Protokoll februari 1913
”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 27 februari 1913.
Närvarande: Herr Ordföranden samt Herrar Thurfjell, Wallin, Aurén, Carlgren, Lindquist,
Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren,
Flodmark,Palm, Edström, Leijonflycht, Fernlund, Sandberg och Nilsson äfven som
Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades Herrar Ljungberg, Flemström,
Wahlgren, Hellström, Nordström, Westerberg, Burman, Brändström, Andersson och
Hansson, af hvilka Herrar Hellström, Nordström, Westerberg, Burman och Brändström ej
med kallelse anträffats och de öfriga anmält och de öfriga anmält sig förhindrade att bevista
sammanträdet.
§ 1.
Utsågos Herr Hellsten och Fröken Holm att jämte Ordföranden tisdagen den 4 instundande
mars klockan 6,30 e.m justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 30 sistlidne januari förda protokoll.
§ 3.
Till Stadsfullmäktige hade Hamndirektionen för godkännande öfverlämnat upprättadt ”förslag
till hamnordning i Luleå.”
Efter antecknande att nämnda förslag i väsentliga delar innehåller samma bestämmelser som
nu gällande, af Konungens
Befallningshafvande den 10 januari 1899 fastställda
hamnordning, hade Beredningsnämnden
hemställt, att Stadsfullmäktige ville, med
godkännande i öfrigt af förslaget, göra följande ändringar i och tillägg till detsamma:
Order ”hamnkapten” utbytes på alla ställen där det förekommer mot ordet ”hamnmästare”,
hvilket är den af Stadsfullmäktige antagna officiella benämningens innehafvare;
i § 14 mom. 6 utgå orden ” med påföljd för underlåtenhet däraf af böter enligt § 30”;
i § 14 mom. 7 utgå orden ” med påföljd för underlåtenhet däraf af böter enligt § 30”;
mom. 1 i § 18 utgår; mom. 2 och 3 i samma paragraf betecknas med mom. 1 och 2;
i § 19 mom. 2 tillägges efter orden ”sker sådant, äger hamnmästaren” orden ”på ägarens
bekostnad”
Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige att remittera förslaget till Norrbottens läns
Handelskammare och Luleå Köpmannaförening med anhållan om deras yttrande öfver
förslaget.
§ 4.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 16 november 1911 anmodat Folkskolestyrelsen att
verkställa utredning, dels huruvida ej vid framlede uppstående ledigheter utan men för
undervisningen en ändring skulle kunna ske i det förhållande, att så stor del af
lärarepersonalen vid stadens förskolor utgöres af manliga lärare, del huruvida det från skolans
synpunkt kunde vara förenat med några olägenheter, att gift kvinna får innehafva ordinarie
lärarinnetjänst, hade Folkskolestyrelsen nu inkommit med den begärda utredningen.
På förslag af Beredingsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att tills vidare lägga utredningen till
handlingarne.

§ 5.
Efter föredragning af upprättad förteckning å personer i Luleå stad, hvilka på grund af
fattigdom eller sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande för år 1913, beslöto
Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att för sin del godkänna densamma.
§ 6.
Hamndirektionen hade till Stadsfullmäktige öfverlämnat 2:ne på grund af Stadsfullmäktiges
beslut den 12 september 1912 uppgjorda förslag till en ny permanent båthamn, det ena med
plats för cirka 65 båtar och slutande å en kostnad af 35,000 kronor och det andra med plats för
85 båtar och med en kostnad af 27,000 kronor
För egen del hade Hamndirektionen, som icke ansåg tillrådligt, att hamnen under nuvarande
förhållanden, då flere större arbeten voro under utförande och hamnens resurser kunde sägas
vara till fullo utnyttjade för dessa ändamål, ytterligare belastades med den kostnad, som den
nya båthamnens anläggande skulle draga, hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta att låta
med anläggandet af den ifrågasatta nya permanenta båthamnne till vidare anstå.
Beredningsnämnden hade därefter hemställt, att Stadsfullmäktige måtte bifalla detta
Hamndirektionens förslag. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige att med bifall till
Beredningsnämndens förslag anmoda Hamndirektioenn att snarast möjligt inkomma med
förslag till anordnande på billigaste sätt i sammanhang med den beslutade mudderlossningsbryggan af en provisorisk båthamn.
§ 7.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren återremitterat E. Petterssons framställning att få
af staden tillhöriga vretan n:o 195 å Hertzön köpa ett område af cirka 3,000 kv.-meter för
bebyggande, med uppdrag för Kammaren att uppgöra förslag till försäljning af ett mindre
område, dock minst 900 kv.-meters areal, samt till upplåtelse på arrende på lämplig tid af det
återstående området. Därefter hade Beredningsnämnden, som vidhöll sin förut i ärendet
uttalade mening föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta försäljning till sökanden af det
utaf Stadsingenjören föreslagna, å en af honom upprättad karta med röd färg betecknade del
af området, i vidd innehållande 900 kv.-meter, till ett pris af 180 kronor, med rätt för
sökanden att arrendera återstående delen af området på tid och villkor, som Drätselkammaren
ägde att bestämma.
Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige att till sökanden försälja det af
Drätselkoammaren föreslagna området med undantag af nordöstra delen af detsamma om
cirka 400 kv.-meters areal till ett pris af 20 öre per kv.-meter.
Med anledning af detta beslut föreslog Herr Carlgren, att Byggnadsnämnden måste erhålla i
uppdrag att uppgöra och underställa Stadsfullmäktiges pröfning plan för bebyggande af den
mellan Skurholmsstaden och Lulsundet belägna delen af stadens mark å Hertzön att lända till
hufvudsaklig efterrättelse vid framtida upplåtelser. Detta förslag remitetterades till
Beredningsnämnden.
§ 8.
Från Drätselkammaren hade inkommit en till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse från Nils E.
Larsson med anhållan om tillstånd att få å vretan n:o 244-247 å Mjölkudden uppföra en
uthusbyggnad enligt skrifvelsen bifogad ritning och tomtkarta. För egen del hade
Drätselkammaren, på tillstyrkan af Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören, hemställt om
bifall till sökandens framställning. På Beredningsnämndens hemställan beslöto
Stadsfullmäktige att meddela sökanden det begärda tillståndet.

§ 9.
Uti afgifvit yttrande öfver en af Skräddaren O.R. Lidén hos Stadsfullmäktige gjord
framställning få för dubbel donationsjordlösen eller Kr. 211:78 förvärfva staden tillhöriga 889
kv.-meter af fastigheten n:o 232 i kvarteret Simpan, å hvilken tomtdel en sökande tillhörig
mindre byggnad vore belägen, eller därest detta ej kunde bifallas, att på tio års tid mot en
afgift af 10 kronor per år erhålla rättighet att hafva byggnaden kvarstående, ahde
Drätselkammaren på af Stadsingenjören uti afgifvet yttrande anförda skäl afstyrkt bifall till
sökanden framställning såväl i hvad denna afsåg förvärf af fastigheten som i fråga om arrende
af densamma. Vid behandling af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af
Beredningsnämnden, att afslå framställningen
§ 10.
Sedan Drätselkammaren vid sammanträde den 6 innevarande februari beslutit att i enlighet
med ett af föreståndaren för electricitetsverket framställdt förslag öfverlämna den elektriska
installationsverksamheten inom staden till en entreprenör med ensamrätt att under kontraktstiden verkställa elektriskt installations- och reparationsarbete samt fastställt en del närmare
bestämmelser att gälla för den blifvande entrepenören och för popularisering i möjligaste mån
af elektricitetens användning, hos Stadsfullmäktige hemställt om godkännande af följande
föreskrifter beträffande likvidering genom drätselkontoret af genom entrepenören utförda
arbeten:
1:o ) Entrepenören utskrifver för hvarje särskildt arbete specificerad räkning hvilken, därest
intet är att anmärka, attesteras af föreståndaren för electricitetsverket, som i sin ordning
kvartalsvis öfverlämnar de attesterade räkningarne till drätselkontoret jämte en förteckning
öfver desamma, å hvilken entrepenören kvitterar den likvid han af kontoret uppbär, hvarefter
drätselkontoret utsänder räkningarne till abonnenterna samtidigt med räkningarne å förbrukad
ström;
2:o ) Vid vissa anläggningar, där hyresgäst skall betala installeringskostnaden, må han gälda
densamma månadsvis under ett år, hvarvid dock entrepenören af drätselkontoret erhåller full
likvid vid förteckningens företeende. Därjämte hade Drätselkammaren anhållit, att de
entrepenörer, som af Stadsfullmäktiges försorg uppsägas. Vid behandling af detta ärende och
sedan antecknadt blifvit, att de af Stadsfullmäktige antagan entrepenörer äro firman Wikström
& Jakobsson i Luleå och J.M Nilsson i Umeå, hade Beredningsnämnden hemställt att
Stadsfullmäktige måtte bifalla, hvad Drätselkammaren sålunda föreslagit, samt tillika uttala
önskvärdheten af, att en blifvande entreprenör måtte skyldigkännas att till inköpspriser inlösa
de i staden boende entreprenörernas inneliggande lager af installationsmaterial.
Stadsfullmäktige beslöto att återremittera ärendet till Drätselkammaren med förklaring att
Stadsfullmäktige ej vilja till slutgiltig behandling företaga detsamma, innan Drätselkammaren
antagit de närmare bestämmelser, som skola lända till efterrättelse vid uppgörelse med den
blifvande entreprenören.
§ 11.
Genom beslut den 21 april 1910 och den 23 mars 1911 hade Stadsfullmäktige till
Drätselkammaren återremitterat upprättade fröslag till nya gatuprofiler för stadsdelarne norr
om Lulsundsgatan och öster om järnvägen med åläggande för Kammaren att låta utarbeta nya
profiler för stadsdelarne å fråga, Kammaren obetaget att föreslå de förändringar och
jämkningar i stadsplanen, som kunde befinnas nödiga för genomförande af en mera
tillfredsställande profilering för dessa stadsdelar. Sedan Stadsfullmäktige sedermera för att
möjliggöra vatten- och afloppsledningars framdragande till seminariet vid sammanträde den
18 maj 1911 antagit gatuprofiler för stadsdelarne norr om Lulsundsgatan och för den del af

