwtim. under låg
belastningstid och 30 öre pr. kwtim. Under hög belastningstid; att tarifftiderna bestämmas
såsom i följande af Elektricitetsverkets föreståndare uppgjorda förslag af den 3 juni 1913
”Priset--------------------------------------------------------------------------------------” Bil.21
att fast årsafgift faställes till 30 kronor, allt mot villkor, att firman förbinder sig att icke
använda såg- och hyfvelmotorerna på högtarifftid och ej heller någon del af året före kl.7 f.m
eller efter kl 6 e.m att icke under månaderna november, december och januari samtidigt
använda såg-och hyfvelmotorerna samt att uppsätta för kontroll häraf nödig plomberbar
omkastare, samt att erlägga en extra årsafgift af 30 kronor motsvarande årskostnaden för den
spärrströmbytare, som kommer att användas för att förhindra, att såg- och hyfvelmotorerna
användas å högtarifftid. Nämnden beslutade vidare, att strömpriset skall gälla för 4 år, räknadt
från detta besluts datum.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H Santesson
Justeradt 26/8 1913
J.K. Brändström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 augusti 1913.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Nilsson och Wadstein äfvensom
Hamndirektionen.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollen af den 8 och 28 sistlidne juli.
§2.
Sedan Distriktsförvaltningen vid statens Järnvägars distrikt hos Hamndirektionen anhållit att
direktionen ville på hamnens bekostnad anskaffa och utlägga för fartygens förtöjning och
förhalning erfoderliga bojar i närheten af Statens Järnvägars malmlastningskajer å Svartön,
hade Hamnmästaren inkommit med infordradt yttrande i ärendet, hvaruti häfdades att då
ifrågavarande bojar uteslutande användes för fartygens förtöjning omedelbart före lastningen
för att densamma skola vara till hands att hala in till kajen, så snart andra ångare efter
fullbordad lastning afgå, och således icke gagna sjöfarten såsom säkerhetsåtgärd eller äro till
annan allmän nytta och bekvämlighet för trafikanterna, Hamndirektionen icke har någon som
helst skyldighet att anskaffa och underhålla desamma. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Hamndirektionen, att på af Hamnmästaren anförda skäl och då hamnen för de varor,
som lossas eller lastas vid malmlastningskajerna å Svartön icke uppbär någon hamnafgift,
afslå den gjorda framställningen.
§3.
Vid förnyad föredragning af komiterades utredning rörande de ekonomiska möjligheterna för
genomförande af föreslagen förändring af södra hamnens kaj-och trafikeringsförhållanden,
beslutade Hamndirektionen att ärendet skulle ytterligare hvila i afvaktan på Stadsingenjörens
infordrade yttrande öfver förslaget i tekniskt afseende. Hamndirektioen beslutade vidare att
anmoda Stadsingenjören att omedelbart och senast inom 8 dagar inkomma med ifrågavarande,
vid sammanträde den 8 sistlidne april infordrade yttrande. Protokollet förklarades hvad detta
ärende beträffar genast justeradt.
§4.
Sedan antecknats, dels att stadsingenjören icke utfört honom vid sammanträde den 13juni
1912 meddeladt uppdrag att för en kostnad af 1200 kronor uppföra en urinoar vid södra
hamnen dels att Stadsingenjören underlåtit att ställa sig till efterrättelse Hamndirektionens vid
sammaträde den 27 sistlidne mars gjorda anmodan till honom att med skriftlig redogörelse
öfver de vid hamnen pågående kajarbetenas gång, beslutade Hamndirektionen att, därest icke
nöjaktig skriftlig förklaring från Stadsingenjören inkommer senast inom åtta dagar, anmäla
förhållandet till Stadsfullmäktige. Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§5.
Beslutade hamndirektionen att utse en komité med uppdrag att uppsätta och till
Hamndirektionen inkomma med förslag till ny hamntaxa att träda i kraft vid nu gällande
hamntaxas upphörande den 01 januari 1915. Hamndirektionen beslutade vidare att till
ledamöter i denna komité utse kammarskrifvare N. Schönfedlt, sammankallande,
grosshandlaren P. Edström, bokhållare N. Hedqvist och hamnmästaren N Hj. Falkland.
§6.
Hamnmästaren hade uti ingifven skrifvelse hemställt, att följande utrustningseffekter måtte
anskaffas för att sätta hamnens smedja i komplett skick, nämligen:
1 st. elektrisk motor för drifkraften