Östermalm, som är belägen söder om Pilgatan och väster om seminariekvarteret, hade
Drätselkammaren nu inkommit med af Stadsingenjören uppgjordt förslag till ny stadsplan
öfver Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen, med hemställan att Stadsfullmäktige
ville med undantag af föreslagen tomtindelning, hvarå Kungl Maj:ts fastställelse icke borde
sökas, godkänna detsamma med den ändring, att det område som å ritningen utgöres af
tomterna N:ris 1,2,3 och 8 i kvarteret Cedern, måste tillsammans med onumrerad del af
samma kvarter reserveras för torg. Vid ärendets behandling belsöto Stadsfullmäktige, på
förslag af Beredningsnämnden, att öfverlämna ärendet till Byggnadsnämnden för vidtagande
af i lagen om stadsplan och tomtindelning samt i byggnadsordningen för Luleå stad
föreskrifna åtgärder, men att redan nu uttala sig för att hela kvarteret Cedern bör reserveras till
torg.
§ 12.
Uti afgifvet yttrande öfver en af Herr Falk väckt motion rörande igångsättande med snaraste
af beslutad ombyggnad af östra långkajen hade Hamndirektionen hemställt, att enär
Hamndirektionen redan den 14 sitslidne januari vid föredragning af Stadsfullmäktiges
protokoll rörande beslutad ombyggnad af i frågavarande kaj beslutat att sätta arbetet i gång i
den omfattning årstiden och omständigheterna i öfrigt medgåfve, på det att arbetsförtjänst i
möjligaste mån måtte beredas stadens arbetslösa arbetare, motionen icke måtte till någon
åtgärd föranleda. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta
Hamndirektionens förslag.
§ 13.
Uti afgifvet yttrande en af stadens ombud vid mantalskrifningsförrättningarne J.U.
Nordström, J. Lidgren, C.A Palm och J.F Johansson gjord begäran att ett belopp, beräknadt
efter fem kronor för förättningsdag, måtte tilldelas en hvar af dem såsom ersätnning för arbete
och tidspillan vid 1912 års mantalskrifningsförrättning, hade Drätselkammaren, som
visserligen ansåg skäligt att ersättning lämnades, emellertid beslutit att då det å andra sidan
säkerligen vore lagstridigt att lämna dylik ersättning, afstyrka bifall till framställningen. Vid
ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att
bevilja de två af sökandena, som ej voro i stadens tjänst anställda, en gratifikation af 25
kronor hvardera, att utgå af tillgängliga medel.
§ 14.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en af styrelsen för Norrbottens läns
arbetsförmedlingsanstalt gjord ansökan om ett anslag af 1,400 kronor för år 1913 såsom
bidrag till fortsatt uppehållande af arbetsförmedlingsanstaltens verksamhet, hade
Drätselkammaren, efter antecknande att nu begärdt anslag med 100 kronor understiger det
under föregående år beviljade, hemställt om bifall till framställningen samt att erforderliga
medel måtte utgå af i innevarnde års stat under rubrik 35 afsatt belopp för oförutsedda
utgifter. På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens
förslag.
§ 15.
Sedan Folkskolestyrelsen på förekommen anledning sett sig nödsakad att från och med den 18
dennes afstänga Småskolelärarinnan Ellen Wingård från tjänstgöring vid Luleå Stads skolor
och då hennes sjukdom enligt läkares utsago anhållit, att Stadsfullmäktige villa förbinda isg
att med ett belopp af 595 kronor årligen utfylla pensionen till Fröken Wingård, under
förutsättning att från småskolelärarnes ålderdomsunderstödsanstalt för henne erhålles afkortat
pension till ett belopp af 205 kr. Vid föredragning af ärendet beslöto Stadsfullmäktige, på

hemställan af Beredningsnämnden, att med hänsyn till i detta fall föreliggande särskilda
omständigheter bifalla Folkskolestyrelsens förslag, hvarjämte föreskrefs, att erforderliga
medel skulle uttaxeras.
§ 16.
Föredrogs och lades till handlingarne från Styrelsen för pantlånekontoret inkommen berättelse
öfver kontorets verksamhet under år 1912.
§ 17.
Föredrogs från Frälsningsarméns slumstation inkommen redogörelse öfver dess verksamhet i
Luleå under år 1912 och beslöts att lägga densamma till handlingarne.
§ 18.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Vagnkarlen H. Granqvists begäran om afkortning af kommunalutskylder,
2:o) Magistratens framställning om ersättning åt kommitén för kontrollering af
bostadsuppgifterna.
§ 19.
Till Beredningsnämnden remitterades:
1:o) En framställning från Folkskolestyrelsen om anslag för undervisning i engelska språket i
folkskolans högre afdelning;
2:o) Från Kungl. Justitiedepartementet inkommet betänkande med förslag till
tryckfrihetsförordning.
§ 20.
Till Hälsovårdsnämnden och Drätselkammaren remitterades en framställning från
barnmorskan Amanda Johansson om erhållande af fast lön från staden.
Som ofvan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Per Segerstedt.
Justeradt:
A. Holm.
Per Segerstedt.
B. A. Hellsten.
Sigrid Holm.

”Protokoll, fördt vid drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 februari 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen.

och

Skarskedt

äfvensom

§ 1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 7 nästlidne januari.
§ 2.
Sedan Porjus Kraftverksbyggnad enligt meddelande utanordnat Kr. 662:70 utgörande
ersättning till Luleå Stad för kontrakterad disposition af ångvälten, beslutade Nämnden att till
stadens ångvältmaskinist P.E. Pettersson utbetala den för honom afsedda andelen i
ersättningen eller kronor 112:50.
§ 3.
Till Stadsingenjören remitterades
1:o) J.E Roséns framst. om ändrade villkor för jordbyte rörande fastigheterna 196 och 201.
2:o) Joh. Hellstens m.fl. begäran om vattenledningens framdragande till kvarteren Renen och
Elgen.
§ 4.
Med anledning af bestämmelserna i lagen om nyttjanderätt till fast egendom den 14 juni 1907,
2 kap, 3 §, beslutade Nämnden att med upphäfvande af sitt vid sammanträde den 7 nästlidne
januari i ärendet fattade beslut, till O.E Segergren på arrende under fem år upplåta ett område
af 504 kvm. Af vretorna 182-195 att användas till potatisland mot en arrendeafgift af 10
kronor pr år.
§ 5.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 12 december 1912 beträffande §§-3-5 och 18;
och beslutade Nämnden
1:o) ang. beslutadt borttagande af hyror för mätare af den elektriska strömförbrukningen: att
gifva elekricitetsverkets föreståndare del af beslutet.
2:o) ang. bemyndigande för drätselkammaren att inköpa nya slangkopplingar: att uppdraga till
Brandchefen att verkställa inköpet.
3:o) ang. beslutad förlikning i donationsjordprocessen med A.L Öqvist rörande delar af vretan
171-172 att gifva e.o. hofrättsnotarien A. Bexell del af beslutet.
§ 6.
Vid behandling af den af Stadsfullmäktige godkända inkomst- och utgiftsstaten för
innevarande år, beslutade Nämnden.
1:o) att uppdraga till Stadsingenjören att inkomma med förslag till de gator m.m., hvilka
borde iordningställas med det anslag af Kronor 13212:50, hvilket Fullmäktige ställt
Drätselkammarens förfogande för att inom ramen af afgifvet fröslag till gatuanläggningar
användas till utförande af dem af de föreslagna arbetena, som ansågs mest nödvändiga;
2:o) att uppdraga till Stadsingenjören att verkställa utredning och inkomma med förslag till
kvbarteret Loets fullständiga iordningställande och utdikning;
3:o) att uppdraga till Stadsingenjören att infordra och inkomma med anbud å för
gatuanläggningarna erforderlig matjord;
4:o) att lämna Stadsbyggmästaren i uppdrag att utarbeta arbetsbeskrifning och infordra anbud
å beslutade arbeten å stadens husbyggnader, samt

5:o) att anmoda stadsingenjören, stadsbyggmästaren och brandchefen att i öfrigt vidtaga de
åtgärder, som den fastställda staten kunde föranleda.
§ 7.
Beslutade Nämnden med stöd af för drätselkammaren gällande reglemente att anmoda
föreståndaren föreståndaren för elektricitetsverkett att vid inköp af material,
förbrukningsartiklar m.m. i parti infordra skriftliga anbud, hvilka före antagandet skola
underställas Nämndens pröfning.
§ 8.
Från Länstyrelsens inkommen skrifvelse med infordrande af yttrande öfver en Riksdagens
skrifvelse angående statens och kommunens arbeten remitterades till Stadsingenjören och
Stadsbyggmästaren med uppdrag att eventuellt i samråd med Hamnmästaren inkomma med
yttrande i ärendet.
§ 9.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från skräddaren O.R Lidén gjord
framställning att få för dubbel donationsjordlösen eller Kronor 211:78 förvärfva staden
tillhöriga 889 kvm.af fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan, å hvilken tomtfel en sökanden
tillhörig mindre byggnad vore belägen eller, därest detta ej kunde bifallas, att på tio år mot en
afgift af 10 kronor pr år erhålla rättighet att hafva byggnaden kvarstående å området.
Sedan Stadsingenjören inkommit med infordrat yttrande i ärendet beslutade Nämnden på uti
detta anförda skäl, att afstyrka bifall till sökandens framställning såväl i hvad denna afsåge
förvärf af fastigheten i fråga som arrende af densamma. Efter anteckning, att Lidén, som intill
innevarande års ingång bestridt den till tomten hörande gaturenhållningen, numera frikallat
sig från skyldighet att fullgöra densamma , beslutade Nämnden vidare, att, då den å tomtdelen
befintliga, Lidén tillhöriga byggnaden i sitt bristfälliga skick vore såväl olämplig till bostad
som framför allt högeligen vanprydlig för denna stadsdel, anmoda Lidén att gå i omedelbar
författning om byggnadens bortskaffande från stadens mark.
§ 10.
Hos Drätselkammaren hade Luleå Lysoljeaktiebolag anhållit att få förnya med Sundström
och Ekbäck m.fl. den 21 juni 1888 upprättadt och numera på sökande bolaget öfverlåtet aftal
angående område för fotogenmagasin å staden tillhöriga vretan n:r 621 vid den s.k. Skutviken.
Efter föredragning af ett af Stadsingenjören i ärendet afgifvet yttrande, hvaraf framgick att
den upplåtna delen af vretan n:r 621 innehåller i vidd 1190 kvm, beslutade nämnden att till
sökanden upplåta ifrågavarande område på ytterligare 5 år mot en arrendeavgift af 25 kronor
pr år.
§ 11.
Biföll nämnden en af E.Rolander i Gammelstad gjord begäran om godkännande af gjord
öfverlåtelse på Fabrikör C.O. Wikström af mellan Rolander och Luleå stad den 3 maj 1904
upprättadt kontrakt rörande arrendering af hållhägnaden invid Gammelstad.
§ 12.
En från Taxeringsnämndens ordförande inkommen skrifvelse rör. Åläggande
för
Stadsingenjören att tillhandagå Taxeringsnämnden med nödiga uppgifter rörande
fastigheternas i staden areal m.m beslutade Nämnden att öfverlämna till Byggnadsnämnden,
under hvilken Stadsingenjören i detta hänseende ansågs sortera.

§ 13.
Beslutade Nämnden att omedelbart verkställa inventering af under drätselkammarens
förvaltning befintlig fast och lös egendom; och det utsågs därvid till inventeringsmän
för elektricitetsverket: linjedirektör T.Bennet och telegrafingenjör G. Larson
för vattenverkets, gatuarbetenas, drätselkammarens och brandkårens förråd: snickaren J.
Danielsson och målaren J.A Nilsson
för husbyggnaderan samt möbler och inventarier i dessa: snickaren J. Danielsson och
fängelsesdirektör C. Gustafsson
§ 14.
Sedan kontraktet med Luleå Renhållningsbolag rörande renhållning i fastigheterna n:r 4
Örnen och n:r 3 Göken med innevarande februari månads ingång utlupit beslutade Nämnden
vid pröfning af inkomna anbud att antaga dels af skomakaren P.O . Sundqvist afgifvet anbud
att för 70 kronor pr år tills vidare ombesörja den inre renhållningaen i n:r 4 Örnen dels af
Luleå Renhållningsbolag afgifvet anbud om förnyelse af gällande kontrakt beträffande Göken
n:r 3 på ett, event, två år till ett pris af 50 kronor pr år såsom det lägsta af de afgifna.
§ 15.
Sedan Stadskamreraren i enlighet med uppdrag infordrat anbud under hand från A.B. R.
Naesvall, Snickaren B.A. Hellsten och N.P Boman å leverans af ett 110 x 300 cm. stort bord,
afsedt för Rådstufvurättens sessionsrum, beslutade Nämnden att antaga det af Hellsten afgifna
anbudet att leverera bordet till ett pris af 65 kronor, under villkor att bordet utföres i enlighet
med meddelade bestämmelser, af torrt virke och att 2-årig garanti lämnas för arbetets fullgoda
utförande.
§ 16.
Sedan Stadsingenjören genom annons ortstidningarne infordrat anbud å 400 kbm. Grus för
stadens landsvägar, föredrogs nu följande vid anbudens öppnande upprättade tablå öfver de
inkomna anbuden:
”Tablå öfver - - - - - - -” se bil. 3.
Nämnden beslutade att antaga de i tablån med rödt understrukna anbuden såsom varande de
lägsta; dock att hvad de poster beträffar, som skola levereras vid ”Vägskälet”, ”Rönngrens
gård” och ” Järnvägsöfvergången ”, endats intill 50 kbm. skulle mottagas å hvardera platsen.
§ 17.
Enär någon ved icke vore att påräkna från stadsskogen för bränsleåret 1913-1914 hade
Stadskamreraren hemställdt om åtgärder för upphandling af behöflig ved för brandkåren ,
pumpstationen, mätareverkstaden, saluhallen och gamla rådhuset. Vid ärendets föredragning
beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen och stadsingenjören att inköpa för
brandkåren resp. pumpstationen behöflig ved; och skulle stadsbyggmästaren gå i författning
om den öfriga vedens anskaffande efter infordrande af anbud på lämligaste sätt.
§ 18.
Stadskamreraren hade till drätselkammaren öfverlämnat från stadens olika förvaltningar samt
Luleå lasarett och Luleå högre allm. läroverk infordrade uppgifter å deras beshof af kol och
koks för bränsleåret 1913-1914 jämte följande öfver desamma upprättade tablå.
” Tablå öfver - - - - - - - ” Bil. 4.
Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden att uppköpa 400 ton kol och 600 ton
koks, däraf 180 ton gaskoks och 420 ton kaminkoks sam att uppdraga till Stadsbyggmästaren
att tilld en 1 instundande mars kl.12 midd. Infordra anbud å leveranser, hvarvid fem dagars
pröfvotid borde förbehållas drätselkammaren.

§ 19.
Efter föredragning af ett af Stadsbyggmästaren i ärendet afgifvet yttrande beslutade nämnden
godkänna följande hyrespriser för lägenheterna i fastigheten n:r 4 Örnen.
Gatubyggnaden:
Bottenvåningens västra lägenhet, lägst Kr. 375:”
östra
”
” ” 475:Öfvre våningens västra
”
” ” 400:”
östra
”
” ” 550:Gårdsbyggnaden:
Lägenhet om 2 rum och kök
Kr. 300:dock skulle en sänkning i hyresprisen af 25 kr. per kunna göras, därest svårighet visade sig att
få lägenheterna uthyrda till de fastställda minimiprisen.
Nämnden beslutade vidare att uppdraga till elektricitetsverkets föreståndare
att på stadens bekostnad inleda elektrisk belysning i lägenheterna.
§ 20.
Stadsbyggmästaren J. Vikberg hade, då af honom förhyrd lägenhet i fastigheten n:r 2 Gladan
vore i behof af grundlig reparation, erbjudit sig att på egen bekostnad reparera lägenheten mot
villkor, att nu gällande hyreskontrakt rörande lägenheten finge förlängas på 6 år.
Nämnden beslutade emellertid vid föredragning af ärendet att uppdraga till
Stadsbyggmästaren att uppdraga till Stadsbyggmästaren att uppgöra och inkomma med af
kostnadsberäkning åtföljdt förslag såväl till yttre reparation af byggnaden som till nu
ifrågasatt reparation af den utaf Vikberg förhyrda lägenheten.
I samband härmed lämnades Stadsingenjören i uppdrag att inkomma med förslag och
kostnadsberäkning å tomtens ordnande, särkildt till förhindrade af att där belägen grustäkt
ytterligare utvidgades genom ras.
§ 21.
Sedan Stadskamreraren anmält att åtskilliga hyresgäster i stadens hus resterade för ogulden
hyra, beslutade Nämnden att låta trycka blanketter till krafbref i lämligt antal.
§ 22.
Stadskamreraren hade uti ingifven skrifvelse föreslagit dels att boningshuset i n:r 217 Laxen
och i n:r 449 Kajan, hvilka bebos af personer, som icke äga förmåga att erlägga någon hyra
för sina bostäder måtte tills vidare öfverlämnas till Fattigvårdstyrelsen, Folkskolestyrelsen och
Hälsovårdsnämnden måtte debiteras lämplig hyra för af dem disponerade lägenheter i under
Dräteselkammarens förvaltning stående husbyggnader.
Med bifall härtill beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att inkomma med
förslag till hyror såväl till nu öfverlåtna byggnader som till de lägenheter, som på grund af
tidigare beslut disponeras af nämnda styrelser.
§ 23.
På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden att i Städernas allm. låta brandförsäkra
kallbadhuset samt boningshusen å fastighet n:r 206 a Hvalen och n:r 449 Kajan.
§ 24.
Emma Vennnberg hade hos Drätselkammaren gjort framställning om upplåtande af plats för
ett flyttbart stånd på stadens mark i något af kvarteren Tjädern, Uttern eller Ankan.
Sedan Stadsfiskalen nu inkommit med begärdt yttrande, däri han förklarade sig intet hafva att
erinra mot bifall till ansökningen, beslutade Nämnden att remittera handlingarne i ärendet till
Byggnadsnämnden med anhållan om yttrande.

§ 25.
Sedan Stadsbyggmästaren anmält att genom oförsiktighet af en hos Bokhandlare J. Lannge
anställd springgosse en del glasrutor till fönstren öfver mangelrummet i stadshusets källare
blifvit sönderslagna, beslutade Drätselkammaren att anmoda Lannge, som måste anses
ansvarig för det skedda, att ersätta de sönderslagna rutorna med Kr. 24:80, utgörande enligt
betald räkning kostnaden för nya rutors anskaffande och anbringande i de sönderslagnas
ställe.
§ 26.
Stadsbyggmästaren hade uti ingifven rapport anmält att dödgräfvaren J. Åström utan tillstånd
verkställt tillbyggnad af f.d. grindstugan samt att Åström icke velat efterkomma af
Stadsbyggmästaren gjord anmaning att inkomma med ritning öfver tillbyggnaden och
förklaring i saken.
På grund häraf och, då tillbyggnaden vore i hög grad vanprydlig, beslutade Nämnden att
anmoda Åström att omedelbart gå i författning om tillbyggnadens borttagande och
grindstugans återställande i sitt förra skick.
§ 27.
Sedan Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören i gemensamt värderingsinstrument åsatt en
kasserad varmvattencistern af gjutjärn, som förut varit uppsatt i stadshuset, ett värde af 50
kronor, beslutade Nämnden att till J.P Johansson öfverlåta cisternen för detta pris.
§ 28.
På tillstyrkan af Stadsbyggmästaren beslutade Nämnden att till direktör V. Olin upplåta
fästsalen för teaterföreställningar under tiden 4 - 7 april 1913 under förutsättning att de
säkerhetsåtgärder mot salens skadande, som Stadsbyggmästaren anser nödigt föreskrifva
noggrant iakttagas.
§ 29.
På hemställan af Brandchefen beslutade Nämnden att för brandkårens behof af åkaren A.J.
Gabrielsson inköpa en Vallack till ett pris af 850 kronor; och skulle hästen genom
Brandchefens försorg olycksfallsförsäkras för 700 kronor och brandförsäkras för 500 kronor.
§ 30.
Bifölls Brandchefens begäran om anstånd med årsberättelsens afgifvande till senast före
innevarande februari månads utgång.
§ 31.
På af Brandchefen uti ingifven skrifvelse angifna skäl beslutade Nämnden att af A. Wiklunds
maskin- och velocipedfabrik för brandkårens behof inköpa en elektrisk strålkastare, fabrikat
Ducellier n:r 1615, för 5000 normalljus och med 350 meters lysvidd jämte en Ducellierackumulator för ett sammanlagdt pris 192 kronor, förutom fraktkostnader; och skulle
kostnaden bestridas med för underhåll af brandredskap afsatt anslag i brandväsendets stat.