1 ” fläkt
1 ” smidesstäd
1 ” hänglager
1 ” gängskänningssvarf
1 ” själfcentrerande truck med backar
1 ” borrmaskin
1 ” plåtsax
1 ” skrufstycke, samt transmissioner, kopplingar, remskifvor och remmar.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Hamndirektionen uppdraga till Hamnmästaren att
med ledning af de inkomna anbuden inköpa ofvannämnda maskiner och redskap för en
kostnad af högst 4200 kronor, inclusive uppsättning.
§7.
Drätselkammaren hade till Hamndirektionen öfversändt utdrag af protokoll, fördt vid
sammanträden 4 innevarande augusti, att kammaren beslutit att hos Stadsfullmäktige tillstyrka
Hamndirektionens anbud att köpa å fastigheten nr 474 befintligt lager af grus m. m mot
villkor:
1) att grus eller fyllning inte tages utanför nuvarande tomtgränser;
2) att grus eller fyllning icke tages närmare angränsande tomter än, att slänten mot
densamma icke får större lutning än minst 1 på 1½, och att Hamndirektionen påtager
sig ansvaret för, att icke skada genom ras åsamkas grannarne.
3) att grus eller fyllning icke borttages från tomten före 1 november 1914 på så sätt, att
hyresgästerna blifva hindrade att bebo lägenheterna och att använda uthusen. Vid
föredragning af detta ärende beslutade emellertid Hamndirektionen att meddela
drätselkammaren, att direktionen icke ansåg sig kunna godtaga de af kammaren under
första och andra punkterna antecknade villkor.
§8.
Föredrogs och bordlades från lotskaptenen B. Östrand genom Hamnmästarens försorg
infordrade utlåtande i fråga rörande vissa bolags rätt till vatten inom Luleå stads hamnområde.
§9.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne juli månad.
§10.
Som firman Larson&Lind icke efterkommit Hamndirektionens den 13 sistlidne maj gjorda
anmodan att skyndsammast inkomma med specifikation å under år 1912 uppdebiterade
hamnafgifter för inkommande och utgående varor, beslutade Hamndirektionen vid förnyad
behandling af ärendet att förelägga Larsson&Lind att senast före den 20 innevarande augusti
inkomma med begärd skriftlig specifikation i hvad den afser utgående varor. Protokollet
förklarades i denna del omedelbart justeradt.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K H Santesson
Justeradt den 22/8 1913
Gustaf Burström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämndnen i Luleå d. 15 augusti 1913.
Närvarande: Herrar Fagerlin,Grafström,Rosengren t.f. stadsläkaren Broström.
§1.
Protokollet för den 2 juli föredrogs och justerades.
§2.
Sedan bankaktiebolaget Norra Sverige till drätselkammaren äfvensändt analysbevis,
utevisande att i väggarna i banklokalen i stadshuset förekommer arsenik ledande sitt ursprung
från starkt arsenikhaltig sk. Hallänsk zinkhvitt, hade drätselkammaren öfversändt
handlingarna i ärendet till nämnden med anhållan om dess yttrande. Vid ärendets behandling
beslöt nämnden att icke f.n. afgifva något yttrande enär de företedda analyserna icke voro
gjorda i öfverensstämmelse med föreskrifterna i § 28 i Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse den
23 maj 1913 ang. ändrad lydelse af vissa paragrafer i giftstadgar.
§3.
En af länsveterinär F. Rosengren ingifven räkning å 100 kr. för besiktning af slakthästar under
år 1912 godkändes till utbetalning.
§4.
En cirkulärskrifvelse från Konungens Befallningshafvande, angående upphörande af
skyldigheter för nämnden att afgifva sådana uppgifter, som omförmäles i 14 af den numera i
dess helhet upphäfda förordningen den 18 november 1881 ang. minderårigas användande i
arbete vid fabrik m.m föredrogs och lades till handlingarna.
§5.
En skrifvelse från Aug. Ahrnell med anhållan, att nämnden ville meddela, hvilka åtgärder
skulle vidtagas för att Fanny Josefssons mjölkbutik skulle blifva godkänd, föranledde ej till
någon åtgärd.
§6.
Beviljades stadsbarnmorskan Ida Öström begärd tjänstledighet under tiden 18 augusti t.o.m.
den 7 september med stadsbarnmorkan Maria Rydberg som vikarie.
§7.
Anmäldes herr borgmästaren att han på därom gjord ansökan beviljat stadsbarnmorskan Maria
Rydberg tjänstledighet under tiden 16 jul t.o.m. den 5 augusti med stadsbarnmorskan Ida
Öström som vikarie och blef denna åtgärd godkänd af nämnden.
§8.
Godkände nämnden en af L.A. Pihl ingifven räkning å kr. 18:- för kläder, som förstörts vid
desinfektion efter hans hustru som aflidit i lungtuberkulos.
§9.
En anmälan från Axel Kylander, att han återtagit Melker Lindqvists diversehandel, lades till
handlingarna, sedan nämndens besiktningsmän förklarat sig icke hafva något att anmärka
emot lokalen.

§10.
Biföll nämnden en af tillsyningsmannen V. Oscarsson gjord ansökan att få inmontera en
vattenklosett i fastigheten n:r 13 i kvarteret Hästen med villkor, att han vid arbetets utförande
ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§11.
Biföll nämnden en af häradshöfding S.Tornberg gjord ansökan att få inmontera två eventuellt
fyra vattenklosetter i fastighetn n:r 1 i kvarteret Orren med villkor, att han vid arbetets
utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§12.
Biföll nämnden en af direktionen Georg Andersson gjord ansökan att få inmontera en
vattenklosett i fastigheten nr: 5 i kvarteret Örnen med villkor, att han vid arbetets utförande
ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§13.
Biföll nämnden en af fastighetsbolaget Brage gjord ansökan att få inmontera sex
vattenklosetter i fastigheten n:r 3 i kvarteret Hönan med villkor, att bolaget vid arbetets
utförande ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§14.
Biföll nämnden en af fastighetsbolaget Brage gjord ansökan att få inmontera en vattenklosett i
fastigheten nr 2 i kvart. Hjärpen med villkor, att bolaget vid arbetes utförande ställde sig
gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§15.
Tillsyningsmannens rapport för februari föredrogs och lades till handlingarna.
§16.
En rapport från tillsyningsmannen rörande en del anmärkningar mot planteringsnämndens
upplag af matjord m.m vid färjestället remitterades till planteringsnämnden för yttrande.
§17.
Tillsyningsmannens rapport för mars föredrogs och lades till handlingarna.
§18.
Tillsyningsmannens rapport för april föredrogs och lades till handlingarna.
§19.
Tillsyningsmannens rapport för maj föredrogs och lades till handlingarna.
§20.
Tillsyningsmannens rapport för juni föredrogs och lades till handlingarna.
§21.
En skrifvelse från tillsyningsmannen angående inkommna anmälningar om fosterbarn
föredrogs och lades till handlingarna.