§ 32.
Sedan stadsingenjören låtit i samband med bostadsräkningen utföra kontrollräkning af
personantaluppgifterna till vattendebiteringslängden godkändes kostnaden härför, Kronor
29:70, till utbetalning.
§ 33.
Ajournerades sammanträdet för att fortsättas onsdagen den 5 innevarande februari kl 5 e.m.
Som ofvan
å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson
justeradt
den 5 februari 1913.
H.K.Brändström”

” Protokoll fört vid sammanträde med Luleå barnavårdsnämnd den 3 febr. 1913.
Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, hrr O. Åhrström och
Mörtsell samt undertecknad, sekreterare.
§1

A. Gullberg, fröken Hildur

Till barnavårdsnämnden anmäldes, att gossen Gottfrid Johansson vid förhör inför
Stadsfiskalen den 18 jan. 1913 erhöll de förseelser, som vid barnavårdsnämndens
sammanträde den 27 jan. blivit av honom angivna, samt dessutom, att han vid flera tillfällen
under årens lopp själv lånat pengar i faderns eller moderns namn. Vid sammanträdet,
meddelades, ytterligare, att gossen, efter det han varit in[-?] till förhör inför
barnavårdsnämnden och stadsfiskalen, skickat sin yngre broder till Aug.M.Andersson med ett
brev, skrivet i moderns namn, i vilket han begärt att få låna pengar.
Efter att ha tagit samtliga dessa omständigheter i noggrann omprövning beslöt
barnavårdsnämnden begära plats för gossen Gottfrid Johansson å åkerbrukskolonien Hall.
§2.
Till protokollet skulle antecknas, att fadern till ovannämnda Gottfrid Johansson, arbetaren F.O
Johansson skriftligen lämnat sitt samtycke till barnavårdsnämndens beslut.
§3.
Överläraren erhöll i uppdrag att anskaffa behövliga handlingar för gossarna Karl Mauritz
Westerlund och Gottfrid Johanssons i resa å Hall, och åt ordförande och överläraren uppdrag
att ordna med själva resan.
§4.
Nämnden beslöt att gossen Gottfrid Johansson skulle intagas å Stadens fattiggård tills denna
avresa till Hall kunde ske. Ledamoten A. Gullberg fick i uppdrag att ordna om denna resa.
§5.
Ordföranden anmärkte, att makarna J.O Johanssons båda barn Lilly Davida och Anny
Ingeborg blivit förda till fattiggården, men att modern den 1 febr. beslöt sig tllfälle att ta
barnen därifrån och föra dem tillbaka till Svartöstaden. Denna betjäningen till hjälp blevo de
dock den 2 febr. återförda till fattigvården. Med anledning härav beslöt nämnden, att
föräldrarna ej skulle få besöka barnen utan ett skrivet tillstånd och utan att tillsyningsmannen,
föreståndarinnan eller vaktmästaren vore samtidigt närvarande.
§6.
Ordföranden och överläraren erhölls i uppdrag att anskaffa i uppdrag att anskaffa lämpliga
fosterhem åt de båda ovan nämnda barnen Johansson.
§7.
Hämnden beslöt att genom annonsering söka skaffa lämpligt hem åt gossen Artur Stenberg.

§8.
Fröken Mörtsell och hr Gullberg fingo i uppdrag att justera dagens protokoll.
Dag som ovan
John Hansson
P.Edw.Lindmark

Justeradt
Alfr. Gullberg.
Hildur Mörtsell.

”Protokoll fört vid Folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 3 febr. 1913.
Närvarande: Ordf. pastor J.Hansson, fröken Hildur Mörtsell, herr A Gullberg och
undertecknad, sekreterare.
§1.
Folkskolelärare J.M …… hade begärt tjänstgöringsbetyg och beslöt Nämnden tilldela honom
följande betyg:
Undervisningsskicklighet
Berömlig;
Förmåga etc
Berömlig;
Nit
Berömlig;
Vandel
Hedrande.

Dag som ovan
John Hansson
P Edw. Lindmark

”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
5 februari 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, Gustafsson och Skarstedt äfvensom
Stadsingenjören,Stadsbyggmästaren, Brandchefen och Föreståndaren för elektricitetverket.

§34.
Föredrogs och justerades protokollet af den 3 innevarnde februari.
§35.
Sedan linjedirektören T.Bennet afsagt sig uppdraget att vara ledamot af den utaf Tekniska
Nämnden tillsatta s.k. Förrådskomitén, beslutade Nämnden att till nya ledamöter i komitén
utse löjtnanten A.B Gärde och förrådsförvaltaren C.G Svensson. Nämnden beslutade vidare
att uppdraga till Stadsbyggmästaren J. Wikberg att sammankalla komtén tills ny ordförande
blifvit vald efter herr Bennet.
§36.
Stadskamreraren hade i till drätselkammaren ingifvev skrifvelse anmält att Vilhelmina
Åström fortfarande hade på stadens mark vid Notviken kvarstående den byggnad, som hon
senast den 20 april 1911 erhållit Stadsfullmäktiges tillstånd att hafva där stående under ett år
mot 25 kronor arrendeafgift. Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att med
öfversändande till Stadsfullmäktige af Stadskamrerarens skrifvelse göra anmälan om
förhållandet med hemtsällan att, då de skäl, som föranledt Stadsfullmäktiges beslut den 14
juni 1906 numera torde hafva bortfallit, drätselkammaren måtte bemyndigas att, om den så
finner lämpligt, utan Stadsfullmäktiges särskilda hörande utarredera området på de
arrendetider som gällande reglemente för Kammaren eljest medgifver.
§37.
Efter
föredragning
af
föreståndaren
för
elektricitetsverkets
förslag
till
installationsverksamhetens ordnande i staden, beslutade Nämnden att taga det till slutligt
afgörande på ett kommande sammnträde.
§38.
Sedan föreståndaren för elektricitetsverket inkommit med förslag till utvidgning af verkets
kontorslokaler, beslutade Nämnden att remittera detsamma till Stadsbyggmästaren för
beaktande vid uppgörande af förut infordradt förslag till nytt kontor för verkets föreståndare.
§39.
Enär enligt inkomna uppgifter årsförbrukningen af de förbrukningsartiklar, som användas af
drätselkammaren, vore så ringa, att det icke torde vara möjligt att genom anbudsinfordring
nedbringa á –priserna å desamma, beslutade Nämnden på förslag af Stadskamreraren att söka
träffa öfverenskommelse med de affärsmän, som komma att af Hamndirektionen antagas till
leverantörer under innevarande år, att kammaren erhåller sina förbrukningsartiklar till samma
pris som Hamndirektionen.
§40.
Bifölls af Stadsbyggmästaren muntligen gjord hemställan att få anbringa en piskbalkong till
öfre våningen i f.d. Gästgifvaregården för en kostnad af 110 kronor; och skulle kostnaden
utgå af anslaget för ombyggnad af nämnda fastighet.

§41.
Ajournerades sammnträdet för att utan kallelse fortsättas torsdagen den 6 innevarnde februari
kl.5 e.m.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H Santesson
justeradt
den 21 febr 1913
H.K Brändström

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 februari 1913.

Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Flemström, Schåltz, Ullman, Stadsbyggmästaren
och Stadsbyggmästaren och Stadsingenjören
§5.
Föredrogs och justerades protokollet för den 8 januari
§6
Till byggnadsnämnden hade stadsingenjören ingifvit en så lydande skifvelse:
”Till Byggnadsnämnden i Luleå.
På den år 1890 den 7 mars af Landshöfdinge Embetet fastställda tomtindelningskartan öfver
kvarteret Ejdern att arealerna för tomterna n:r 1 och 9 enligt af mig denna dag verkställt
uträkning felaktigt upptagna och skola vara respektive 765,75 och 817,08 kvm i st.för 775,7
och 819,8 kvm. och får jag med anledning häraf vördsamt anhålla att Byggnadsnämnden
måtte hos Landshöfdinge-ämbetet begära ny fastställelse å dessa tomters areal. Luleå den 17
nov. 1912. Erik Nurminen”
Det skulle antecknas, dels att kvarteret Ejdern å den i skrifvelsen åberopade kartan vore
betecknade med E samt tomt n:r 1 med i och n.r 9 med h, dels att stadsingenjören genom
mätning konstaterat, att de å nämnda karta antecknade längderna för ifrågavarande tomter
vore riktiga. Med anledning häraf beslöt nämnden hos Konungens Befallningshafvande
begära ny fastställelse å omförmälda tomtens areal.
§7.
Hos byggnadsnämnden hade J. Byström anhållit om tillstånd att få uppföra en uthusbyggnad
af spantervirke å tomt n:r 2 kvarteret Sillen i enlighet med ingifven inriktning och tomtkarta.
Som sökanden hade för afsikt att förlägga uthusbyggnaden mot Sandviks- och
Hermelinsgatan och detta vore stridanden mot stadsplanen § 34 mom.3 i gällande
byggnadsordning, beslöt nämnden afslå framställningen.
§8.
Hos byggandsnämnden hade lokomotivföraren Aug. Höglund anhållit om tillstånd att få
uppföra två boningshus jämte uthus å tomten n:r 12 å kvarteret Hästen i enlighet med ingifna
ritningar och tomtkarta.
Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att sökanden vid
arbetets utförande ställde sig till noggrann efterrättelse bestämmelserna i gällande
byggnadsordning samt på följande särskilda villkor:
Beträffande stora boningshuset.
att trappan mellan nedre och öfre våningen göres 1,35 meter bred, samt
att grundmurarna göres något tjockare än planritningen utvisar, förutsatt de ej utföras i beton,
samt
att skrubbväggarna i båda vindsrummen göres minst två meter höga;
Beträffande uthusbyggnaden:
Att grund lägges för brandmur.
§9.
Till byggnadsnämnden hade drätselkammaren för yttrande remitterar en af änkan Emma
Wennberg gjord framställning om upplåtande plats för ett flyttbart stånd på stadens mark i

något af kvarteren Tjädern, Uttern eller Ankan. Uti afgifvet yttrande hade stadsbyggmästaren
på anförda skäl hemställt, att nämnden ville afslå ansökningen. Sedan upplysts, att det i
ansökningen omförmedla ståndet voro Larsson & Linds f.d kontor, beslöt emllertid nämnden
meddela drätselkammaren, att från nämnden sedda hinder ej mötte för bifall till ansökningen,
men ville nämnden tillika göra det uttalandet, att nämnden ansåge det olämpligt att plats
upplåtes för dylika salustånd.
§10.
Uti till drätselkammren ställd skrifvelse, som af kammaren öfverlämnats till
byggnadsnämnden, hade taxeringnämndens ordförande anhållit, att stadsingenjören måtte
åläggas tillhandagå taxeringsnämnden med en del upplysningar och uppgifter, som vore
erforderliga för den blifvande fastighetstaxeringen. Vid föreslagning häraf beslöt nämnden
bifalla framställningen och skulle sättet för uppgifternas meddelande bestämmas efter
öfverenskommelse mellan stadsingenjören och taxeringsnämndens ordförande.
§11.
Anmälde stadsbyggmästaren att dödgräfvaren J. Åström utan nämndens tillstånd uppfört en
tillbyggnad till staden tillhöriga s.k. grindstugan och beslöt nämnden anmäla förhållandet till
allmänne åklagaren för den åtgärd, hvartill han kunde finna densamma föranleda.
§12.
En från Svenska Stadsförbundet inkommen skrifvelse med förfrågningar om arealen af statens
järnvägar tillhörig mark inom stadens planerade område m.m öfverlämnades till
stadsingenjören för verkställande af erforderliga uträkningar, hvarefter han och
stadsbyggmästaren hade att till nämnden inkomma med förslag till svar å de framställda
frågorna.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O Dahl
Justeradt d. 12 mars 1913
På Nämndens vägnar
Axel E Fagerlin”

”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå
den 6 februari 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Gustafsson, Danielsson och Skarstedt äfvensom
Brandchefen.
§42.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat ett af särskildt utsedda komiterande
uppgjort förslag till brandordning för Luleå stad, beslutade Nämnden vid föredragning af
ärendet att hos Stadsfulmäktige tillstyrka förslagets godkännadne med följande ändringar:
§2 punkt 1: ”genom dess tekniska nämnd” utgår,
§3 ” 3 utgår
”
5: ”anskaffa ytterligare erforderlig brandredskap” utbytes mot ”komplettera
befintlig brandredskap”,
punkt 7 utgår
”
8: ”förordna den därtill mest lämpliga” ändras till ”i samfälld drätselkammare
förordna den därtill mest lämplige”
§5 benämningarne ”brandförman”, ”vice brandförman” och ”brandkarlar” utbytas mot
brandmästare, brandförman, brandmän resp.
§6 ”Reservbrandkåren - - skall bestå af 32 man” utbytes mot Reservbrandkåren - - skall bestå
af minst 32 man hvarjämte i öfverensstämmelse härmed efter yttrycken ”:dra utryckningen,
bestående af” och ”3:dje utryckningen, som består af” införes ordet ”minst”,
§7 uttrycket ”i Luleå stad rullförd” utbytes mot ”i Luleå stad i landstormen rullförda”,
§9 ”sedan han rådfört sig med Magistratens ordförande” utbytes mot ”sedan han rådfört sig
med Tekniska Nämndens ordförande”,
§10”på stadens bekostnad” utgår,
§12 punkt 2: ”då annat samtal med brandstationen omedlebart bör afbrytas” utgår,
§14 ” från 25 till och med 500 kronor” utbytes mot t.o.m. 25 t.o.m 100 kronor”
§20 punkt 2: efter uttrycket ” i stall, lada, uthusmagasin vind” införes ordet ”källare”.
punkt 6 utbytes mot. ”att å stadens område aflossa skott eller afbränna fyrverkeri, så att
eldsolycka uppstår”
§22 punkt 1: vid slutet tillägges ”och ej heller hopas i större mängd”
§37 i slutet utbytes uttrycket ”af drätselkammaren godkännes” mot ”af Magistraten
godkännes”
§43 ” Då brandchefen finner nödigt” utbytes mot ”Då brandchefen efter att hafva rådfört sig
med närmaste befäl finner nödigt”
§48 ” utan eget förvållande” utgår
§53 punkt 2 utbytes mot: ”I händelse af sådan vägran äga förrättningsmännen att, medelst
handräckning af polismyndighet, bereda sig inträde, eller ock må af Magistraten annan tid
utsättas för synens verkställande med skyldighet för den tredskande att ersätta all däraf
uppkommande kostnad och skada”
§55 punkt 3 slutet: ”och må ingen vägra brandkårens befäl tillträde till lägenhet” utbytes mot
”och må ingen utan giltigt skäl vägra” etc.
§58 punkt 1 slutet: ” närhelst husvärd eller hyresgäst påkallar sotning” utgår, hvarvid punkt 2
i stället får följande lydelse: ” Sotning skall utföras oftare, där så af Brandchefen pröfvas
nödigt, äfvensom då husvärd eller hyresgäst sådant påkallar,
§ 66. Föreslaget bötesbelopp f.o.m. 5 t.o.m. 100 kronor bör af uppräknade paragrafer afse
endast §§ 53 och 55, hvaremot öfverträdelase af förbud eller underlåtenhet att fullgöra i öfriga
paragrafer meddelad föreskrift bör beläggas med vite af en till och med 100 kronor,

§72. Andra punkten ersättes med ”Brandordningen skall tillhandahållas allmänheten å
brandstationen” utgår.
§73. Mot Nämndens beslut beträffande ändring af § 55 af förslaget reserverade sig herr
Gustafsson, som vid paragrafens behandling yrkade att satsen ”och må ingen vägra
brandkårens befäl tillträde till lägenhet, när det för dylikt ändamål infinner sig”skulle helt ur
förslaget utgå.
§43.
Föreståndaren för electricitetsverket hade under framhållande af de brister, som vidlåta den
nuvarande elektriska installationsverksamheten i till drätselkammaren ställd skrifvelse
föreslagit att elektricitetsverket skulle öfverväga denna verksamhet genom att själft taga hand
om sina anslutningar och i samband därmed upplägga ett lager af förekommande elektrisk
material, allt för utförandet pch försäljning till själfkostnadspris åt verkets abonnenter, eller
ock alternativt att alla elektriska installationsarbeten och materialförsäljning skulle
öfverlämnas till endast en enskild firma, hvilken skulle äga skyldighet att hålla lager af
elektrisk materiel och arbetare i tillräckligt antal i sin tjänst för installationer reparationer m.m
samt stå under skarp kontroll af elektricitetsverket, som genom sin föreståndare skulle
projektera, kontrollera och besiktiga alla arbeten samt enligt firmans noggranna
specifikationer utskrifva räkningar, hvilka skulle inkasseras genom drätselkontoret. Efter
föredragning af detta ärende beslutade Nämnden, att i enlighet med föreståndaren vid
elektricitetsverket
alternativt
framställa
förslag,
öfverlämna
den
elektriska
installationsverksamheten inom staden till en entreprenör med ensamrätt att under
kontraktstiden verkställa elektriskt installations- och reparationsarbete, hvarvid dock följande
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med hvad elektriska komitén i sitt yttrande anfördt
utarbetade bestämmelser skulle faställas,
1:o) att entrepenören skall under kontroll af föreståndaren för elektricitetsverket på eget
ansvar uföra all installationsarbeten, utom dem för statens räking och därvid använda material
af föreskrifven beskaffenhet;
2:o) att entrepenören är skyldig att hålla ett välsorteradt och tillräckligt lager af elektrisk för
arbetenas utförande;
3:o) att entrepenören vidare skall skyldigkännas att hafva till hands tillräckligt antal montörer
och arbetare för arbetenas utförande.
att vara bosatt i Luleå
att ställa af drätselkammaren godkänd borgen för entreprenadkontraktets behöriga
fullgörande.
4:o) att entrepenörskapet blir personligt och icke får öfverlämnas till någon firma med
möjlighet att ombyta representant under kontraktstiden.
5:o) att entrepenörskapet endats får öfverlåtas på person som visar sig äga nödig kompetens
för detsammas öfvertagande;
6:o) att den entreprenör som antages, skall förbinda sig att så vidt möjligt i sin tjänst antaga de
personer, som vid elektricitetsverkets omläggning blifvit därifrån entledigade; samt
7:o) att entreprenörskapet skall utbjudas på entreprenad för 4 år i sänder enligt de närmare
bestämmelser, som Nämnden kommer att utfärda. I anslutning härtill beslutade Nämnden att
för de personer och firmor, hvilka erhållit sådan rättighet, återkalla meddeladt tillstånd till
utförande af installationer med anslutning till Luleå stads elektricitetsverk f.o.m. den 1
oktober 1913. Nämnden beslutade vidare att hos Stadsfullmäktige för vinnande af kontroll
öfver entreprenören och för popularisering i möjligaste mån af elektricitetens användning göra
hemställan om godkännande af följande föreskrifter beträffande likvidering genom
drätselkontoret af genom entrepenören utförda arbeten:
1:o) Entreprenören utskrifver för hvarje särskildt arbete specificerad räkning, hvilken därest
intet är att anmärka attesteras af föreståndaren för elektricitetsverket, som i sin ordning

kvartalsvis öfverlämnar de attesterade räkningarna till drätselkontoret jämte en förteckning
öfver desamma, å hvilken entrepenören kvitterar den likvid han af kontoret uppbär, hvarefter
drätselkontoret utsänder räkningarne till abonnenterna samtidigt med räkningarn å förbrukad
ström;
2:o) Vid vissa anläggningar, där hyresgäst skall betala installeringskostnader, må ha gälda
densamma månadsvis under ett år, hvarvid dock entrepenören af drätselkontoret erhåller full
likvid vid förteckningens företeende.
Nämnden beslutade slutligen att hemställa hos Stadsfullmäktige, att de entreprenörer som af
Fullmäktige antagits för utförande af installationsarbete i anslutning till stadens
elektricitetsverk måtte till den 1 oktober 1913 genom stadsfullmäktiges försorg uppsägas.
Protokollet förklardes hvad detta ärende beträffar omedelbart justeradt.
§44.
I samband med behandlingen af i föregående paragraf af detta protokoll förtecknadt ärende
beslutade Nämnden att uppdraga till föreståndaren för elektricitetsverket att inkomma med
förslag till de bestämmelser, som böra inflyta i kontraktet med den blifvande entreprenören.
§45
Godkändes till utbetalning från J.P Johansson inkommen räkning å kronor 155:25 å utförd
reparation å den ena pumpen vid pumpstationen.
§46
Sedan drätselkammaren till åtlydnad af stadsfullmäktiges beslut den 31 mars 1896 låtit
uppgöra förslag till nya gatuprofiler för stadsdelarna norr om Lulsundsgatan och öster om
järnvägen hade stadsfullmäktige vid sammanträden den 21april 1910 och den 23 mars 1911
beslutit att återremittera ärendet till drätselkammaren med åläggande för kammaren att låta
utarbeta och till Stadsfullmäktige inkomma med förslag till nya profiler öfver stadsdelarna
ifråga, kammaren obetaget att föreslå de ändringar och jämkningar i stadsplanen som kunde
befinnas nödiga för genomförande af en mera tillfredsställande profilering för dessa
stadsdelar. Sedermera har stadsfullmäktige för att möjliggöra vatten och afloppsledningars
framdragande vid sammanträde den 18 maj 1911 antagit för stadsdelen norr om
Lulsundsgatan och för den del af Östermalm, som är belägen söder om Pilgatan och väster om
seminariekvarteret, genom drätselkammarens försorg utarbetade gatuprofiler, hvilka
sedermera blifvit genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 19 april 1912 fastställda.
Efter anteckning häraf och sedan stadsingenjören nu inkommit med förslag till ny stadsplan
öfver Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen, hvaruti ingå ändringar äfven uti redan
genom förenämnda Kungl.Maj:ts bref fastställd stadsplan, beslutade Nämnden att öfversända
förslaget till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige vill med undantag af förslagen
tomtindelning, hvarå Kungl. Maj:ts fastställelse icke borde sökas, godkänna detsamma med
den ändring, att det område som å ritningen utgöres af tomterna N:ris 1,2,3 och 8 i kvarteret
Cedern måtte tillsammans med onumrerad del af samma kvarter reserveras för torg.
Nämnden beslutade vidare att hos Stadsfullmäktige göra hemställan att Fullmäktige vill
uppdraga till Byggnadsnämnden att ombesörja hvad som enligt lagen om stadsplan och
tomtindelning samt i byggnadsordningen för Luleå stad är föreskrifvet rörande uppgörande af
ändring af sådan, innan förslaget öfversändes till Kungl.Maj:t för fastställelse.
Till ordförande uppdrogs att i denna del justera protokollet.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H Santesson