§22.
Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande anmälan:”Till Hälsovårdsnämnden i
Luleå. Härmed anmäles att bagerilokalen i fastigheten n:r 1 kv. Räfven är i behof af
uppmålning invändigt. Det är flera år sedan nämnda lokal målades om och är färgen numera
alldeles bortfrätt å stora delar af väggarna. Luleå den 28/6 1913. Wilh. Oscarsson.
Tillsyningsman”
§23.
En anmälan från tillsyningsmannen rörande inköp af en del blanketter, afsedda att användas
vid utöfvande af den nämnda jämlikt §23 i lagen om arbetareskydd den 29 juni 1912
åliggande tillsyn till förekommande af olycksfall och ohälsa i arbete föredrogs och lades med
godkännande till handlingarna.
§24.
Tillsyningsmannens rapport för juli föredrogs och lades till handlingarna.
§25.
Föredrogs och lades till handlingarna ett från drätselkammarens tekniska nämnd inkommit
protokollsutdrag rörande dispostionsrätten till ett rum i s.k. Pontusbaracken.
§26.
Beslöt nämnden hos stadsfullmäktige anhålla om tillstånd att få för ett pris af 20 kronor
inköpa 100 exemplar af doktor I. Jundeus skrift ”Späda och äldre barns uppfödning och vård.”
§27.
Biföll nämnden en af lokföraren August Höglund gjord ansökan att få inmontera en
vattenklosett i fastigheten n:r 12 i kvarteret Hästen med villkor, att han vid arbetets utförande
ställde sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§28.
Företogs till behandling förste provinsialläkarens skrifvelse med anmärkningar vid inspektion
af en del afträden i staden hvilken skrifvelse på sätt protokollet för den 28 maj 1913 § 7
utvisar varit bordlagd. På förslag af Herr borgmästaren om tillsättande af en komité för
uppgörande af förslag till renhållningsstadga, upplystes att ett dylikt förslag, upprättadt af
särskildt utsedda komitterades, af Stadsfullmäktige remitteradts för yttrande till
Drätselkammaren och hälsovårdsnämnden samt att handlingarna lågo hos drätselkammaren.
Med anledningf häraf beslöt Nämnden, att herr borgmästarens förslag f.m ej skulle till annan
åtgärd föranleda än att Nämnden skulle ingå till kammarens med begäran om ärendets
skyndsamma behandling hos kammaren och omedelbara öfverlämnande till
hälsovårdsnämdnen och skulle utdrag af detta protokoll tillställas förste provinsialläkaren.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O Dahl
Justeras
Axel Fagerlin”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 18
augusti 1913.
Närvarande:Herrar Ljungberg,Sandström,Edström och Fernlund.
§1.
Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll af den 26 nästlidne juni.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat en af barnmorskan
Amanda Johansson gjord ansökan att räknadt f.o.m. 1913 års ingång komma åtnjutande af fast
lön af staden till ett belopp motsvarande det, som utgår till de tvenne ordinarie
stadsbarnmorskorna. Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden, att, då
icke ifrågasatts och än mindre visats, att det arbete, som af sökanden utföres, icke kan af de
ordinarie stadsbarnmorskorna fullgöras, hemställa om afslag å sökandens gjorda
framställning.
§3.
Efter föredragning af C. Grubbens hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om ersättning
för nedlagd nödig och nyttig förbättring af till staden afträdd del af vretan n:r 79-80 samt af ett
utaf Stadsingenjören öfver framställningen afgifvet yttrande, beslutade Nämnden att
återremittera ärendet till Stadsingenjören med anmoda att bestämdt angifva värdet å vretan
nedlagd odling vid en tidpunkt, då lägenheten afträddes till staden.
§4.
Stadsfullmäktige hade begärdt drätselkammarens yttrande öfver af Luleå Musiksällskap gjord
anhållan, att Stadsfullmäktige vill inför verksamhetsåret 1913-1914 dels bevilja sällskapet ett
understöd af 700 kronor mot villkor, att sällskapet under samma tid anordnar minst tre
folkkonserter mot en entréafgift af 25 öre dels medgifva, att stadshusets fästsal med
tillhörande entrésalong måtte för konsertändamål ställas till sällskapets förfogande med
erläggande af allenast de kostnader, som vållas staden för värme, belysning, städning och
bänkflyttning. Sedan antecknats, att storleken af det af Stadsfullmäktige under de senaste åren
till sällskapet lämnade anslag utgjorde 500 kronor, beslutade Ekonominämnden, som ansåg att
stadens ekonomi icke lämpligen tål vid ett större anslag för ett dylikt ändamål, att med
tillstyrkan om upplåtande af stadshusets fästsal med entrésalong på föreslagna villkor
hemställa, att ett anslag af 500 kronor måtte, under förutsätnning att sällskapet anordnar två
folkkonserter, på utfästa villkor beviljas Luleå Musiksällskap för år 1914 till uppehållande af
sällskapets verksamhet.
§5.
Med anledning af Ekonominämndens vid sammanträde den 26 nästlidne juni fattade beslut
hade tullvaktmästaren K.M Öström inkommit med en skrifvelse, hvari förfrågan gjordes
huruvida ett af Stadsfullmäktige år 1898 gjort förslag till inköp af den del af fastigheten n:r
476, som faller inom Sandviksgatan, kunde komma i tillämpning vid förlikning i processen
om bättre rätt till tomten. Som emellertid staden genom kraftvunnen dom vore ägare till
fastigheten ifråga, beslutade Ekonominämnden att med afslag å Öströms framställning
anmoda honom att senast före den 15 instundande september lämna skriftligt besked, om och
på hvilka villkor han önskar få sig fastigheten upplåten på arrende eller tomträtt; och skulle i
afvaktan härå anstå med förut beslutad verkställighet af Rådstufvurättens utslag rörande
äganderätten till fastigheten.

§6.
Sedan stadskamreraren inkommit med infordrad utredning rörande förhållandet, att de i
enskild ägo befintliga byggnaderna å vretan 72-76 i Charlottendal äro belägna å stadens mark
utan att arrendeafgift erlägges, beslutade Nämnden att låta på i utredningen förebragta skäl
härvid tills vidare bero.
§7.
Sedan Stadsbyggmästaren uppgifvit den kostnad, som af drätselkammaren nedlagts å
kallbadhusets reparation efter dess öfvertagande af Hamndirektionen till 320 kronor,
beslutade Ekonomonämnden att hos direktionen göra framställning om kostnadernas
ersättande med hamnmedel.
§8.
Öfver Herr Burmans hos Stadsfullmäktige väckta motion om beviljande af ett anslag af 500
kronor till Norrbottens läns handelskammarre för innevarande år hade Stadsfullmäktige begärt
yttrande från drätselkammaren. Vid föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden,
att, då någon utredning rörande behofvet af understöd från stadens sida icke föreligger, hos
Stadsfullmäktige hemställa om afslag å motionen.
§9.
I till Stadsfullmäktige ställda skrifvelser hade arbetarne Olof Witalis Is och Johan Otto
Lundqvist i Karlsvik hvar för sig anhållit om afkortning af dem påförda, oguldna
kommunalutskylder för åren 1911 och 1912. Sedan Stadsfogden afstyrkt bifall till
framställningarna, beslutade Ekonominämnden att öfversända ansökningarna till
Stadsfullmäktige med hemställan om afslag å desamma.
§10.
Erik Johanssons till Stadsfullmäktige ställda ansökan om afkortning af resterande
kommunalutskylder för åren 1911 och 1912 remitterades till Stadsfogden för yttrande.
§11.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammmaren remitterat en af vagnkarl W. Wallin gjord
ansökan om befrielse från erläggande af 1912 års utskylder. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Ekonominämden, vid det förhållande att Wallin, som visserligen enligt företedda
debetsedlar blifvit taxerad tvenne ställen samtidigt, dock icke genom kammarrättsutslag eller
annorledes styrkt att annan plats än Luleå stad vore hans rätta mantalsskrifningsort, hos
Stadsfullmäktige hemställa om afslag å ansökningen.
§12.
Efter föredragning af följande af drätselkontoret inlämnade restlängd å belysningsafgifter för
1:sta kvartalet 1913.
”Restlängd---------------------------------------” se.Bil.22. beslutade Ekonominämnden på förslag
af Stadskamreraren.
att följande belopp skulle ur räkenskapen afskrifvas, nämligen
219 Hulda Hedlund
Kr. 43:60
429 Hulda Johansson
”
2:80
497 E.Eriksson
” 50:- samt
att beträffande öfriga belopp lagliga indrifningsåtgärder skulle vidtagas.

§13.
Stadsfullmäktige hade vid behandling af en från redaktören Hj.Larsson gjord begäran om rätt
att genom månatliga inbetalningar af 25 kronor gälda 1911 års kommunalutskylder till Luleå
stad, vid sammanträde den 22 sistlidne maj beslutat att öfverlämna framställningen till
drätselkammaren, som skulle äga besluta i ärendet. Sedan Stadsfogden i afgifvet yttrande
tillstyrkt framställningen beslutade Ekonominämnden att lämna bifall till densamma.
§14
Beviljades Stadskassören J.O Dahl ytterligare semester under 15 dagar under innevarande år
att uttagas å tid, som af stadskamreraren i samråd med Nämndens ordförande bestämmes.
§15.
Föredrogs och lades till handlingarna Magistratens förordnande.för stadskassören J.O Dahl att
tjänstgöra som vikarie för kronokassören under tiden 31juli - 27 augusti 1913.
§16.
Anmälde Stadskamreraren, att Byggmästaren C.A. Flemström och schaktmästaren C.V
Olsson vägrade betala dem debiterade belopp, Flemström hyra för jordkärror 13 kronor.
Olsson hyra för spiralslang 12 kronor 50 öre. Sedan upplysts, dels att Flemström åtskilliga
gånger till staden utlånat diverse materiel utan att hyra tagits dels ock att Olsson saknade
utmätningsbara tillgångar, beslutade Nämnden att beloppen skulle ur räkenskaperna afföras.
§17.
Beslutade att uppdraga till Ordföranden och Stadskamreraren att närvara vid och deltaga i den
utlottning af stadens obligationer, som skulle verkställas inför Notarius Publicus under
innevarande augusti månad.
§18.
Godkändes Magistratens åtgärd att för en kostnad af c:a 20 kronor inköpa ett
skrifmaskinsbord.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 20 augusti
193.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Isaksson och J.A
Nilsson
§1.
Föredrogs och godkändes protokollet af den 20 sistlidne maj.
§2.
Magistraten hade till drätselkammren öfverlämnat berättelse öfver revision af stadens
räkenskaper för år 1912 med anmodan, att drätselkammraren ville skyndsammast afgifva
förklaring öfver däri gjorda anmärkningar, i hvad de samma berör drätselkammren. Efter
föredragning af ett af Stadskamreraren öfver anmärkningsakten afgifvet yttrande, beslutade
drätselkammraren att upptaga detsamma såsom eget yttrande, utom med afseende å i
detsamma framlagdt förslag till omreglering af tjänstebefattningarna å drätselkontoret,
rörande hvilka angelägenheter kammaren icke i detta sammanhang ansåg lämpligt att göra
något uttalande. Drätselkammaren uppdrog vidare till herrar Ljungberg och Brändström att i
denna del justera protokollet.
§3.
Föredrogs följande af herrar Ljungberg och Brändström i enlighet med uppdrag gjorda förslag
till ändring af i Drätselkammarens reglemente, §1, lämnade föreskrifter rörande ärendenas
hänförande till endera af nämnderna.
”Till Drätselkammaren---------------------------------”Bil.23, och beslutade drätselkammaren att
godkänna de föreslagna bestämmelserna att omedlebart träda i tillämpning.
§4.
Elektricitetsverkets föreståndare R. Bergman hade hos Drätselkammaren anhållit att utfå ett
första ålderstillägg af 500 kronor pr. år f.o.m. den 1 innevarande augusti. Sedan antecknats,
att Bergman vid antagandet berättigats erhålla 3500 kronor i lön samt tvenne ålderstillägg
efter 5 och 10 års tjänstgöring, hvilka löneförmåner skulle få utbetalas f.o.m den 1 augusti
1908, beslutade drätselkammaren att bifalla den af Bergman gjorda framställningen.
§5.
Föreståndaren för elektricitetsverket R. Bergman hade i till drätselkammaren ställd skrifvelse
anhållit om medgifvande att få af Kyrkorådet och Folkskolestyrelsen uttaga betalning för
vissa för dessa styrelsers räkning af honom utförda arbeten såsom klockringnings-och
orgeltrampningsanläggningar i kyrkan samt belysningsanläggning i västra folkskolan. Efter
föredragning häraf och från Kyrkorådet och Folkskolestyrelsen inkomna yttranden öfver
framställningen beslutade drätselkammaren, att, då Bergman icke begärdt drätselkammarens
tillstånd att åtaga sig dessa uppdrag, icke göra något uttalande i frågan, hvarom Bergman
skulle underrättas.
§6.
I samband med i föregående paragraf af detta protokoll förtecknadt ärende rörande från
Föreståndaren vid elektricitetsverket R. Bergman gjord framställning om medgifvande att af
Kyrkorådet och Folkskolestyrelsen uttaga betalning för vissa dessa styrelsers räkning utförda
arbeten beslutade Drätselkammaren att erinra dessa styrelser att, därest föreståndarens biträde