Justeradt
Den 21 februari 1913
H.K Brändström

” Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 februari 1913
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Wadstein och Schönfeldt äfvensom
Hamnmästaren.
§1.
Föredrags och justerades protokollet af den 14 nästlidne januari.
§2.
Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterat en af Herr Falk väckt motion rörande
igångsättandet med snaraste af beslutad af östra långkajen. Sedan antecknats, att
Hamndirektionen redan den 14 nästlidne januari vid fördragning af Stadsfullmäktiges
protokoll rörande ombyggnad af ifrågavarnade kaj fallit det beslut att omedelbart sätta arbetet
i gång i den omfattning årstiden och omständigheterna i öfvrigt medgåfve på det
arbetsförtjänst i möjligaste mån måtte beredas stadens arbetslösa arbetare, beslutade nu
Hamndirektionen att med remisshandlingarnes återsändande hos Stadsfullmäktige hemställa
det. Herr Falks motion icke måtte till någon åtgärd föranleda. Protokollet förklarades i denna
del justeradt.
§3.
Däckkarlen å ”Balder” J.H Nordström hade hos Hamndirektionen anhållit att komma i
åtnjutande af en månadsaflöning af 100 kronor, räknadt från början af 1912 års seglation. Som
emellertid Stadsfullmäktige vid sammanträde den 18 november 1912 bestämt att den
beslutade Hamndirektionen att lämna Nordströs framställning utan afseende.
§4.
Hamnmästaren hade uti ingifven skrifvelse hemställt om föranstltande af en del reparationer å
mudderverket, bogserångaren Balder och ångfärjan Trafik; och beslutade Hamndirektionen att
lämna Hamnmästaren i uppdrag att låta utföra arbetena på bästa möjliga sätt.
§5.
Sedan Hamnmästaren inkommit med begärdt yttrande i ärendet, beslutade Hamndirektionen
att på i detsamma anförda skäl låta Lovisa Risberg hafva sin kiosk tills vidare kvarstående vid
norra hamnen mot en årlig afgift af 12 kronor; dock att kiosken skulle flyttas till af
Hamnmästaren anvisad plats därstädes.
§6.
Sedan Hamnmästaren genom annons i ortstidningen infordrat anbud å förbrukningsartiklar för
hamnens behof under år 1913, hade sådana inkommit från följande personer och firmor
Aktiebolaget C. Brandfors
J.F. Lundmark
N.A Lind
C.A.Wessling
Oskar Olsson
C.J.Forssman, alla i Luleå samt från Calvert H, Göteborg.
Efter föredragning häraf beslutade Hamndirektionen
1) att antaga af Aktirbolaget C. Brandfors afgifvet anbud i hvad det afsåg leverans af
spik, skrufvar, metaller, levanger, piasavakvastar, smärgelduk, sotviskor, trätjära,
stenkolstjära och carbalineum.
2) att antaga O .Olssons anbud odeladt;
3) att antaga C.J Forssmans anbud i hvad det afsåg leverans af dref och tågvirke;

4) att uppskjuta pröfningen af inkomna anbud å packningar, maskinoljor,
lyshållningseffeketer och trassel till ett kommande sammanträde; samt
5) att förkasta öfriga anbud.
§7.
Sedan Hamnmästaren under hand infordrat anbud från Åström, Wikström, H.T.
Backteman och A.F Lilja å leverans till hamnen af 210 st.pålskor för östra långkajens
ombyggnad, beslutade Hamndirektionen på hemställan af Hamnmästaren att antaga
Åström & Wikströms anbud, att leverera utbjudet antal pålskor till ett pris af Kr. 1:18
pr st. såsom varande det lägsta af de afgifna anbuden.
§8.
Från F. Hahnström m.fl. inkommen framställning om anvisande af plats deras
ångslupar i södra båthamnen remitterades till Hamnmästaren för yttrande.
§9.
Föredrogs och lades till handlingarne.
1) af Hamnmästaren upprättad förteckning öfver de Luleå Hamndirektion tillhöriga
inventarier, hvilka af Tullkammaren disponerar;
2) af stationsinspektor A.G .Johansson aflämnad redovisning öfver trafiken å Luleå
stads hamnspår för år 1912;
3) Hamnmästarens kassarapport för januari månad 1913
§10.
Träarbetaren E.M. Wikström hade med muntlig anhållan om någon ersättning
inlämnat af doktor E. Feltström utfärdadt intyg utvisande att han varit på grund af
huggskada å högra foten oförmögen till
arbete f.o.m. den 11 december 1912 till den 18 januari 1913. Sedan antecknats, att
Wikström skadat sig i arbete vid ombyggnad af ångbåtskajen vid norra hamnen
beslutade Hamndirektionen att belopp, räknadt efter 1 kr. 50 pr dag skulle till
Wikströms utbetalas under den tid han styrkt sig vara af ifrågavarande huggskada
hindrad att arbeta.
§11.
Bemyndigades Hamnmästaren att för hamnkontoret inköpa ett kassaskåp och ett
skrifbord för sammanlagdt 400 kronor, hvarjämte ett belopp af 70 kronor skulle få
användas för de inköpta möblernas iordningställande.
§12.
Beviljades Hamnmästaren N.Hj. Falkland tjänstledighet för egna angelägenheters
skötande under 15 dagar f.o.m den 15 innevarande februari; och förordnades
Stadskamreraren K.H. Santesson enligt eget åtagande till vikarie för hamnmästaren
under den sålunda beviljade tjänstledigheten.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
Justeradt den 5/3 1913.
Gustaf Burström
K.H Santesson

”Protokoll,fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 14 februari 1913.
Närvarande: Herrar Kjellman, Fagerlin, Rosegren, Hellsten, och Lindgren, hvarjämte förste
provinsialläkaren öfvervar sammanträdet.
§1.
Föredrogs och justerades protokoll för den 28 december 1912 och 3 januari 1913.
§2.
Uti ingifven skrifvelse hade t.f stadsläkaren A Randerz med förmälan att vaktmästaren vid
epidemisjukhuset vägrat inbära ved i sjukrummen, föreslagit att hälsovårdsnämnden ville
upprätta tillfällig instruktion för nuvarande vaktmästaren dels i fråga om vedbärningen dels i
fråga om stoppning, lagning och desinfektion af använda madrasser, hvarom intet funnes
bestämt. Sedan doktor Kjellman anmält att vaktmästaren numera verkställde inbärning af ved,
beslöt nämnden att låta härvid bero, och skulle doktot Randerz skrifelse öfverlämnas till
komitérade för upprättade af företag till instruktion för epidemisjukhusets personal.
§3.
Från Stadsfullmäktige hade remitterats en af Anna Johansson gjord framställning om
fastställande af en bestämd matordning vid epidemisjukhuset m.m och beslöt nämnden
uppdraga åt ordförandenoch sekreteraren att efter verkställd utredning inkomma med förslag
till yttrande.
§4.
Uti ingifven skrifvelse hade järnarbetaren B. Nilsson hemställt att hälsovårdsnämden ville
bereda honom ersättning för en del kläder och matvaror m.m. som förstörts vid desinfektion
efter i barnförlamning aflidne verkstadsarbetaren Erik Andersson, som varit inneboende hos
Nilsson, med tillhopa 40 kronor enligt specifikationen. Vid behandling häraf beslöt nämnden,
som ej kunde godkänna posten 5 kronor för en ”kopparpanna, som förstörts genom
torrkokning”, att tillerkänna Nilsson en godtgörelse af 40 kronor, hvarest 5 kronor för
förstörda krukväxter, för hvilka ingen ersättning begärdts.
§5.
Stadsfullmäktiges protokoll för den 30 januari 1913, §3, angående beviljande af medel för
aflånande af stadsläkarens vikarie föredrogs och lades till handlingarna.
§6.
Anmälde borgmästaren, att han, sedan Drätselkammaren sänt erforderliga medel till hans
förfogande, vändt sig till Medicinastyrelsen med telegrafisk begäran, att medicinalstyrelsen
ville förordna vikarie för stadsläkaren emot en ersättning af fria resor, 10 kronor
dagtraktamente samt fri bostad och beslöt nämnden godkänna denna åtgärd.
§7.
Tillsyningsmannens rapport för december månad 1912 lades till handlingarna.
§8.
Tillsyningsmannens rapport för januari månad 1913 lades till handlingarna.
§9.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport.
” Till Hälsovårdsnämnden i Luleå
På framställning af ledamöter i fattigvårdsstyrelsen, fröken Tyra Björkman förrättade
undertecknad besiktning af en lägenhet å nedre botten i gårdshuset i inom fastigheten No 292

i Kvarteret Gripen, hvilken lägenhet bebos af en arbetare Erik Lundström med hustru och åtta
minderåriga barn. Vid besiktning af lägenheten anmärktes därvid följande:
I förstugan: Väggar och tak voro beklädda med ett tjockt lager af is, äfvenså undre sidan af
den till öfvre våningen ledande trappan. Hela förstugan liknade en isbod.
I Köket: Dörren var gles och slöt ej till karmen. Låset å densamma hängde löst. Järnspisen var
trasig och sönderfallen invändigt. Vatten rann längs golfsockeln och hade på flera ställen
frusit ihop till stora isklumpar.
I Kammaren: Alla väggarne fuktade så mycket att målningen släppte loss i stora stycken,
vatten rann efter väggarne och vattensamlingar funnos lite hvarstädes till följd häraf hade
golfvet på vissa ställen af vattnet fått en mörk färg påminnande en röta. Från alla fönster rann
ymningt med vatten. Under det nu använda golfvet lärer finnas ett annat af cement.
Kammaren gränsar till en vedbod. För lägenheten betalas en hra af Kronor 16.66 pr månad.
Egare af fastigheten är Erica Burman. Lundströms barn äro 8 till antalet och i en ålder af
respektive 14,13,12,10,8,6,1½,5/1 år. Det ena af barnen, 12-åringen lider af höggradig
tuberkolos. Lägenheten har af familjen bebotts sedan 3 veckor före Jul. Med anledning af det
anmärkta hemställes om vidtagande af den åtgärd hvartill Nämnden kan finna rapporten
föranleda. Luleå den 30 Januari 1913 Wilh. Oscarsson.Tillsyningsman”
Efter fördragning häraf beslöt Nämnden med stöd af 2 kap. 13 par i gällande hälsovårdsstadga
förbjuda ägaren, fru Erica Burman, vid vite af 100 kronor att uthyra lägenheten, intilldess den
anmärkta felaktigheterna blifvit afhjälpta och åtgärder härutinnan af nämnden godkänd, och
skulle lägenheten bara utrymd för den 1 instundande juni.
§10.
Anmälda stadsläkaren, att difteriepidemi utbrutit i staden samt att det måhända kunde visa sig
nödvändigt att anordna ett provisoriskt sjukhus. Med anlöedning häraf beslöt Nämnden hos
Odd Fellows göra en förfrågan, huruvida Nämndeni händelse af behof finge för sådant
ändamål förhyra deras f.d. ordenslokal i s.k.gamla stadt.
§11.
På förslag af stadsläkaren, med hvilken förste provinialläkaren förenade sig, beslöt nämnden
att f.n ej anbefalla stängning af skolaorna då endast 8 skolpliktiga barn voro insjuknade i
difteri.
§12.
Utsåg nämnden hälsovårdstillsyningsmannen att på order af stadsläkaren och i samråd
meddenna verkställa inköp sängar m.m till epedemisjukhuset i den mån sådant kunde blifva af
behofvedt påkalladt.
§13.
Beslöt Nämnden att i stadens tidningar låta införa en uppmaning till föräldrar och målsmän att
tillse att barn, som kunde misstänkas lida af halssjukdom, sattes i tillfälle att besöka läkare.
§14.
Stadsläkaren anhöll, att nämnden ville taga under ompröfning frågan om till- och ombyggnad
af stadens epidemisjukhus, som vid mera omfattande epidemier visat sig vara alldeles
otillräckligt och beslöt Nämnden att tillsätta en komité som hade att uppgöra och till nämnden
inkomma med förslag i ärendet. Till ledamöter i komitén utsågos första provinialläkaren E.
Börjesson, herr Hellstén och stadsläkaren S. Kjellman, hvilken tillika skulle vara
sammankallande.
Som ofvan
Justeradt
Å tjänstens vägnar
Sven Kjellman”
J.O. Wahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 14febr. 1913.
Närvarande: Ordf. Pastor J. Hansson O. Åhrström, C. Gustafsson, G. Nyberg, A.Gullberg, A.
Österman, fr. Hildur Mörtzell, Herr G.E. Wester och G. Nordström samt undertecknad
Santesson.
§1.
Till justeringsmän utsågs Hrr Åhrström och Gullberg.
§2.
E.o folkskolelärarinnan Berta Furtenback har begärdt tjänstgöringsbetyg och beslöt
folkskolestyrelsen henne följande vitsord:
Undervisningsskicklig
Med utmärkdt beröm godkänd
Förmåga etc
Berömlig
Nit
Berömlig
Vandel
Berömlig
§3.
E.o folkskollärarinnan Elin Åberg tilldelades följande vistord över sin tjänstgöring vid
Luleå Folkskolor:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc
Berömlig
Nit
Berömlig
Vandel
Berömlig
§4.
E.o folkskollärarinnan Beda Carlsson tilldelades följande vitsord över sin tjänstgöring vid
Luleå folkskolor:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc
Berömlig
Nit
Berömlig
Vandel
Berömlig
§5.
Folkskolläraren D. Ekroth beviljades tjänstledighet på grund av systerns sjukhusv. Tiden
15/1-19/3 1913.
§6.
Ordföranden anmälde att till vikarie för hr Ekroth antagits kand. E Siden från 15jan till 26jan
samt folkskollärarinnan A. Svanström från sistnämnda dag till och med den 19 mars.
§7.
Folkskolestyrelsen beslutade infordra anbud å leveranden ( 91 famn. barrskog och 24 famn.
björkved) för skolorna. Anbuden skulle gälla ant. å hela partiet eller å delar av detsamma.
Orf.,sekr. och hr Oscarsson fingo i uppdrag att verkställa detta beslut.
§8.
Till inventeringsmän för biblioteket utsåges herr Gunnarsson och Gullberg.
§9.
Folkskolestyrelsen beslöt med ändring av stadgarna för Luleå skolbibliotek föreskriva, att
inventering skall ske varje år under loppet av juni månad.

§10.
Från överläraren förelåg en skrivelse med förslag om både anvisning om undervisningen i
engelska i folkskolans högre avdelning, att tillmötesgås om undervisningen berördes av
kvalificerade lärare. Med anleding därav beslöt folkskolestyrelsen, att å timplanen för
folkskolans högre avdelning fyra lektionstimmar i veckan i vardera klasser reserveras för
undervisningen i engelska språket och att hos stadsfullmäktige göra framhållning om ett
anslag å 300 kr för bedrivande av denna undervisning under nästkommande hösttermin.
§11.
Folkskolestyrelsen beslöt göra framstälnning hos Drätselkammaren och upplåtandet av
ytterligare en lokal i gamla Petrigården för folkskolands behov.
§12.
J.A. Lundins anhålland om, att hans son Uno Lundin skulle få deltaga i matteundervisningen
avslogs med fyra röster mot tre.
§13.
G.F. Alins anhållan, att hans dotter Elsa Viktoria måste på grund av sjukdom befrias från
vidare skolgång, beviljades och överlämnades åt överlärararen avgöra frågan om betyg.
§14.
Folkskolestyrelsen beslöt inköpa ytterligare två stolar för lärarinnerummet i Östra skolan och
ett bord för lärarinnerummet i Västra skolan.
§15.
Följande skrivelser lades till handlingarna: Protokollunderlag från sammanträde i Neder-Luleå
skolråd med anmälan, att försumliga barn från Luleå skoldistrikt, som deltagit i
undervisningen i Neder-Luleå, beräknats en avgift av 35 kr. för läsår;
Skrivelse från J.M.Nilssons elektriska byrå i Boden med anhållan, att leveranstiden för den
elektriska installationen i Västra skolan, utnämndes till den 10 febr. 1913.
Skrivelse från Landstingets skolkommité med anmälan om stipendier
Domkapitlets utslag med anledning av framställda beröm över skolstyrelsevalet den 31
okt.1912. Rapport om anmälda ersättningar i skoldistriktet.
§16.
Herr Norrby och Åhrström anmäler, att de fullgjort givet uppdrag att avgiva underdånigt
yttrande över förslag till undervisningsstatistikens ordnande.
§17.
Ekonominämndens förslag att ur skolkassorna utberäkna en ersättning av 35 kr. för
innevarande läsår för gossen R. Johanssons från Hamnholmen skolgång å Antnässkolan dock
med villkor, att gossen i Johanssons framställning i god tid före nästa läsår ifall
underrvisningen även då behöver godkännas.
§18.
Från ekonominämnden anmäldes, att en antrecitkamin och 36 st. klädhängare inköpts för
Mjölkuddens skolhus, att överläraren erhållit i uppdrag inköpa en orgel för omkring 100 kr,
att en symaskin för 100 kr. inköpts, att 6 lampor för Västra skolan flyttats till Mjölkudden och
1 till Notviken, och att inom nämnda beslut fattat om flyttning av ett värmeelement till salen 1
i Östra skolhuset, och insättande av ventiler i huvudrören från ångpannan.

§19.
Med anledning av skrivelse från Stadsbyggmästaren den 10 dec. 1912 hade ekonominämnden
hemställt, att Folkskolestyrelsen måtte få tillsvida bifalla Stadsbyggmästarens förslag., att å
målarens J.A Nilssons sluträkning avdragit 36 kr. utgörande beräknad likvid för den
balkförsyning, som ej blivit utförd; att sockeln till Västra folkskolehuset under nästkommande
sommar oljefärgas; men att detta arbete då utföres på en och samma gång som övriga arbeten
därstädes utgjordes.
§20.
Barnavårdsnämndens ordförande anmälde att en kamin inköpts för skolköket. Frågan om
godkännande av denna åtgärd uppsköts.
Dag som ofvan
John Hansson
P.Edw.Lindmark
Justeradt
Alfr.Gullberg
Oskar Åhrström

”Protokoll, fördt vid sammanträde vid Luleå stads barnavårdsnämnd den 14 febr.1913.

Närvarande: Ordf. pastor J. Hansson, herr O.Åhrström, C. Gustavsson och A. Gullberg, fr.
Hildur Mötrzell samt undertecknad sekr.
§1.
Med anledning av skrivelse från Änkefru Kristina Stenberg med anhållan, att hennes son
Johan Artur måtte överlämnas i hennes vård, beslöt nämnden att om ej anständigt hem för
gossen anskaffas, överlåta åt ordförande och överläraren att på försök återlämna gossen till
modern.
§2.
Konungens Befallningshavare i Norrbottens län har till Nämnden bestämt arb. J.G Johanssons
barn över nämndens beslut att skilja hans båda minderåriga barn från hemmet för föräldrarnas
leverne. Till protokollet skulle antecknas , att makarna Johanssons delgividts nämndens beslut
och slutligen lämnat sitt samtycke till barnens skiljande från hemmet, samt att föräldrarna vid
flera tillfällen av nämndens ordförande allvarligen uppmanats att bättra sitt leverne.
Ordföranden och överläraren fingo i uppdrag att avgiva förklaring å nämandens vägnar.
§3.
J.O. Johansson skrivelse med begäran att återfå sina barn lades till handlingarna.
§4:
Ordföranden och överläraren som erhölls i uppdrag att å nämndens vägnar avgiva
underdåniga beröm över K.Bef.havares beslut att vägra statsbidrag för gossen Artur Stenberg.
Dag som ovan
Johan Hansson
P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med dräteselkammarens ekonominämnd i Luleå den 17
februari 1913.
Närvarande: Herrar Sandström, Edström, Fernlund och Bucht.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 20 nästlidne januari.
§2.
Stadskassören hade hos Drätselkammaren föreslagit, att uppbörd af 1912 års
kommunalutskylder skulle förättas i följande tider
1.sta uppbörden den 29 och 31 mars samt den 1-4 april
2:dra
d:o ” 12 – 14 och 16 – 18 juni samt
3:dje
d:o ”
4 - 6 ”
8 – 10 september
Enär emellertid drätselkontoret hade svårighet att verkställa den kommunala uppbörden på de
sista och första dagarna i månaden, då aflöningar m.m utbetalades, beslutade Nämnden
jämväl i afsikt att bereda järnvägspersonalen möjlighet att inom utsatt uppbördstid erlägga
sina utskylder att med godkännande af förslaget i öfrigt bestämma att första uppbörden skall
äga rum den 3-5 samt den 7-9 nästkommande april.
§3.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Konungens
Befallningshafvande i länet rörande anslag till anordnande af dispensärverksamhet för
tuberkulosens bekämpande i länet. Vid fördragning af detta ärende beslutade
ekonominämnden att, i anslutning till hvad hälsovårdsnämnden i afgifvet, remisshadnlingarne
bilagdt yttrande föreslagit, hos Stadsfullmäktige tillstyrka att ett anslag af 360 kronor pr år
måtte lämnas såsom bidrag till aflönande af sjuksköterskan i det distrikt, Luleå stad enligt
förslaget skulle komma att tillhöra, under förutsättning att sjuksköterskans begynnelselön blir
1000 kronor för år räknadt. Nämnden, som ansåg att distriktets sjuksköterska borde
stationeras i Luleå, beslutade vidare att hos Fullmäktige tillstyrka att under denna
förutsättning ett hyresbidrag af 300 kronor pr år måtte ytterligare anslås.
§4.
Till Stadsfogeden remitterades för yttrande
1:o) Amanda Forséns begäran om afkortning af en del af hennes kommunalutskylder för år
1911;
2:o) Johannes Sundlings begäran om afkortning af kommunalutskylder;
3:o) C.F Kullendorffs begäran om afkortning af de aflidne lokomotivföraren N.A Giörloff
påförda utskylder.
§5.
Fastighetsaktiebolaget Brage hade hos Drätselkammaren anhållit om restitution på grund af
Kungl. Kammarrättens utslag den 18 november 1912 af för mycket erlagda utskylder för år
1911. Då det ej visats eller eljest framgår, att bolagets inkomst utgjorts af annat än hyror från
fast egendom, hvarför eventuella besvär öfver utslaget ej torde föranleda ändring i bolagets
taxering, till hvilken mening Taxeringsnämndens ordförande uti afgifvet yttrande uttalat sin
anslutning, beslutade Ekonominämnden vid fördragning af ärendet att öfversända bolagets
framställning till Stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma.