erfordras för något ändamål, framställning därom skall i vederbörlig ordning göras hos
drätselkammaren, som därefter lämnar besked i saken.
§7.
Stadskamreraren hade i enlighet med uppdrag afgifvit förslag till förfaringssätt vid
uppflyttande i högre lönegrad af ordinarie befattningshafavare, med hvilkas tjänster
ålderstillägg äro förenade. Vid föredragning af detta ärende beslutade drätselkammaren, att
årligen till kammarens förslag till inkomst- och utgiftstat skall vid dess öfversändande till
Magistraten fogas ett förslag till arfvodesstat, uppställdt i enlighet med följande formulär
”Förslag till ---------------------------------------------------------------------------”se Bil. 24;
och skulle därvid de lönelopp, i hvilka höjning föreslagits utmärkas med rödt bläck.
§8.
Stadsingenjören E. Kinnman hade till drätselkammaren anhållit att kammaren ville hos
Magisraten tillstyrka af honom begärd tjänstledighet under tiden f.o.m. den 26 innevarande
augusti t.o.m. den 7 nästkommande september; och beslutade drätselkammaren vid
föredragning af ärendet att meddela Magistraten, att kammaren intet hade att erinra mot bifall
till ansökningen.
§9.
Beslutade drätselkammren att tillsätta en ny komté med uppdrag att med uppdrag att med
biträde af stadens tjänstemän verkställa värdering af stadens fasta ägendom samt att i samband
därmed uppgöra och inkomma med förslag till grunder för framtida afskrifningar å stadens
husbyggnader; och valdes till ledamöter i denna komité bankdirektör S. Forsgren,
sammankallande, löjtnanten A.B. Gärde och snickaremästaren B.A. Hellsten
Drätselkammaren beslutade vidare att uppdraga till Ekonominämnden att i händelse af behof
komplettera komitén med nya ledamöter.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H Santesson
Paragraf 2 justeras: Luleå d 22/8 1913
A.Ljungberg
H.K.Brändström
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 20 augusti 1913.
Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Schåltz, Olsson, stadsbyggmästaren och
stadsingenjören.
§53.
Protokollet för den 10 juli föredrogs och justerades.
§54.
Hos byggnadsnämdnen hade Robertsviks Ångsåg, Wiklund & Sjödin, anhållit om tillstånd att
få i enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk kontorsbyggnad å
vretan 132.
§55.
Hos byggnadsnämnden hade N.F Åström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomten n:r 219 i kvarteret Torsken. Vid
föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor för sökanden att vid en
framdeles skeende nivellering af Köpmangatan utan kostnad för staden höja byggnaden i
enlighet med bestämmelsen i gällande byggnadsordning sam att vid arbetets utförande ställa
sig byggnadsordningens föreskrifter i öfrigt till noggrann efterrättelse.
§56.
Biföll nämnden en af körsnär John Forsell gjord ansökan att få i enligghet med ingifven
ritning inreda en butikslägenhet i fastigheten n:r 5 kvarteret Strutsen.
§57.
Hos byggnadsnämnden hade lokföraren C. Fernberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad af spantervirke å tomten n:r 6 i
kvarteret Björken. Vid föredragning häraf beslöt Nämnden bifalla ansökningen med villkor,
att byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets
utförande.
§58.
En af tillsyningsmannen V. Oscarsson gjord ansökan om tillstånd att få uppföra en
öfverbyggnad till verandan å fastigheten n:r 13 i kvarteret Hästen bordlades till nästa
sammanträde.
§59.
Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå Bryggeri anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en stallbyggnad å bolaget tillhörig tomt n:r 496 å
s.k. Oscarsvarf. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl
Justeradt d 10sept 1913
På Nämdens uppdrag
Axel Fagerlin”

” Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 22 augusti 1913.

Närvarande:Herrar Burström,Burman,Wadstein och Nilsson äfvensom Hamnmästaren och
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 12 innevarande augusti.

§2.
Magistraten hade till Hamndirektionen öfverlämnat revisionsberättelsen öfver Luleå stads
räkenskaper och förvaltning för år 1912 med anmodan att skyndsammast afgifva förklaring i
hvad densamma afser mot direktionen gjorda anmärkningar. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Hamdirektionen att afgifva följande förklaring i ärendet. Beträffande anmärkningar
mot direktionens åtgärd att på hamnens bekostnad för hamnmästaren anskaffa tjänstetecken
att af honom bära under tjänsteutöfning: Åtgärder har vidtagits med stöd af för Hamnmästaren
i Luleå gällande instruktion §2 mom.16) enligt hvilken bestämmelse det åligger
Hamnmästaren ”att under utöfning af sin befattning bära lämpligt tjänstetecken, hvarom
Hamndirektionen eger närmare att bestämma” Som beslutet endast afser anskaffande af
dylikt tjänstetecken, ej fria uniformer som revisorerna genom försåtlig sammanställning med
ett under 1913 fattadt beslut i ett uniformsärende låta förmoda och Hamndirektionen således
handladt i full öfverensstämmelse med gällande föreskrifter, får direktionen hemställa att
anmärkningar lämnas utan afseende. Beträffande vidare revisorernas uttalande rörande
förment ändring i Hamndirektioens åsiker i fråga om fri uniform för personalen, anser sig
Hamndirektionen sakna anledning att i denna förklaring bemöta detsamma, då denna fråga
hvarken har med saken att skaffa eller ens rör 1912 års räkenskaper och förvaltning.

§3.
Efter föredragning af Stadsingenjörens nu inkomna yttrande öfver det alternativa förslaget af
oktober 1912 till ordnande af kaj- och trafikeringsförhållandena vid södra hamnen, beslutade
Hamndirektionen vid förnyad behandling af ärendet att de föreslagna förändringarna och
arbetena f.n. skulle inskränkas till att omfatta omändring och utvidgning af kajspåren jämte
vattenafledning, hvaremot med förslaget byggande af kranspår och flyttning af den fasta
lyftkranen skulle tills vidare anstå. Hamndirektionen beslutade vidare att uppdraga till
Stadsingenjören att upprätta och till den 1 nästkommande oktober inkomma med förslag till
sådan fördelning af dessa arbeten på tvenne år att ungefär hälften af kostnaden kommer på
hvardera året.
§4.
Föredrogs och lades till handlingarne från stadsingenjör E Kinnman vid sammanträde den 12
innevarande augusti infordrad förklaring rörande vissa tjänsteangelägenheter.
§5.
Med anledning af en af stadsingenjör E Kinnman i inkommen inskrifvelse därom gjord
begäran beslutade Hamndirektionen att förklara sig intet hafva att vinna mot bifall till en af
Kinnaman hos Magistraten gjord ansökan om tjänstledighet under tiden 25 augusti - 6
september innevarande år.

§6.
Efter föredragning af från Larsson&Lind inkommen s.k specifikation å under 1912
uppdebiterade hanmafgifter för utgående varor, beslutade Hamndirektionen att, då ett sådant
redovisningssätt icke kunde anses tillfyllest, uppdraga till Hamnmästaren att uppgöra förslag
till öfverenskommelse med ångbåtskommisionärerna rörande uppdebitering, inkassering med
redovisning af hamnafgifter under nästkommande år; och borde särskilda formulär till
kvittenser, redovisningshandlingar m.m åtfölja förslaget.
§7.
Sedan Hamnmästaren under hand infordrat skriftliga anbud å leverans af färjbiljetter från
Tryckeriaktiebolaget Norrskenet, Leo Ruuths Boktryckeri och Luleå Boktryckeriaktiebolag,
beslutade Hamndirektionen att antaga det af Tryckeri-AB Norrskenet afgifna anbudet att
leverera behäftiga biljetter till ett pris af kr. 1:80 pr 1000 st. enligt prof, såsom varande det
lägsta af den afgifna anbuden.
§8.
Sedan hamnservisen C Friberg med företeende af intyg, att han i tjänstgöring ådragit sig
sensträckning i ena armen, hos Hamndirektionen anhållit, att direktionen ville ersätta
kostnaden för den massagebehandling, han med anledning häraf måst undergå, beslutade
Hamndirektionen att med bifall till sökandens framställning utanordna 36 kronor till
ifrågavarande kostnaders bestridande.
§9.
Beviljades hamnmästaren K Hj. Falkland begärd tjänstledighet för egna angelägenheter under
tiden 1-3 nästkommande september; och godkändes hamnservisen E Friberg som vikarie.

§10.
R Burman hade till Hamndirektionen inlämnat anbud att leverera ca 1500 st. 3” plank till
följande priser:
3”x 6” till 80 öre pr kbf.
3”x 7”, 3”x 82 och 3” x 9 ” till 85 öre pr kbf. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Hamndirektionen, att, som K E Karlsson å Bergnäset icke fullgjort åtagen leverans af behäftig
plank och nu erbjudet parti vore billigare än det med Karlsson aftalade, uppdraga till
Hamnmästaren att af Burman inköpa det utbjudna virkespartiet af 3”x 7”, 3”x 8” och 3”x 9”
plank, hvarjemte Hamnmästaren skulle äga att af 3”x 6”- plankor inköpa, hvad som visade sig
behöfligt.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H Santesson
Justeradt 9/9-13
Gustaf Burström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse å stadsfullmäktiges
lokal den 25 aug 1913.
Närvarande:Ordf. pastor J.Hansson,herr O. Åhrström, V. Oskarsson, A.Gullberg och G.
Norrby.
§1.
Till justeringsmän valdes herr V.Oskarsson och A.Gullberg.
§2.
Folkskolläraren O.Wester, vilken blivit förordnad som lärare vid den med folkskoleseminariet
i Luleå förenade övningsskolan hade anhållit om tjänstledighet under läsåret 1913-1914 med
avstående av alla till tjänsten hörande löneförmåner. Folkskolestyrelsen biföll denna
framställning.
§3.
Lönen för folkskollärare G.E. Westers vikarie under läsåret under läsåret 1913-1914
bestämdes till 1400 kr.
§4.
Till badhusfru vid skolbadet valdes änkan Lydia Enbom att tjänstgöra tills vidare under
innevarande läsår.
§5.
Folkskolestyrelsen lämnade överläraren i uppdrag att ordna belysningen i fysikaliska rummet,
att från herr Vestman, Bergman och infordra anbud å upprättande av gardiner i nämnda lokal
och att antaga ett av dessa anbud samt anskaffa en katederstol till folkskollärare Ekroths sal.
§6.
Ett protokollutdrag från hälsovårdnämnden med meddelande, att folkskolestyrelsens anmälan
rörande förekomsten av arsenik i östra skolan ej föranledt någon åtgärd, lades till
handlingarna.
§7.
En till skolstyrelsens ordförande adresserad postanvisning å kr.fyrtionio/49/ och 33 öre från
småskollärarinnan Ellen Wingård skulle genom styrelsens sekreterare överlämnas till fröken
Wingårds förmyndare överkonstapeln J.A Höglund.

§8.
Till vikarie för folkskolläraren G.E. Wester under läsåret 1913-1914 valdes folkskollärare
E.A. Brännström med 2 röster. Folkskollärare M. Berg och G. Backteman erhöll vardera 1
röst. En blank sedel avlämnades.
§9.
Ehuru hr Östergre framställde följande önskemål rörande Notvikens skola:
att instruktion utarbetas för vaktmästaren;
att bättre bänkar anskaffas;
att gardiner och anskaffas;
att skollokalen målas invändigt;

att tillgång till bättre vatten ombesörjes;
att vägar till uthusen upprättas under vintern och att läsningen avdras för gossarna Sjöberg.
Överlärarna erhöll i uppdrag att utge familjen dessa spörsmål.

§10.
Folkskolestyrelsen beslöt låta hyvla golvet i vaktmästaren J.Nilssons kök i Västra skolan.

§11.
En genom hr Österman framställd begäran om ny järnspis i folkskollärare A Forséns lägenhet
överlämnades till ekonominämnden för utvärdering och beslut.

§12.
Överläraren erhöll i uppdrag att i samråd med studieplaneraren och kapten Ullman treda
frågan om gymnastiklokal i västra skolan.

§13.
Framställningar har gjorts om avgång efter § 48 folkskolestadgan för Nanny Öhlund, Uno
Engman, Uno Dahlberg, Herbert Sjölund och Hildur Sundström. Skolstyrelsen biföll
framställningarna därmed. Nanny Öhlund och Uno Engman men avslog begäran från Herbert
Sjölander. Rörande Uno Dahlberg och Hildur Sundkvist erhöll överläraren i uppdrag att efter
utvärdering ändra beslut.
Dag och plats som ovan.
John Hansson
Justeradt:
Alfr. Gullberg
Wilh. Oscarsson

P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde för utlottning af obligationer den 26 augusti 1913.

Närvarande: Herr Ljungberg och undertecknad, vid protokollet.

§1.
Företogs i närvaro af Notarius Publicus rådmannen P. Sandström utlottning af de obligationer,
hvilka för fullförande af föreskrifven amortering af Luleå stads lån af 1890, 1900, 1901 och
1909 böra inlösas; och blefvo därvid följande obligationer utlottade:
å 1890 års lån, litt C.N;ris 10,56,60,95,165,221,302,304,314,323,338,373,388,408,503 och
590;
å 1900 års lån,litt D.N:ris 54,99,121,228,310,315,379,569,621,635,644,660,793,960,1030,
1112,1189,1190,1249,1265,1369,1403,1409,1426,1449,1472,1473,1583;
å 1901 års lån,litt A. N:r 72 och å littB. N.ris 55,71,96,
å 1909 års lån,litt E.ser.A. N.ris 327 och 335 samt ser. B. n.O 36.
Som ofvan
In fidem
K.H. Santesson
Justeras
A.Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 26
augusti 1913.

Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Isaksson och Nilsson äfvensom
Elektricitetsverkets föreståndare.
§2.
Efter hemställan af elektricitetsverkets föreståndare beslutade nämnden att räkningarna för
strömafgifter skola utskrifvas för följande tider:
1 januari – 16 mars
16 mars - 16 augusti
16 augusti – 1 november samt
1 november – 31 december
och skulle de sålunda bestämda betalningsterminerna träda i omedlebar tillämpning.
§3.
Sveriges Pomologiska förening hade genom doktor P. Hellström låtit göra förfrågan om
lämplig lokal kunde ställas till föreningens förfogande för en pomologisk utställning härstädes
under c:a 3 dagar under nästkommande oktober månad. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden att tillhandahålla föreningen lokaler i saluhallen, som anses lämpliga för
ifrågavarande utställning och som icke äro för ändamål upptagna.
§4.
Föredrogs och utanordnades A.B. Luleå kol-& materialaffärs räkning å kr. 5228:45 å
afloppsrör; och beslutade nämnden anmoda stadsingenjören att vid alla större partiinköp
underställa ärendet drätselkammarens pröfning, innan inköp verkställes.
§5.
På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden att hos Luleå Domkapitel göra
yrkande, att stängsel måtte uppsättas i rågången mellan Notvikshemmanet och Luleå stads
kyrkoherdeboställe å sträckan mellan Statens järnvägar och Hermansängen samt att
kyrkoherden måtte taga del i stängslen till hälften. Nämnden beslutade vidare att antaga ett af
N.J Hansson och Frans Wallén i Alviskträsk, Gäddvik, afgifvet anbud att tillverka och
uppsätta ifrågavarande stängsel till ett pris af 22 öre pr. meter, under förutsättning, att Luleå
Domkapitel för sin del förklarar sig villigt låta kyrkoherden betala hälften af kostnaden; och
skulle afsyning ske genom kronojägare Rönnqvsit och hemmansägaren A.H. Hedström.
§6.
Beslutade nämnden att anmoda stadsingenjören att skyndsamt inkomma med förslag till
ordnande och uppsnyggning af kvarteret Fisken till den omfattning, i stat för angifvet ändamål
anslagna medel tillåta.
§7.
Beviljades barberaren A. Gullberg anstånd med nu resterande hyresbelopp till den 1
nästkommande oktober.

§8.
Ett från Fastighetsbolaget Spiggen gjordt hembud till drätselkammaren att köpa del af vretan
n:r 191, som faller inom Lotsgatan och kvarteret Stören, remitterades till stadsingenjören för
yttrande.
§9.
Föredrogs inkomna anbud å entrepenörskap för Luleå stads elektricitetsverk äfvensom vid
öppnande af desamma fördt protokoll af den 20 innevarande augusti, hvaraf framgick att inom
utsatt anbudstid trenne anbud inkommit, nämligen från
Hj. Ulander, Västerås
J.M. Nilssons elektr.byrå, Umeå
Elektriska Aktiebolaget Fram, Luleå, hvarjämte efter anbudstidens utgång ett anbud
inkommit, nämligen från Allm. Svenska Elektriska A.B. i Sundsvall. Sedan af ett utaf
Elektricitetsverkets föreståndare öfver anbuden afgifvet yttrande framgått, att anläggningar
utförda enligt Elektriska A.B Frams anbudspriser visserligen skulle blifva i genomsnitt något
billigare än de andra anbuden, men att priserna likvisst måste anses vara för höga beslutade
Nämnden att förkasta samtliga anbud såsom varande för höga och för oförmånliga för staden.
Härefter företrädde efter kallelse elektrikern John Johansson såsom representant för Elektriska
A.B. Fram och ingaf under hand följande anbud, nämligen
För första kontraktsåret:
Det af Elektriska A.B. Fram d. 20/8 1913 afgifna anbudets priser med 10 % afdrag å alla
priser
För hvarje påföljande kontraktsår:
samma anbuds priser med rabatt å dessa i förhållande till näst föregående års omsättning å
rörelsen inom staden, sålunda
att 10 % å samtliga priser lämnas, om bolagets årsomsättning föregående kontrakstår uppgått
till 30 000 kr. och därutöfver;
att 5 % å samtliga priser lämnas, om årsomsättningen uppgått till 25 000 och därutöfver intill
30 000 kronor och
att anbudets priser gälla oförändrade, därest årsomsättningen ej uppgått till 25 000 kronor.
Vidare skulle ändring vidtagas i det skriftliga, specificerade anbudet af den 20/8 1913
beträffande ökningen i priset för ledningar enligt 1910 års normalier, att siffran 45 % skulle
utbytas mot 20 %, å hvilken senare siffra förutnämnda afdrag af 5 % och 10 % resp. skulle
göras.
§10.
Bestämdes att stadsingenjörskontoret skall hållas öppet hvarje helgfri dag kl.11 f.m.-12
midd.äfven under de tider ordinarie stadsingenjören åtnjuter tjänstledighet.

Justeradt den 1/9 1913
H.K.Brändström

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 30 aug. 1913

Närvarande: Herrar Sundberg, Rignell, Danielsson, Wester, fru Sundström, fröken Björkman
samt tillsyningsmannen.
§1.
Protokoll för den 30 juli föredrogs och justerades.

§2.
Företrädde Erik Anton Andersson och förnyade sin anhållan om hyresbidrag af 5 kr. pr.
månad. Styrelsen beslöt, med upphäfvande af sitt beslut af den 30 juli § 19, att för september
bevilja Andersson hyresbidrag af 5 kronor, som skulle utbetalas genom III distriktsrådet.

§3.
Biföll styrelsen J.A Karlssons framställning om höjning från 5 till 12 kronor pr. månad för
vård af Hilda Hedlunds son Axel, att utgå från och med augusti månad.

§4.
Otto Sundqvist i Persön inlämnade anbud, att mot 120 kronor pr år, som fosterbarn mottaga
gossen John Rönnqvist, godkändes.
Beloppet skall påföras J.E Eriksson i Bergviken.
§5.
För leverans af mjölk till fattiggården för tiden 1 okt.1913 till 1 okt. 1914 hade inkommit
anbud från Ingeniör E. Berggren, Gammelstad
för oskummad mjölk 13 öre pr liter
” skummad ”
7” ” ”
Alviks mejeri
för oskummad mjölk 15 öre pr liter
” skummad ”
”” ” ”
Styrelsen beslöt antaga Ingenjör Berggren till leverantör för angifna tiden.
Från Antnäs inkommet anbud hade före pröfningen, återtagits.
§6.
Afslog styrelsen hustru Anna Erikssons begäran om 20 kronors understöd. Beslöt styrelsen
att från 1 sept. söka anskaffa 1 rum åt henne i staden.

§7.
Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Betty Alida
Karlsson, lades till handlingarna.
§8.
Konungens Befallningshafvande i Gäfleborgs län utslag i fattigvårdsmål rörande Ingeborg
Augusta Edman, lades till handlingarna.

§9.
Anmälde tillsyningsmannen att Anna Kjellsson, som sedan den 27 juni 1902 vistats å
fattiggården, utgått därifrån och tagit plats hos Hedman i Karlshäll.

§10.
Anmälde tillsyningsmannen, att Anna Nikolina Berlin, som vårdats på fattiggårdens
bekostnad å lasarettet, öfverflyttade till fattiggården den 7 aug. Åtgärden godkändes och
beslöt styrelsen att därest hon själf saknade medel att återgälda fattigvårdens kostnader,
utsöka dess af hennes fader C.J. Berlin i Måttsund.

§11.
Tillsyningsmannen anmälde att Erik Sundströms son, John Hugo, måst intagas å fattiggården
den 7 aug. Åtgärden godkändes.

§12.
Anmälde tillsyningsmannen att Erik Johan Eriksson den 7 aug. intogs å fattiggården, för att
utföra arbete för gäldande af den skuld, hvari han häftade till härvarande fattigvård.

§13.
Anmäldes att för lösdrifveri häktade Lars Petter Karlsson-Karlström den 13 augusti måst
intagas å fattiggården, där han vistats till den 23 aug. då han på begäran af ordföranden i
Gällivare fattigvårdsstyrelse hemsändts dit.

§14.
Till medlemmar i beredningsutskottet utom ordföranden omvaldes för återstående delen af
detta år, herr Gullberg och fröken Sundberg med herr Rignell som suppleant.

§15.
Beslöt styrelsen att uppdraga åt tillsyningsmannen att för fattiggårdens räkning inköpa 15
st.16ljus, 3st. 25 ljus, 3st.32ljus och 2 st. 50 ljus strömbesparande lampor.

§16.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Johan Eskil
Samuelsson.
§17.
Beslöts uppdraga åt tillsyningsmannen att af A.P. Lindblom inköpa en skomakaremaskin för
ett pris af 90 kronor.
§18.
Godkände styrelsen listan öfver understöd till på annan ort boende understödstagare med
tillhopa kronor 186, hvaraf hyresbidrag kr.10 till hustru Zakrisson skulle utbetalas genom
fattigvårdstyrelsen i Jukkasjärvi, hvilken skulle genom protokollutdrag meddelas.

§19.
Godkändes tillsyningsmannens rapport öfver extra understöd under Aug. å tillhopa Kr. 101.60
§20.
Föredrogs och godkändes september månads understödslistor. Den kontanta utdelningen
uppgick till
för I distriktet
kr. 361:16
” II ”
”
307:78
” III ”
” 190:25
” IV
” 270:50
§21.
Med anledning af Ida Nilssons anhållan att styrelsen ville vidtaga åtgärder för hennes 16 åriga
sons, Axel Martin, intagande å ett kustsanatorium för erhållande af lämplig vård, beslöt
styrelsen underrätta Jukkasjärvi fattigvårdstyrelse därom.

§22.
Magdalena Lindqvists anhållan, att styrelsen skulle taga vård om hennes barn, med anledning
af att hon tänkte resa till Amerika, remitterades till distriktsrådet för IV distriktet.

§23.
Fröken af Klerker förnyade framställning om bidrag å 200 kronor afslogs, med vidhållande af
föregående besluten af den 5 mars och 30 juli.

§24.
På herr Rignells förslag, beslöt styrelsen hemtaga 1 ex af Räkenskapskommittens betänkande,
till pris af 5 kronor, samt 50 ex. af professor I. Jundells bok:Späda och äldre barns uppfödning
och vård, till ett pris af Kr. 12:50
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
A.Glaas
Justeradt:
H.Lindgren
M.Sundström
Tyra Björkman”