§6.
I enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifvet yttrande föreslagit, beslutade Ekonominämnden
att hos Stadsfullmäktige hemställa om afslag å af följande personer gjorda framställningar om
afkortning af kommunalutskylder, nämligen
Fru Karin Wiklund
Änkefru Lina Hammarström
Arbetaren Adrian Bergström
”
Johan Bodin
§7.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af stationkarlen J.J Dahlberg gjord
framställning om anstånd med erläggande af 1911 års kommunalutskylder, kr.71.24, till
nästkommande augusti månads utgång. Vid ärendets fördragning beslutade Ekonominämnden
att återställa ansökningen till Stadsfullmäktige med meddelande, att Nämnden, då ömmande
omständigheter syntes föreligga, ansett sig äga befogenhet att bevilja sökandens framställning
om anstånd med ifrågavarande utskylders erläggande till senast före 1 nästkommande
september månad.
§8.
Sedan arbetaren G.V. Andersson anhållit om restitution på grund af Kungl. Kammarrättens
utslag den 25 oktober 1912 af de utaf honom för år 1911 till Luleå stad erlagda utskylder hade
Stadsfullmäktige beslutit att hos Kungl. Maj:t anföra besvär öfver ifrågavarande utslag samt
uppdragit åt Drätselkammaren eller den Kammaren i sitt ställe förordnade att å stadens vägnar
uppsätta och underskrifva de underdåniga besvären. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Drätselkammaren att uppdraga till Stadskamreraren K.H Santesson eller den han i
sitt ställe förordnade att å deras vägnar uppsätta och underskrifva de underdåniga besvären.
Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§9.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 30 januari 1913.
ang. fullmakt för drätselkammaren att i beskattningsfrågor föra stadens talan
ang. ersättning till C.J Sundgren för olycksfall i arbete.
Ang. afslag å Länsstyrelsens framställning om ersättning med 32 kronor för vid
mobiliseringsöfningarne legd häst;
Och beslutade Nämnden att den af Stadsfullmäktige för Drätselkammaren utfärdade
fullmakten att i beskattningsfrågor föra stadens talan skulle tryckas i en upplaga af 100
exemplar.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
Justeras:
P.Sandström.
K.H. Santesson”

” Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 17 feb 1913.
Närvarande: Ordf. Pastor J.Hansson, herr O.Åhrström, G. Norrby, G. Nyberg, A. Gullberg, hr
Wikström, w. Oscarsson, fröken Hildur Mörtzell, hr O.E.Wester samt undertecknad
Santesson.
§1.
På grund av till styrelsen ingivna anmälan och med stöd av leg. Läkare utsago beslöt
folkskolestyrelsen enhälligt avstänga småskollärarinnan Ellen Wingård från tjänstgöring vid
skolan härstädes från och med tisdagen den 18 dennes. Protokollet förklardes å denna punkt
genast justerat.
§2.
Överläraren erhöll i uppdrag att på lämpligt sätt låta delgiva fröken Wingård styrelsens å par.1
ovannämnda beslut.
§3.
Ordföranden och överläraren erhöll i uppdrag att utreda frågan om hur man i fortsättningen
skulle förfara med fröken Wingård.
§4.
Överläraren erhöll i uppdrag att anskaffa vikarie för fröken Wingård.
§5.
En skrivelse från hälsovårdstillsyningsmannen överlämnades till överläraren.
§6.
En räkning från Luleå kol-och materielaffär beslöt styrelsen återsända och infordra retroaktivt
eller annat.
§7.
Till justeringsmän utsågs herr Lindkvist och Oscarsson.

Justerat:
Wilh. Oscarsson
Melcher Lindqvist

Dag som ovan
John Hansson
P.Edw.Lindmarsk”

”Protokoll, fört vid sammanträde vid Luleå stads folkskolestyrelse pr telefon den 19
febr.1913.
Närvarande:Ordf.pastorJ.Hansson, hr O.Åhrström, G.Norrby, C.Gustavsson,
W.Oscarsson,M.Lindqvist, fr. Hildur Mörtzell samt undertecknad, Santesson
§1.
Sedan folkskolestyrelsen på förekommen anledning sett sig nödsakade att fr.o.m den 18
dennes avstänga småskollärarinnan Ellen Wingård från tjänstgöring vid Luleå Stads skolor
och då hennes sjukdom enligt läkares utsago är obotlig så beslöt folkskolestyrelsen att ingå till
stadsfullmäktige med anhållan, att stadsfullmäktige ville förbinda sig att med ett belopp av
595 kr. årligen utfylla pensionen till fröken Wingård under förutsättning att från
småskollärarnas ålderdomsunderstödsanstalt för henne erhålles avkortad pension till ett
belopp av 205 kr.
Dag som ovan
John Hnasson
P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 21
februari 1913.
Närvarande: Herrar
Stadsbyggmästaren.

Brändström,

Danielsson,Gustafsson

och

Skarstedt

äfven

som

§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 5 och 6 innevarande februari
§2.
Bankaktiebolaget Norra Sverige hade under hand inlämnat från Kemisk-växtbiologiska
anstalten erhållna 4 st. analysbevis å afskrap af oljefärg från 4 olika rum i bankens lokaler i
stadshuset, utvisande att arsenik i mer och mindre hög grad funnes i samtliga prof. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att
öfversända prof, tagna i bankens direktörs- och direktionsrum, till rätsskemisten professor
D.V.H.Lindberger eller annan lämplig person för analytisk undersökning.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 28 februari 1913.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Rignell, Sundberg och Lindqvist, fru Sundström,
tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet för den 30 januari.
§2.
Det skulle här antecknas, att hushållerskan vid fattiggården Matilda Mattson på grund af 15
års väl vitsordad tjänstgöring vore berättigad utfå sitt tredje ålderstillägg från och med
ingången af innevarande år.
§3.
Beslöt styrelsen godkänna en räkning från Jukkasjärvi fattigvårdsstyrelse för V. Zakrisson å
kronor 224:54. I samband härmed beslöts bestämma Zakrissons månatliga understöd till 30
kronor att i mån af behof utbetalas af Jukkasjärvi fattigvårdsstyrelse så länge Zakrisson
företedde sjukbetyg.
§4.
Anmäldes, att ett tillfälligt understöd å 10 kronor och ½ famn ved måst under februari lämnas
Erik Adolf Nilssons familj i Mjölkudden, och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd.
§5.
Beslöt styrelsen genom annonser i härvarande tidningar infordra anbud å leverans af ved för
kommande bränsleår och fick beredningsutskottet i uppdrag att verkställa detta styrelsens
beslut.
§6.
Från barnavårdsnämnden hade inkommit anmälan, att nämnden beslutat söka inträde å
skyddshem för Karl Mauritz Westerlund och Gottfrid Johansson samt inackordera Lilly
Davida Johansson och Anny Ingeborg Johansson i privathem
§7.
Anmälde tillsyningsmannen, att Josef Zworowanzig den 8 februari afled å fattiggården.
§8.
Anmälde tillsyningsmannen att ogifta Betty Alida Karlsson måst på grund af barnsäng vårdas
å fattiggården från och med den 3 till och med den 14 februari 1913 samt att kostnaden härför
utsöks hos Öfver Luleå kommun och blef denna åtgärd godkänd af styrelsen.
§9.
På därom gjord framställning beviljades Ida Katarina Eriksson ett månatligt understöd från
och med februari månad af 15 kronor, så länge hon kunde förete sjukbetyg.
§10.
Anmälde tillsyningsmannen att Fanny Maria Snabb på grund af lungkatarr och hafvandeskap
intagas å fattiggården den 18 februari 1913 samt att hennes hemsändande till Finland begärts,
enär hon syntes vara finsk undersåte, och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd. I samband
härmed beslöts på framställning af Ejnar Wallström i Bergviken, att styrelsen skulle betala 12
kronor i månaden från och med februari för Fanny Snabbs son, som vore inackorderad hos
Wallström, samt 12 kronor som resterade å januari månads inackkordering, dock under
förutsättning, att gossen erhölle god vård hos Wallström, hvilket uppdrogs åt fru Sundström
och herr Rignell att undersöka.

§11.
Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måst lämnas för ogifta Johanna Augusta
Anderssons vård å härvarande lasarett och beslöt styrelsen godkänna denna åtgärd.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen, att ansvarsförbindelse måst lämnas för ogifta Johanna Augusta
Anderssons vård å härvarande lasarett och beslöt syrelsen godkänna denna åtgärd.
§13.
Ingeborg Edmans framställning, att styrelsen ville bekosta hennes resa till Gefle, afslogs.
§14.
Beslöt styrelsen uppdraga åt tillsyningsmannen att prenumenera på 40 ex. af Vårdarebladet.
§15.
Konungens Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande R.A
Nilsson, Alma A. Åström, Elna Hultman, Sigrid Pettersson och Anna Åséns dotter Klara lades
till hadnlingarna. Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande
Ingeborg Edman och Oscar Abrahamsson.
§16.
Anmälde tillsyningsmannen att barnavårdsnämnden den 21 februari öfverflyttat Artur
Stenberg från fattiggården till hans moder.
§17.
Anmälde tillsyningsmannen, att skomakaren A.F. Stålbröst måst på grund af sjukdom den 21
februari intagas å fattiggården och blef denna åtgärd af styrelsen godkänd.
§18.
På begärand af tillsyningsmannen N. Boman beslöt styrelsen göra det uttalandet, att styrelsen
ansåg hyresvärdet å herr Bomans bostad inclusive lyse och värme icke böre sättas högre än
300 kronor.
§19.
Erhöll herr Lindqvist styrelsen tillstånd att aflägsna sig från sammanträdet.
§20.
Aflägsnade sig herr Gullberg utan styrelsens medgifvande från sammanträdet. Som styrelsen
på grund af häraf icke längre var beslutmessig, upplöste ordföranden sammanträdet.

Justeradt:
H. Lindgren
Alfr. Gullberg
M. Sundström

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl

