Protokoll mars 1913
”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 mars
1913.
Närvarande: Herrar Bennet, Danielsson, Gustafsson, Skarstedt, och Nilsson äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandschefen.
§1.
Efter föredragning af Stadsfullmäktiges protokoll af den 30 nästlidne januari, § 11, beslutade
Nämnden att Röda Korsets lokalkomité för den i stadshusets fästvåning den 1 nästlidne
februari afhållna basaren skulle debiteras för värme enligt fastställd taxa och för belysning
enligt mätare.
§2.
Sedan Nämnden vid sammaträde den 3 nästlidne februari anmodat dödgräfvaren J. Åström,
hvilken utan tillstånd verkställt tillbyggnad af grindstugan, att omedelbart gå författning om
tillbyggnadens borttagande och grindstugans återställande i sitt förra skick, hade Åström nu i
ingifven skrifvelse på anförda skäl anhållit om beslutets upphäfvande.
Vid föredragning af ärendet beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att
uppgöra och inkomma med förslag till sådan ändring af tillbyggnaden, att den kunde af
Nämnden godkännas.
§3.
Biföll nämnden en af Luleå Kvinnliga Nykterhetsförening gjord framställning att få under
några veckor eftermiddagen använda ett eljest af Fattigvårdsstyrelsen användt rum i f.d.
rektorsgården för afhållande af en sömnadskurs för obemedlade flickor, under villkor att
ersättning lämnas för förbrukad elektrisk ström
§4.
Sedan Nämnden vid sammanträde den 3 sistlidne februari beslutit att till O.E. Segergren
utarrendera 504 kvm. af vretorna 182 – 195 under fem år mot en arrendeafgift af 10 kr.pr. år,
hade Segergren nu uti ingifven skrifvelse anhållit om sådan ändring härutinnan, att
arrendeafgiften måtte sättas till 5 kronor pr.för 400 kvm. af nämnda vretor. Nämnden
beslutade vid föredragning af ärendet att, på så sätt bifalla ansökningen, att, därest Segergren
önskar minska arealen till 400 kvm. nedsätta arrendeafgiften till 8 kronor pr. År.
§5.
L.G. Bergman, Gammelstad, som i 25 år varit arrendator å staden tillhöriga lott n:r 12 b jämte
ägofiguren n:o 265 i Skatan och Viken, hade hos drätselkammaren anhållit att fortfarande och
intill sin död få såsom arrendator behålla och bruka jordområdena ifråga.
Sedan kronojägaren Rönnqvist meddelat att Bergman välskött arrendet, men att
arrendeafgiften borde höjas från nu utgående 42 till 55 kronor pr år, beslutade Nämnden att
till sökanden utarrendera ifrågavarande områden tills vidare, dock högst under 15 år, mot en
arrendeafgift af 55 kr. pr år och mot villkor att af drätselkammaren godkänd borgen för
kontraktets ordentliga fullgörande af Bergman ställes.
§6.
På hemställan af Stadskamreraren beslutade Nämnden nedsätta arrendeafgiften för af O.A
Strand arrenderade lott n:r 1 vid s.k. Löfskatan från förut bestämda 9 kr. till 7 kr. 50 öre pr år.

§7.
Stadsbyggmästaren hade inkommit med följande förslag till fördelning af värmekostnaden i
stadshuset för tiden 1 jan – 31 dec. 1912.
”Tablå, utvisande ------------------------”se- Bil.5.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att till efterrättelse fastställa den af
Stadsbyggmästaren föreslagna fördedlningen af värmekostnaden.
§8.
Sedan Stadsbyggnadsnämnden inkommit med enligt uppdrag infordrade anbud å kol & koks
samt vid öppnade af desamma fördt protokoll, beslutade Nämnden vid pröfning af anbuden,
att afslå samtliga inkomna anbud såsom varande för höga.
§9.
Stadsbyggmästaren hade inkommit med arbetsbeskrifning att lända till efterrättelse vid
utförande för i innevarande års utgiftsstat anslagna medel af diverse reparationsarbeten i
stadens fastigheter.
”Till Drätselkammaren---------------------” Se Bil.6.
Vid behandling af detta ärende beslutade Nämnden att med godkännande af
arbetsbeskrifningen uppdraga till Stadsbyggmästaren att infordra anbud å arbetenas utförande
och förelägga Nämnden desamma till pröfning. Nämnden beslutade vidare att hos
Byggnadsnämnden anhålla om tillstånd att få utföra beslutad tillbyggnad af trapphus till
Brandchefens bostad.
§10.
Sedan Stadsbyggmästaren inkommit med alternativa förslag till reparation af fastigheten n:r
474 Gladan, beslutade Nämnden att utse en komité, bestående af herrar Skarstedt, Danielsson
och Nilsson med uppdrag att afsyna fastigheten för att sätta Nämnden i stånd att bedöma, i
hvilken omfattning reparation borde verkställas å fastigheten.
§11.
Stadsbyggmästaren hade inkommit med följande förslag till hyrespriser för af
Folkskolestyrelsen, Fattigvårdstyrelsen och Hälsovårdsnämnden disponerade lägenheter i
under drätselkammaren förvaltning stående husbyggnader
”Med anledning af --------------” se Bil. 7.
Efter föredragning häraf beslutade Nämnden att godkänna de föreslagna hyrespriserna att
tillämpas f.o.m. den 1/1 1914.
§12.
Föreståndarinnan för elementarläroverket för flickor hade hos drätselkammaren anhållit att
under instundande vår få nytt grus pålagt på flickskoletomten. Som kostnaden approximativt
kunde beräknas till 500 kronor och några medel icke funnes för ändamålet disponibla
beslutade Nämnden att låta genom Stadsingenjörens försorg i första hand påföra c:a 30 kbm.
grus å tomten; och skulle kostnaden bestridas med under rubrik 15 a i årets stat afsatta
oförutsedda utgifter. Nämnden beslutade vidare uppdraga till Stadsbyggmästaren att i
förslaget till nästkommande års utgiftsstat upptaga för fullständig grusning af tomten
erforderliga medel.
§13.
Till Stadsingenjören remitterades
1:o) Luleå ångsågs m.fl. framställning om Lotsgatans iordningställande.
2:o) A. Ruthströms framställning få arrendera område vid Lulsundet.

§14.
Af föreståndaren för elektricitetsverket aflämnat nytt förslag till tariffer för elektrisk ström
remitterades till den s.k elektriska komitén.
§15.
Bifölls Folkskolestyrelsens framställning om upplåtande af ytterligare ett rum i f.d
rektorsgården för folkskolans bruk.
§16.
Till Stadsbyggmästaren remitterades;
1:o) Handelskammarens begäran få hyra Stadsfullmäktiges sessionsal för sammanträden
2:o) Stadskamrerarens anmälan rörande ohägn i stadens arkivrum i stadshusets tornbyggnad.
§17.
Beslöt för ett år förnya olycksfallsförsäkringen rörande brandkårens personal.
§18.
Till handlingarna lades;
1:o) Från öfverjägmästaren aflämnad kassaredogörelse öfver förvaltningen af Luleå stads
skog för år 1912.
2:o) Hälsovårdsnämndens och Hamndirektionens yttranden med anledning af
drätselkammarens förfrågan rörande beredande af plats för den från elektricitetsverket
uppsagda personalen.”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 5 mars 1913.
Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Sundberg, Rignell, Wester och Danielsson, fröknarna
Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.

§1.
Åt herrar Lindgren och Lindkvist uppdrogs att undersöka, huruvida skäl kunde förefinnas att
öfverklaga det testamente, som Lars Gustaf Anderssons moder upprättat och hvarigenom
Andersson gjorts arflös.
§2.
Med anledning af siffergranskarens anmärkningar vid genomgång af fattiggårdens
verifikationer beslöt styrelsen att hos vederbörande likvidemottagare utkräfva de belopp, som
oriktigt utbetalats, samt öfverlämna anmärkningsakten i öfrigt till drätselkontoret för de
åtgärder, som kunde vara af behofvet påkallade.
§3.
Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
kr. 397:83.
§4.
Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
309:18
§5.
Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
238:25 kronor.
§6.
Karin Hallman fick tillstånd att lämna fattiggården.
§7.
Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick till
kronor.
§8.
På därom gjord ansökan beviljade styrelsen f. skräddaren J.P Andersson, som på grund af
sjukdom och ålder vore oförmögen att försörja sig, ett månatligt understöd af 20 kronor.
§9.
Beslöt styrelsen att inköp af kläder till konfirmander, hvilkas föräldrar åtnjöte fattigunderstöd,
skulle verkställas efter undersökning af beredningsutskottet, som hade att med sig adjungera
fröken Sundberg.
§10..
Till utom kommunen boende understödstagare utdelades 80 kronor.
§11.
Föredrogs och godkändes listan öfver utdelade extra understöd under februari.

§12.
Till dagens sammanträde hade inkallats skomakaren J.O.Wennberg hvilken nu af styrelsen
tilldelades en allvarlig varning föpr sitt supiga och oordentliga lefverne samt förmanades att
för framtiden taga sig till vara vid äfventyr, att styrelsen i annat fall skulle mot honom vidtaga
lagliga åtgärder.
§13.
Beviljades Axel Julius Holmström på grund af sjukdom enligt förestedt läkarintyg ett
understöd af kronor 4:40 och skulle beloppet utsökas hos Neder Luleå kommun, där
Holmström ägde hemortsrätt.
§14.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva till Kungl.Kammarrätten ställd förklaring i fattigvårdsmål
rörande Alma A. Åström.
§15.
Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande
K.A Lundberg.
§16.
På henställan af fru Marie Åhrström beslöt styrelsen göra förfrågan hos hemmansägaren
Arvid Wikström i Jämtön, om han ville mottaga Rudolf Åhrström som inackordering och i så
fall på hvilka villkor.
§17.
En skrifvelse från Säbrå fattigvårdsstyrelse med begäran om bland annat att styrelsen ville
antedatera kvittot å räkningen för Karin Hallmans underhåll, lades till handlingarna.
§18.
Ett från tredje distriktet inkommet protokollutdrag rörande behofet af en arbetsinrättning
öfverlämnades till byggnadskomitén. I samband härmed beslöt styrelsen rikta en uppmaning
till de öfriga distriktsråden att inkomma med yttrande i denna fråga.
§19.
Rapport öfver diakonissans utgifter under februari föredrogs och lades med godkännande till
handlingarna.
§20.
Till medlemmar i beredningsutskottet utom ordföranden valdes för tiden 1 januari – 30 juni
1913 herr Gullberg och fröken Sundberg. Till suppleant för samma tid valdes herr Rignell.
§21.
På hemställan af herr Rignell och fru Sundström beslöts, att Fanny Snabbs gosse skulle få
kvarstanna hos arbetaren Ejnar Wallström i Bergsviken.
§22,
Sedan herr Rignell som haft styrelseuppdrag att inkomma med förslag rörande fröken
Klerckers framställning att få genomgå en bagerikurs, meddelat, att fröken Klercker kunnat få
genomgå sådan kurs hos bagare Andersson här i staden men förklarat sig ej villig härtill,

beslöt styrelsen att med afslag å hennes framställning hänvisa henne till vederbörande
distriktsråd för erhållande af understöd.
§23.
Beslöt styrelsen afslå muraren J.A. Carlströms framställning om understöd enär han vore fullt
frisk och arbetsför och sålunda hade att själf försörja sig och sin familj.

Justeradt:
C.Lindgren
Alfr.Gullberg
M.Sundström

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 5 mars 1913.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Schönfeldt, Wadstein och Nilsson äfvensom
hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokoll af den 11 nästlidne februari.
§2.
Stadsfullmäktige hade med bifall till hamndirektionens hemställan att låta med anläggandet af
en ny permanent båthamn tills vidare måste anstå vid sammanträde den 27 februari beslutit
anmoda Hamndirektionen att snarast möjligt inkomma med förslag till anordnande på
billigaste sätt i sammanhang med den beslutade mudderlastningsbryggan af en provisorisk
båthamn. Vid fördragning af detta ärende beslutade hamndirektionen att till åtlydnad af detta
Stadsfullmäktiges beslut till Fullmäktige öfversända att af hamnmästaren uppgjort förslag till
sådan provisorisk båthamn, dragande en kostnad af hamnmästaren beräknad till 5511 kronor
50 öre, hvilket försalg direktionen ansåg vara både billigt och praktiskt utförbart. Protokollet
förklarades i denna del omedelbart justeradt.
§3.
Hamnmästaren hade under förmälan att varmskjulet vid östra långkajen vare till hinders för
nu pågående ombyggnad af kajen, i det de inre kajväggarna vore helt och hållet öfverbyggda
af skjulet, hemställt att varmskjulet måtte få borttagas samt, då det vore i mycket dåligt skick,
ej vidare återuppöfvas. Vid föredragning af detta ärende beslutade hamndirektionen att af
Stadsbyggmästaren begära utlåtande om skjulet lämpligen kunde flyttas ett stycke inåt gatan
utan att behöfva nedrifvas samt hvilken kostnad en sådan flyttning skulle draga. Protokollet
förklarades hvad detta ärende beträffar genast justeradt.
§4.
Sedan Hamnmästaren genom annonsering i ortstidningarne infordrta anbud å ved för
ångfärjan Trafik, hade tvenne anbud inkommit nämligen från Robertsviks ångsåg och V.
Jäger, båda erbjudande leverans till 6 kronor pr famn. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Hamndirektionen att uppdraga till hamnmästaren att tillskrifva anbudsgivarne med
förfrågan om de ville medgifva någon sänkning i de afgifna anbuden.
§5.
Sedan Hamnmästaren för ifrågasatt provisorisk båthamnsbyggnad öster om hamnpiren
infordrat anbud från platsens virkeshandlande å för densamma erforderligt virke, beslutade
Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren, att därest Stadsfullmäktige komma att
besluta byggandet af ifrågavarande båthamn, af K.E Karlsson, Bergnäset, inköpa följande
parti torrfurutimmer.
220 st. 4,5 å 5 meter långa med 9” topp
300 st 4,5 å 5 meter långa med 8” topp.allt till ett pris af 38 öre pr kbf.
§6.
Hamnmästaren hade uti till Hamndirektionen ingifven skrifvelse till vinnande af billigare och
rationellare ordnad mudderlassning särskildt vid blifvande fyllning af s.k Åmansgrubban

förslagit inköp af en elektrisk kran för blifvande af muddret direkt ur pråmen på tippvagner,
som köras på spår till afstjälpningsplatsen. Vid föredragning af detta ärende beslutade
Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att för hamnens räkning inköpa en elektrisk
kran af Aktiebolaget Tjernbergs&Lundbergs Eftertr. typ N A 2 samt låta å densamma utföra
nödiga förändringar, allt för en kostnad af högst 2100 kronor att utgå af i utgiftsstaten för
upplossning af mudder afsatt anslag å 1500 kronor.
§7.
Sedan Hamndirektionen anhängiggjort rättegång mot Trafikaktiebolaget i Haparanda för
utfående af muddringsafgifter för bolaget ångare ”Haparanda” och bolaget därvid bl. a
invändt att ångaren, som trafikerar leden Luleå-Haparanda , icke betar ”öppen sjö” och
sålunda icke skulle vara skyldig att erlägga muddringsafgifter beslutade Hmandirektionen på
framställning af direktionens ombud i processen, e.o. hofrättsnotarien K. Hamrin att hos
Lotskapten anhålla om ett officiellt utlåtande i saken.
Justeradt. 11/3 1913.

Som ofvan

Gustaf Burström

Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll,fördt vid Luleå Stads barnavårdsnämnd den 7 mars 1913.
Närvarande: Ordförande pastor J. Hansson, herr O. Åhrström, C. Gustafsson och A.Gullberg,
fröken Hildur Mörtzell samt undertecknad sekreterare.
§1.
Protokollet från sammanträdet den 14 febr. å upplästs och godkändts.
§2.
Nämnden beslöt att upphäva sitt vid föregående sammanträde fattat beslut att överklaga
K.Bef.-havandes åtgärd att vägra statsbidrag för gossen Artur Stenberg.
§3.
Nämndens ordförande anmälde, att gossen Artur Stenberg återförts till hemmet.
§4.
Uti skrivesle av den 4 innevarande mars månad har stadsfiskalen i Luleå jämlikt
bestämmelserna i lagen den 27 juni 1902 anhållit om nämndens upplysningar, efter
vederbörande lämnas härmed, angående ynglingen Hilding Elof Johansson, f 8/10 1895,
vilken häktats för olofligt tillgrepp, ävensom nu nämndens yttrande rörande de
omständigheter i övrigt, som kunna inverka på bedömande av frågan om lämligheten av
Johanssons intagande å uppförandet. I anledning härav beslöt Nämnden, under förmälan att i
Nämndens protokoll anteckningslängder upplysningar om benämnd Johansson icke finns
tillgängliga och hur överlämnande av folkskollärare Falks skriftliga uttalande, med stöd av
inlämnade upplysningar och på grund av vad nämnden i övrigt hade sig bekant att uttala sig
för lämpligheten av Johanssons intagande å uppfostringsanstalt. hr Gullberg behöver få till
protokollet antecknat, att han föreslagit, att Nämnden skulle uttala sig för ådragande av
fängelsestraff med tillämpning av lag om villkorlig dom. Protokollet förklardes i denna punkt
genast justerat.
Dag som ofvan
John Hansson
P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 12 mars 1913.
Närvarande: Herr Ordföranden samt Herrar Wahlgren, Flemström, Nordström, Thurfjell,
Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Lindquist, Åhrström, Hellsten, Lind, Falk, Fröken
Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Hansson, Palm, Edström, Leijonflycht, Fernlund,
Sandberg och Nilsson äfvensom Stadskamreraren, hvaremot såsom frånvarande antecknades
Herrar Ljungberg, Hellström, Westerberg, Wallin, Andersson och Fröken Holm, af hvilka
Herrar Hellström och Westerberg ej med kallelse anträffats och de öfriga anmält sig
förhindrade att bevista sammanträdet. Därjämte öfvervar Herr Borgmästaren sammnträdet.
§1.
Utsågos Herr Lind och Fröken Svensson att jämte Ordföranden torsdagen den 13 innevarande
mars klockan 4,30 e.m justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades, att ingen af Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid Stadsfullmäkige sammanträde den 27 sistlidne februari förda protokoll.
§3.
Sedan Stadsfullmäktige genom beslut den 27 sistlidne februari med bifall till
Hamndirektionens hemställan att låta med anläggandet af en ny permanent båthamn tills
vidare anstå anmodat Hamndirektionen att snarast möjligt inkomma med förslag till
anordnande på billigaste sätt i sammanhang med den beslutade mudderlossningsbryggan af en
provisorisk båthamn, hade nu Hamndirektionen till åtlydnad af detta Stadsfullmäktiges beslut
inkommit med ett af hamnmästaren uppgjort förslag till sådan provisorisk båthamn, dragande
en kostnad af hamnmästaren beräknad till 5,511 kronor 50 öre, hvilket förslag
Hamndirektionen ansett vara både billigt och praktiskt utförbart. Vid föredragning af ärendet
beslöto Stadsfullmäktige, på hemställan af Beredningsnämnden, att anmoda Hamndirektionen
att för en kostnad af högst 6,000 kronor låta uppföra den förslagna provisoriska båthamnen,
hvarjämte bestämdes att beloppet skulle utgå af hamnmedel.
Som ofvan.

På Stadsfullmäktiges vägnar

Justeradt:

Per Segerstedt

Per Segerstedt

Hilding Glimstedt

Anna Svensson
Algot Lind
År 1913 den 13 mars efter därom ågången kungörelse offentligen uppläst, betygar:
Å tjänstens vägnar:
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 mars 1913.
Närvarande:Herrar Burström, Burman, Wadstein, Schönfeldt och Linder äfvensom
Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 5 innevarande mars.
§2..
Till sammankallande i den komité Hamndirektionen vid sammanträde den 10 september 1912
tillsatt för utredning af frågan rörande hamnspårtrafikens ordnande beslutade
Hamndirektionen utse hamnmästaren A. Hj. Falkland.
§3.
Sedan Drätselkammaren hos Hamndirektionen gjort förfrågan om direktioen ville öfvertaga
stadens å Gültzaandelen befintliga kallbadhus jämte inventarier hade Hamnmästaren under
framhållande att det vore både särdeles praktiskt ochh med sjöfartens intressen förenligt att
endast en myndighet hade att bestämma öfver hamnområdet med alla därvarande staden
tillhöriga allmänna inrättningar uti afgifvet yttrande hemställt att Hamndirektionen ville
bifalla drätselkammarens räkenskap bokfördt pris 3451 kronor 80 öre. Mot detta beslut
anmälde hr Schönfeldt sin reservation.
§4.
Beslutade Hamndirektionen att tillsätta en komité för utarbetande af nytt reglemente för
hamndirektionen och instruktioen för hamnkontorets tjänstemän; och utsåges till ledamöter i
denna komité herrar Burström, sammankallande, Wadstein och Schönfeldt.
§5.
Hamnmästaren hade uti ingifven skrifelse anhållit om tillstånd att borttaga det s.k BergmanHemmelska magasinet å fastighet 57 vid norra hamnen. Sedan antecknades att
Stadsfullmäktige i samband med fasttällande af 1912 års utgiftsstat godkänt
Hamndirektionens förslag att borttaga ifrågavarande magasin, beslutade direktionen att lämna
Hamnmästaren det begärda bemyndigandet att nedrifva magasinet samt upplägga den del af
virket som kan för annat ändamål nyttjas i hamnens förråd och öfverlämna det öfriga till
fattigvårdsstyrelsen.
§6.
Till Hamnmästaren remitterades
1:o) Siffergranskarens anmärkningar vid genomgång af 1912års verifikationer;
2:o) Larson&Linds förnyade framställning om rabatt å för Sveabolagets fartyg år 1912
erlagda hamnafgifter;

3:o) Luleå Träsliperi A.B:s framställning om åtgärd för åvägabringande af en för djupgående
fartyg användbar farled till träsliperiet vid Karlshäll.
§7.
Beslutade Hamndirektionen uppdraga till Hamnmästaren att för utförande af den beslutade
klappbryggan i Bergviken till nästa ordinarie sammnträde infordra anbud å 70 st. 6 meter
långa torra granspiror med 7” topp.
§8.
Hamnmästaren hade anhållit om tillstånd att anskaffa materiel till och påbörja arbetet med
utförande af de beslutade nya landgångarna till ångfärjan. Sedan Hamnmästaren uppgifvit
materialkostnaden till ca 100 kronor uppdrogs till Hamnmästaren att anskaffa den behöfliga
materialen och därefter låta med hamnens folk utföra arbetet.
§9
Vid fortsatt pröfning af inkomna anbud å förbrukningsartiklar beslutade Hamndirektionen,
beträffande maskinoljor:
att antaga af Aktiebolaget C. Brandfors afgifvet anbud enär detta, enligt hvad af införskaffade
analysbevis framgick och äfven vid den praktiska användningen visat sig, vore det för
hamnen förmånligaste, beträffande trassel och packningar:
att antaga af Aktiebolaget C. Brandfors afgifvet anbud, då de till anbydet fogade profven
utvisade kvlité, betydligt öfverlägsen öfriga inlämnade prof,
beträffande lyshållningseffekter:
att inköpa behöfliga sådana från Erica Burman, däraf bästa Water White fotogén till ett pris af
20 öre pr liter enligt under hand afgifvet anbud:
§10.
Herr Schönfeldt ahde till Hamndirektionen öfverlämnat 2:ne akter med anmärkningar, upp
komna vid granskning af å hamnkontoret under år 1912 förda journaler öfver debiteringar
debiteringar af hamn- och muddringsavgifter m.m samt hrr Larson&Linds under samma tid
gjorda debiteringar af hamnafgifter för varor. Vid föredragning af ärendet beslutade
Hamndirektionen att remittera den mot hamnkontorets debiteringar riktade anmärkningsakten
till Hamnmästaren för yttrande samt att, hvad den andra anmärkningsakten angår, affordra
Larson&Lind skillnaden mellan för lågt och för högt debiterade belopp eller 7 kronor 92 öre.
§11.
Sedan Hamnmästaren under förmälan att varmskjulet vid östra långkajen vore till hinders för
där pågående kajbyggnad hemställt, att skjulet måtte få borttagas, för att, då det vore i
bristfälligt skick, ej vidasre återuppföras, hade Hamndirektionen begärt Stadsbyggmästarens
utlåtande o skjulet lämpligen kunde provisoriskt flyttas åt sidan utan att behöfva nedrifvas

samt hvilken kostnad en sådan flyttning skulle draga. Vid föredragning af
Stadsbyggmästarens nu inkomna yttrande beslutade Hamndirektionen att remittera ärendet till
Stadsingenjören för yttrande till första nästkommande ordinarie sammnträde.
§12.
Sedan Hamnmästaren enligt erhållit uppdrag hos Robertsviks ångsåg och J. Jäger gjort
förfrågan om de ville medgifva någon sänkning i de afgifna anbuden å spinkved för ångfärjan
och nekande svar från båda anbudsgifvarne nu ingått, beslutade Hamndirektionen vid ärendets
föredragning att, då Jägers anbud innehölle för hamnen olämpliga villkor, det af Robertsviks
ångsåg afgifna anbud, att leverera utbjudna 200 famnar spink och bakved till ett pris af 6
kronor pr famn.
§13.
Under förmälan, att i två af de af staden anskaffade tullnederlagsmagasinen sedan lång tid
tillbaka funnes upplagdt ett parti stångjärn af cirka 6000kg. utan känd ägare, hade
Tullkammren i Luleå till åtlydnad af gällande tullstadgas föreskrifter i till Hamndirektionen
ställd skrifvelse anhållit, med åläggande för dem att inom viss tid hafva afhämtat sitt gods vid
påföljd i annat fall att Luleå stad såsom ägare af magasinen ifråga ville på sätt gällande lag
föreskrifver efterlysa ägarne, med åläggande för dem att inom viss tid hafva afhämtat sitt god
vid påföljd i annat fall att godset af staden försäljes. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Hamndirektionen att med öfversändande af Tullkammarens skrifvelse hos
Stadsfullmäktige hemställa, att Fullmäktige ville lämna Hamndirektionen i uppdrag att
verkställa vederbörlig annonsering och eventuell försälning af ifrågavarande stångjärnsparti.
§14.
Föredrogs och utanordnades diverse räkningar.
§15.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för februari
§16.
En från hamnmästaren K.HJ.Falkland inkommen framställning att få hyra ett af
hamnkontorets rumm till expedition för sjömanshusombudsmannen bordlades till ett
kommande sammanträde.
§17.
Beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att gå i författning om
anskaffande af nedan angifna effekter till nedan jämväl antecknade pris.
20 st. prickstänger 13 meter långa 2” topp.
20 st. prickstänger á 4 kr.

12 ” båthaksskaft ” 20 öre
12 ”

”

” 30 ”

12 ”

”

” 35 ”

24 par kärrskalmar ” 50 ”
24 ”

kärrfötter

1 ” slädmedar

” 40 ”
” 4kr 50 öre

1 lass råbjörk 15-18 fots längder 6 á 7 ” topp pe st. 6 kronor
§18.
Uppdrogs till Hamnmästaren att infordra anbud å en ny linoleummatta för tullkammaren.
Justeradt d. 27/3 1913.
Gustaf Burström

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 12 mars 1913.
Närvarande: Herrar Borgmästaren, Forsgren, Flemström, Ullman, Schåltz, stadsbyggmästaren
och stadsingenjören.
§13.
Föredrogs och jusrteradts protokollet för den 5 februari.
§14.
Till byggnadsnämnden hade för yttrande remitterats af särskildt utsedde komiterade
upprättadt förslag till brandordning för Luleå stad och beslöt nämnden att detsamma skulle
cirkulera bland ledamötena.
§15.
Biföll nämnden drätselkammarens ansökan att få i enlighet med ingifven ritning och
tomtkarta tillbygga ett trapphus till brandchefens bostad å tomten n:r 3 i kvarteret Strutsen.
§16.
Från stadsfullmäktige hade till byggnadsnämnden remitterats förslag till ny stadsplan öfver
Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen för vidtagande af i lagen om stadsplan och
tomtindelning samt i byggnadsordningen för Luleå stad föreskrifna åtgärder. Vid behandling
häraf beslöt nämnden uttala sig för, att en del lättnader måtte göras för stadsdelens
bebyggelse, samt uppdrag åt stadsingenjören att upprätta och till nämnden inkomma med
förslag till tomtindelning samt åt stadsingenjören och stadsbyggmästaren att inkomma med
förslag till de ändringar i gällande byggnadsordning, som ett beslut antydd riktning kunde
nödvändiggöra.
Justeradt

Som ofvan

På Nämndens vägnar

Å tjänstens vägnar

Axel F. Fagerlin

J.O. Wahl”

“Protokoll, fördt vid ammantträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 14 mars 1913.
Närvarande: Orf. Pastor J.Hansson, hrr G.Åhrström, C.Gustafsson, A. Gullberg, G. Nyberg,
M. Lindqvist, och W.Oscarsson, fröken Hildur Mörtzell, hrr O.E. Wester, G. landström samt
undertecknad, sekreterare.
§1.
Protokoll från den 19 febr. 1913. upplästes och godkändes.
§2.
Till justeringsmän valdes hrr Gustafsson och Nyberg
§3.
Vik. Folkskolläraren A. Svanqvist har anhållit om tjänstgöringsintyg , och beslöt
folkskolestyrelsen tilldela honom följande vitsord:
Undervisningsduglighet

Med beröm godkänd:

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning Med utmärkt beröm godkänd;
Nit

Berömligt

Vandel

Hedrande
§4.

Småskollärarinnan Antonia Eriksson beviljades begärd tjänstledighet på grund av sjukdom
under en månad från den 9 mars
§5.
Som vikarie för fru Eriksson antogs småskollärarinnan Anna Sundvall.
§6.
Småskolärarinnan Ellen Wingård har erhållit om tjänstldighet på grund av sjukdom, styrkt
genom läkarbetyg..Med hänvisning till sitt beslut vid sammanträde den 17 febr.detta år beslöt
folkskolestyrelsen att denna fr. Wingård ansökan ej skulle föranleda någon åtgärd.
§7.
Folkskolestyrelsen beslöt att med stöd av för befintliga läkarintyg hos Luleå rådhusrätt
anhålla, att småskollärarinnan Ellen Wingård måtte förklaras omyndig, samt att konstapeln
J.A. Höglund måtte utses till hennes förmyndare. Ledamoten hr W. Oscarsson erhöll
styrelsens uppdrag att till rådhusrätten överlämna erfoderliga handlingar görande detta ärende.
Protokollet förklarades i denna stund genast justerat.

§8.
Från stadens sifferrevisor hade ankommit skrivelser med vissa anmärkningar, som gjorts vid
genomgång av Drätselkontorets verifikationer från år 1912. Folkskolestyrelsen beslöt att efter
granskning av varje verifikation verkställd av Eder, som attesterat räkningarna, remittterat
skrivelserna till Stadskamreraren med anhållan, att han måtte utbetala, vad som bstämts på
sammnttraädet och infordra de belopp, som betalats för mycket.
§9.
Ordförande meddelar, att han på begäran af Stadsbyggmästaren bemyndigat honom att
infordra anbud å förut bestämda reparationsarbeten å stadens skolhus.Skolstyrelsen godkände
denna åtgärd.
§10.
Ekonominämnde erhöll i uppdrag att tillsammans med Stadsbyggmästaren pröva pröva anbud
å reparationsarbetena och till styrelsen inkomma med förslag å reparationen. Detta förslag
skulle, så vitt möjligt är, inlämnas till styrelsen en vecka före styrelsens sammanträde.
§11.
Småskollärarinnan Hanna Sahlströms om dispositionrätten av lärarinnebostaden i Östra
folkskolan remitterades till ekonominämnden för utvärdering.
§12.
Fotbollslärarinnan Hulda Jakobsson har anhållit om tjänstledighet för enskilda
angelägenheters vårdande från 27 mars till vårterminens slut. Folkskolestyrelsen beviljade
denna anhållan.
§13.
Som vikarie för Hulda Johansson förordnades folkskolärarinnan Elina Larsson.
§14.
Överlärarens åtgärd att anställa småskollärarinnan Jenny Lundmark som vikarie för fr.Ellen
Wingård tills vidare godkändes. Herr W Oscarsson anmälde sin reservation mot detta beslut.
Herr A.Gullberg begärde få till protokollet antecknat, att han var av samma åsikt som
reservanten hr Oscarsson, men att han ej reserverat sig i förväntan på att frågan än en gång
skulle komma för.
§15.
Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att å folskolestyrelsen vägnar avge yttrande över e
anmälningar om sommarstipendier, som vid ,som vid ansökningstiden slut inkommit.

§16.
En räkning från Luleå kol- och materialaffär godkändes till utbetalning.
§17.
En av ordföranden upprättad förteckning över dövstumma i skolpliktsärenden inom skoltjänst
lades till handlingarna.
§18.
Ekonominämndens förslag till förändringar med avseende å de elektriska
belysningsanordningarna å Västra skolan godkändes.
§19.
Folkskolestyrelsen beslöt låta uppföra en plattform i folkskolelärarnas sal och införa en
samritlåda för gossslöjden.
§20.
Ekonomonämnden åtgärd att inköpe en kamin för skolköket godkändes.
§21.
Överläraren erhöll i uppdrag att utarbeta förslag till . för ekonominämnden.
§22.
Det sedvanliga påsklovet blev enligt folkskolestyrelsens beslut förlängt med en dag, med
anledning av att Maria Bebådelsedag infaller under veckan efter påsk.
§23.
En skrivelse från vissa .. i Mjölkuddens skola lades till vidare till handlingarna
§24.
Två protokollutdrag från Stadsfullmäktige lades till handlingarna.
§25.
En skrivelse från hr. W.Oscarsson rörande anordnande av gymnastiklokal i Västra folkskolan
remitterades till ekonominämnden för nämndens avgörande.
§26.
Av anslaget till skor åt fattiga barn skulle ett belopp av lämplig storlek ställas till
fattigvårdstillsyningsmannen Bomans förfogande för behövande av skolagning.

Justerat:

Som ovan

Georg Nyberg

John Hansson

C.Gustafsson

P.Edw.Lindmark”

“Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 17
mars 1913.
Närvarande: Herrar Sandström, Edström, Fernlund och Nordin
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 17 nästlidne februari.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 27 nästlidne februari.
ang. beviljad gratifikation till tvenne af ombuden vid mantalskrifningsförrättningen år 1912
ang. beviljadt anslag af 1400 kronor till Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt för år 1913.
§3.
Antecknades att hr.Burman infann sig å sammanträdet.
§4,
Sedan maskinisten å stadens ångare ”Balder” C.L. Malmström i till Stadsfullmäktige ställd
skrifvelse anhållit om afkortning af honom påförda, men ej kommunalutskylder för åren 1909
och 1910, beslutade Ekonominämnden att i enlighte med hvad Stadsfogeden uti afgifvet
yttrande föreslagit hos Stadsfullmäktige afstyrka bifall till framställningen.
§5.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från änkefru Emma Högström gjord
ansökan om afkortning af hennes aflidne man förrådsförvaltaren J.P Högströms
kommunalutskylder för år 1910. Sedan antecknats att Stadsfullmäktige den 26 oktober 1911
beviljadt afkortning af Högströms Högströms restförda utskylder för år 1909, beslutade
Ekonominämnden att i enlighet med hvad Stadsfofgden uti afgifvet yttrande föreslagit hos
Stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige måtte bemyndiga Stadsfogden att upptaga
utskylderna ifråga, utgörande 236 kronor 59 öre, uti näst afgifvande afkortningsförslag.
§6.
Bokhållaren Johan Öberg, hvilken sökts i konkusr för oguldna kommunalutskylder, hade hos
drätselkammaren uti ingifven skrifvelse gjort framställning att få genom månatliga
afbetalningar af 10 kronor gälda utskylderna i fråga. Sedan Stadsfogden meddelat att
sökandens restförda , ej afkortade kommunalutskylder uppgå till 885 kronor 67 öre, beslutade
Ekonominämnden att med bifall till framställningaen anmoda Stadsfogden nedlägga
konkurssaken mot sökanden; dock skulle Öberg skyldigkännas att ersätta staden dess
kostnader i konkurssaken.

§7.
Föredrogs Siffergranskarens anmärkningar uppkomma vid genomgång af drätselkammarens
verifikationer och drätselkontorets räkenskaper för år 1912 samt Stadskamrerarens däröfver
afgifna förklaringar öfverlämna desamma till Siffergranskaren.
§8.
Sedan Stadsfiskalen anmält behofvet af ett nytt skrifbord för polisstationens räkning,
beslutade Nämnden på Magistratens tillstyrkan att lämna Stadsfiskalen i uppdrag att på bästa
och billigaste sätt anskaffa det behöfliga bordet.
§9.
Vagnkarl H. Grankvists hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om afkortning af utskylder
remitterades till Stadsfogden för yttrande.
§10.
Sedan Magistraten till Stadsfullmäktige under tillstyrkan öfversändt en från den af fullmäktige
för kontrollering af bostadsräkningen tillsatta komitén inkommen framställning om ersättning
af 250 kronor för besvär och arbete, hade Stadsfullmäktige remitterat ärendet till
drätselkammaren för yttrande. Efter föredragning häraf beslutade ekonominämnden att hos
Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den begärda ersättningen med hemställan tillika att
fullmäktige ville hos Kungl. Socialstyrelsen göra ansökan att de staden sålunda förorsakade
kostnader måtte af styrelsen ersättas.
§11.
Sedan Ekonominämnden lämnat Stadsfogden A. Bexell och Stadskassören J.O. Dahl i
uppdrag att inkomma med förslag till ändrade uppbördsterminer för kommunalskattens
erläggande samt lämpligaste ordning för restantiernas indrifning hade dessa till fullföljande af
detta uppdrag nu aflämnat utlåtande och förslag i saken. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden att öfversända komitterades förslag till Stadsfullmäktige med hemställan
att Stadsfullmäktige ville i enlighet med hvad dessa föreslagit, med bibehållande af antalet
uppbördsterminer och tiden för deras hållande, besluta, att någon påföljd för utaktlåtenhet att
betala skatt vid första uppbördsstämman ej skall drabba den skattskyldige, men att
underlåtenhet att betala hela den vid andra uppbördstämman förfallan skatten skall medföra,
att skatten i dess helhet anses till betalning förfallen, samt att såsom en följd häraf, restlängder
skola utskrifvas endast efter andra och 3:dje uppbörderna.
§12.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från slaktaren Johannes Sundling
inkommen framställning om restitution af 1911 års utskylder, beslutade Nämnden att i
enlighet med hvad Stadsfogden uti afgifvet yttrande föreslagit hos Stadsfullmäktige afstyrka
bifall till sökandens framställning.

§13.
Bestämdes att Nämndens ordinarie sammanträden skulle vidt möjligt hållas kl. 6,30 e.m.
Som ofvan
Justeradt

Å tjänstens vägnar

A.Ljungberg

K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 18
mars 1913.
Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Gustafsson och Skarstedt äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 3 innevarande mars.
§2.
Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med Nämndes uppdrag infordrat anbud å tillbyggnad af
trapphus till brandchefens bostad och å diverse reparationsarbeten i stadens fastigheter,
föredrogs nu dessa jämte vid anbudens öppnande fördt protokoll; och beslutade Nämnden
beträffande tillbyggnaden af brandchefsbostade punkterna n:o 1-25 arbetsbeskrivningen att
afslå samtliga anbud såsom varande för höga;
beträffande öfriga snickeriarbeten:
att antaga N.P.Bomans anbud , afseende flickskolan (p.105-111), tekniska skolan (p.125-129)
och pontusbacken (p.130-133), 129 kronor;
att antaga J.A. Englunds anbud, afseende stadshuset (p.26-61) med undantag af justering och
boning af ekparkettgolfvet i fästsalen och entrésalongen (p.63), brand- och polisstationen med
uthuset (p.92-100), kallbadhuset (p.140-143), magasinet 88 Tjädern (p.144) förrådet i kv.
Strutsen (p.145)., köttbesiktningshallen (p.112-113), epidemisjukhuset (p.114-123),
byggnaderna å Gültzaudden (p.134-139) med undantag af kallbadhuset (p.140-143), 591
kronor;
beträffande plåtslageriarbetena;
att antaga J. Johanssons anbud, afseende tekniska skolan (p. 125- 129), 60 kronor;
arr antaga K.E. Wikholms anbud, afseende f.d. rådhuset (p.65-91), brand-& polisstationen
(p.92-97), byggnaderna på Gültzaudden (p.134-139), flickskolan med uthus (p.105-111), 304
kronor:
beträffande kakelugnsmakeriarbeten:
att antaga N. Lundholms anbud i hvad det afser f.d. rådhuset (p.65-91), flickskolan med uthus
(p.105-111), epidemisjukhuset (p.114-124), östra baracken (125-129), 782 kronor;
att antaga J.G. Öhlunds anbud, afseende brand- och polisstationen (p. 92-97), pontusbaracken
(p.130-133), 205 kronor samt
beträffande målningarbeten:

att afslå samtliga anbud såsom varande för höga. Nämnden beslutade vidare att lämna
Stadsbyggmästaren i uppdrag att å de arbeten, å hvilkas utförande anbud icke kunnat
antagas,under hand infordra nya sådana eventuellt genom hänvändelse till hantverkare,
bosatta å annan ort. Det skulle slutligen antecknas att förutnämnda anbud å snickeriarbeten
antagits, sedan Stadsbyggmästaren upplyst, att anbudsgifvaren G. Dahl ej anåsgs kunna
prestera fullgodt arbete.
§3.
Hos Drätselkammaren hade Norrbottens läns trafikklubb gjort framställning att få för
anordnande af bal med s.k. tombola förhyrda stadshusets festvåning den 24 innevarande mars.
Vid föredragning af detta ärende beslutade Nämnden att lämna bifall till framställningen;
dock skulle tombola få anordnas endast under samma villkor, som den 20 nästlidne januari
bestämts för röda korsets lokalkomité, hvarjämte sökanden skulle skyldigkännas att ställa sig
de bestämmelser, som Stadsbyggmästaren till skyddade af lokal, möbler m.m kunde komma
att föreskrifva, till noggrann efterrättelse.
§4.
Sedan Byggnadsnämnden inkommit med begärdt yttrande öfver Emma Wennbergs
framställning att få hyra plats för en flyttbar kiosk på stadens mark i något af kvarteren
Tjädern, Uttern eller Ankan, beslutade Nämnden lämna sökanden tillstånd tills vidare hafva
ifrågavarande kiosk stående på af Stadsingenjören anvisad plats framför å kvarteret Uttern.
§5.
Biföll Nämnden en från I.A. Flodström inkommen ansökan att få på egen bekostnad anordna
en provisorisk utfartsväg från sökandens vretdelar å Mjölkudden fram till sopplatsen.
§6.
Brandchefen hade till drätselkammaren öfverlämnat berättelse öfver Luleå stads
brandväsende, brandstyrkans verksamhet samt därmed sammanhängande förhållanden under
år 1912; och beslutade Nämnden att öfversända densamma till Stadsfullmäktige.
§7.
Från Revirförvaltaren i Bodens revir inkommen afskrift af Kungl. Domänstyrelsens resolution
den 25 februari 1913. Med anledning af ett e.jägmästaren G. Jernberg upprättadt förslag till
hushållningsplan för Luleå stads skog jämte tillhörande indelningshandlingar och karta i två
blad föredrogs och lades till handlingarna.
§8.
Anmälde brandchefen att han låtit på slädrännorna för redskapsvagnen aptera hjul med
tillbehör och beslag för en kostnad af 104 kr. 98 öre; och blef denna åtgärd af Nämnden
godkänd. Nämnden uppdrog vidare till brandchefen att anskaffa nödigt stativ till den inköpta

strålkastaren för ett pris af högst 60 kronor; och skulle dessa båda utgifter bestridas med fölr
underhåll af brandredskap under rubrik 14 i staten afsatt anslag.
§9.
Med anledning af framställning från Luleå Lysolje aktiebolag beslutade Nämnden att
kontraktet rörande plats för fotogenmagasin å vretan 621 i Bergviken skulle utskrifvas att
gälla under fem år f.o.m. den 21 instundande juni; och skulle borgen för kontraktets
fullgörande ej fordras, därest bolaget förbinder sig erlägga arrendeafgiften årsvis i förskott.
§10.
Ax.Ed. Madsen hade under hand inlämnat anbud, att leverera stadens behof 1:ma engelsk
gasverkskoks till ett pris af 28 sh per ton cif Luleå. Sedan Stadskamreraren meddelat att Luleå
Kol-& Materialaffär äfvenledes under hand erbjudit sig nedsätta sitt anbud å leverans af
engelsk kaminkoks till 37 sh 6 d, beslutade Nämnden att med afslag af dessa anbud uppdraga
till Stadsbyggmästaren att till den 4 instundande april kl.12 midd. Infordra nya anbud å förut
bestämda kvantiteter stenkol och koks, hvarvid 420 ton kaminkoks och 180 ton gaskoks
alternativt skulle utbytas mot 600 ton gaskoks.
Som ofvan
justeradt
den 27:e mars 1913
H.K.Brändström

Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 27 mars 1913.
Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Justerades protokollet från föregående sammanträde.
§3.
Beslöts anmoda Stadsingenjören att utöfva tillsyn öfver hamnens pågående kajarbeten och att
minst en gång i månaden till Direktionen inkomma med skriftlig redogörelse öfver arbetets
gång. Stadsingenjören skulle meddelst protokollutdrag meddelas detta beslut.
§4.
Till fullföljandet af meddeladt uppdrag hade Hamnmästaren infordrat anbud å linoleummattor
för tullkammarlokalen från följande firmor.
J.W. Bergman, Luleå
A.B.P. Naesvall, ”
K.G. Åkerlunds eftr. ”
N.T Boman, ”
Efter pröfning beslöt Hamndirektionen antaga J.W. Bergmans anbud, såsom varande det
förmånligaste, och skulle Bergman inlägga mattan af granitlinoleum, kval A.17, till ett pris af
kr. 4.75 pr kvm inclusive papp.
§5.
Beslöts uppdraga åt målaren Oskar Olsson att omedelbart fernissa alla linoleummattor i
tullkammarlokalerna och att under instundanden sommar vid tid som tullen finner lämplig,
fernissa den matta som nu skall påläggas.
§6.
Med anledning af från föregående sammanträde uppskjutna ärendet rörande hamnmästaren
A.Hj. Falklands framställning att få hyra hamnkontorets yttre rum till expedition för
sjömanshusombudsmannen, beslöt Direktionen bifalla framställningen med villkor att en årlig
hyra af 300 kronor erlägges, däri inberäknadt eldning och städning. Herr Schönfeldt lät till
protokollet anteckna att han för sin del ansåg att upplåtelsen endast borde ske tills vidare, eller
intill dess anordningen skulle visa sig menlig för hamnkontoret.

§7.
Beslöts att från Herr Ralf Burman inköpa 54 st. furuskivor, 6 á 8 famnar långa och med 3”
topp till ett pris af fyra kronor pr styck, fritt levererade vid hamnens förråd.
§8.
Beslutade Hamndirektionen, i enlighet med Hamnmästarens förslag, att af firman Tjernborg
& Lundbergs Eftr. i Stockholm till ett pris af kr. 1900 inköpa en Cameranpump, typ E för
ångaren Balder.
Justeradr den 8/4 1913.

In tidum

Gustaf Burström

Hamnmäst. Falkland”

” Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 27
mars 1913..
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Danielsson, och Skarstedt äfvensom
Stadsbyggmästaren
§1.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll af den 13 innevarande mars.
§2.
Tekniska nämnden hade vid sammanträde den 18 innevarande mars afslagit samtliga inkomna
anbud å utförande af beslutad tillbyggnad af brandchefens bostad, enär de ansågos för höga,
och i samband därmed uppdragit till Stadsbyggmästaren att underhand infordra nya sådana,
eventuelt genom hänvändelse till handtverkare, bosatta å annan ort. Vid förnyad behandling af
detta ärende beslutade Nämnden i afsikt att nedbringa kostnaden för tillbyggnade att följande
af Stadsbyggmästaren föreslagna ändringar skulle göras i den förut godkända
arbetsbeskrifningen.
”Förteckning öfver förändringsarbeten” se Bil. 9.
Nämnden beslutade därefter att antaga följande under hand afgifna anbud att utföra arbeten
med nu beslutade förändringar, nämligen.
1) N.P. Bomans anbud å snickeri- och plåtslageriarbetena slutande å 1275 kronor
2) J.A Nilssons anbud å målningsarbetena slutande å 410 kronor, hvarvid dock Nilsson
enligt aftal skall vara skyldig att intill 360 kronor nedsätta denna summa, därest vid
uppmätning af ytorna visar sig att den verkliga kostnaden understiger den enligt för
ortens målaremästare gällande prislistan beräknade kostnaden. Det skulle antecknas att
detta beslut fattats, sedan Stadsbyggmästaren upplyst, att anbudsgifvarne förklarat sig
kunna stå fast vid resp. anbud endast under förutsättning af omedelbart besked, om
desamma antagits. Som emellertid det af Stadsfullmäktige lämnaden anslaget till
ifrågavarande tillbyggnad utgjordes högst 1330 kronor beslutade Nämnden slutligen
att hos Stadsfullmäktige göra anmälan om förhållandet med hemställan att
öfverskjutande kostnad, utgörande lögst 400 kronor, måtte få bestridas med i
utgiftstaten under rubrik 15 a afsatt anslag för diverse och oförutsedda utgifter.
Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§3.
Sedan Stadsbyggmästaren i enlighet med af Nämnden meddelat uppdrag infordrat nya
anbud under hand å de förut på entreprenad utbjudna målningsarbetena i stadens
fastigheter, beslutade nu Nämnden på hemställan af Stadsbyggmästaren att antaga
följande anbud

O. Ohlssons anbud å arbetena i stadshuset ( punkterna 26-63) i arbetsbeskrifningen), 1275
kronor;
E. Bergboms och M.C Nordströms gemensamt afgifna anbud å arbetena i gamla rådhuset
(p.65-91), östra baracken (p.125-129), pontusbaracken (p.130-133), byggnaderna å
Gültzauudden (p.134-139) förrådet kvarteret Strutsen (p.145) samt kvarteret Fisken
(p.155), sammanlagt 1216 kronor
C.A. Lundgrena anbud å arbetena i epidemisjukhuset (p.114-124) och kallbadhuset
(p.140-143), sammanlagt 455 kronor.
A. Elfgrens anbud å arbetena i flickskolan (p.105-111) och stadsdrängarnas bostad (p.147154), sammanlagt 470 kronor.
J.A. Nilssons anbud å arbetena i brand-& polisstationen (p.92-97), och brandchefens
bostad (p.102-103), sammanlagdt 144 kronor.
Antecknades, att i Bergboms och Nordströms åtagande beträffanded gamla rådhuset
jämväl skulle ingå skyldighet att hålla och uppsätta ny papp i biskopens rum.
Justeradt

Som ofvan

Den 7:de april 1913

K.H.Santesson”

H.K Brändström

”Protokoll, fördt vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisingsnämnd den 28 mars.
Närvarande:Ordf. pastor J Hansson,herr C.Gustafsson,fröken Hildur Mörtzell samt
undertecknad sekreterare.
§1.
Protokollen från de två närmast föregående sammanträdena upplästes och godkändes.
§2.
Nio ansökningar om stipendier för bevistande av sommarkurser har inlämnats därav två till
kurserna inom länet och sju till sommarens högskolekurser. Med hänsyn och till förut
innehavda stipendier, dels till tjänsteår beslöt nämnden uppföra de sökande i följande ordning:
a) Till kurserna inom länet:
Folkskollärare J.M Mannerström.
e.o Folkskollärarinnan Berta Furtenbach
b) Till sommarens högskolekurser:
Småskollärarinnan Hildegard Gunnarsson
Överläraren P.Edw. Lindmark
Folkskollärarinnan Sigrid Dahl.
e.o.Folkskolläraren A.A. Rydorff.
Småskollärarinnan Gertrud Ridderstråle
Folksolläraren A. Forsén.
Biträdande lärarinna Amanda Forsén
Nämnden antar dock, att vid utdelandet av stipendier för bevistandet av högskolekurserna
hänsyn även bör tagas till att folkskolläraren A.Rydorff tvenne gånegr stått som suppleant
till ett dylikt stipendium. Till protokollet skulle antecknas, att folkskolläraren A. Forsén
och lärarinnan Amanda Forsén en gång vardera innehaft stipendier för högskolekurser och
lärarinnan Gertrud Ridderstråle två gånger till kurser inom länet.
§3.
Till de ledigförklarade ordinarie lärarinnetjänsterna vid folkskolan inom Luleå skoldistrikt
har fyra sökande anmält sig, därav två till folkskolan inom staden och en till Mjölkuddens
skola och en till båda dessa tjänster. Nämnden beslöt på förslag till lärarinnetjänste vid
folkskolan inom staden uppföra de sökande i följande ordning:
1.e.o. Folkskollärarinna Berta Elisabet Carlsson

2.e.o. Folkskollärarinna Amanda Engström
3.e.o. ”

Elin Åhsberg.

Till tjänsten vid Mjölkuddens folkskola uppfördes de sökande i följande ordning:
1.e.o. Folkskolläraren Amanda Engström
2.e.o Folkskolläraren Berta Furtenback
§4.
Nämnden beslöt föreslå, att folkskolestyrelsen förklarar sig med det ofullständiga
förslaget till Mjölkuddens skola.
Dag som ofvan
John Hansson
P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 31mars 1913.

Närvarande: Herrar Lindgren, Gullberg, Danielsson, Rignell, Sundberg och Gardell, fru
Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Föredrogs och justeades protokollen för den 28 februari och 5 mars.
§2.
Beslöt styrelsen att till Norrlandsbanken erlägga tre månaders hyra för Josefina Renströms
lägenhet i s.k.stenbaracken med aderton kronor.
§3.
Beslöt styrelsen bevilja vagnmakaren Erik Ekström inträde å fattiggården emot en afgift
af en/1/ krona per dag i ett för allt.
§4.
Tullvaktmästaren K.E. Backteman hade gjort framställning om i fosterbarnsarvodet för
Axel Nordström från 12 till 15 kronor per månad och beslöt styrelsen med hänsyn till
svårigheten att utackordera en dylik gosse för lägre pris bifalla framställningen.
§5.
Föredrogs och godkändes tillsyningsmannen rapport öfver besök hos fosterbarn och beslöt
styrelsen att betala 50 kronor för kommande år för fostergossen Edv. Lundström, oaktadt
han snart vore 15 år gammal, enär han hade en synnerligen svag fysik.
§6.
Beslöt styrelsen bifalla en af sågverksägaren Verner Andersson gjord framställning att få
erlägga betalning för Nils Anderssons underhåll å härvarande fattiggård kvartalsvis i
efterskott.
§7.
Anmälde tillsyningsmannen, att finske undersåten Oskar Alexander Tuomainen måst på
grund af sjukdom intags å fattiggården den 15 mars samt att framställning gjorts hos
Konungens Befallningshafvande om hans hemsändande till Finland.
§8.
Anmälde tillsyningsmannen att ogifta Fanny Maria Johansson måst på grund af långt
framskridet hafvandeskap den 17 mars intagas å fattiggården och beslöt styrelsen med
godkännande häraf att genom sin sekreterare utsöka kostnaden för hennes vård och

underhåll hos Gellivare socken eller annan kommun. Där hon kunde pröfvas äga
hemortsrätt.
§9.
Föredrogs och godkändes listan öfver utgående fosterbarnsarvoden under första kvartalet,
slutande å en summa af kr. 1527:15 och skulle här antecknas, att Anton Hedman från och
med innevarande år skulle erhålla 100 kronor i stället för 96 kronor per år för Johan
Malmgren.
§10.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva påminnelser i fattigvårdsmål rörande A.V. Ruth –
Hornberg, J.O. Häll och Ida Katarina Eriksson samt förklaring i fattigvårdsmål rörande
G.A. Pettersson, K.A. Pettersson och R.A Nilsson. Till handlingarna lades Konungens
Befallningshafvande utslag i fattigvårdsmål röradne Anna Henrika Johansson, E.O.
Westman och Aug.Johansson samt Kungl. Kammarrättens utslag rörande Aug. Johansson.
§11.
Karl Aug. Lundberg fick tillstånd att lämna fattiggården.
§12.
E.A. Öhlunds framställning om höjning i fosterbarnsarvodet för Oskar Öqvist från 75 till
120 kronor per år bordlades till ett kommande sammnträde.
§13.
Afslogs Henrika Berggrens begäran, att styrelsen ville låta inköpa s.k. Kurolsodaextrakt
för att af henne användas i medicinskt syfte.
§14.
Beslöt styrelsen, att Sofia Melin skulle erhålla tyg till ett klädningslif samt 2 kronor
kontant som uppmuntran för den vård hon lämnat J.P. Gustafssons hustru.,

§15.
Föredrogs och godkändes första distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen uppgick
till kr. 403:33
§16.
Föredrogs och godkändes andra distriktets månadslista med den ändringen, att understödet
till Erik Ekström skulle utgå, enär han jämlikt förut under § 3 i detta protokoll antecknat
beslut skulle intagas å fattigdom. Den kontanta utdelningen uppgick till kr. 299:51.

§17.
Föredrogs och godkändes tredje distriktets månadslista med undantag af en föreslagen
förhöjning i Erica Bergströms understöd å 5 kronor, hvilken icke bifölls af styrelsen. Den
kontanta utdelningen uppgick till kr. 255:25.
§18.
På framställning af vederbörande distriktsråd beslöt styrelsen hos stadsfiskalen anhålla om
handräckning för L.A. Pihls intagande å familj, som därigenom skulle falla fattigvården
till last. Protokollet blef i denna del genast justeradt.
§19.
Föredrogs och godkändes fjärde distriktets månadslista. Den kontanta utdelningen
uppgick till kr. 271:70
§20.
Beslöt styrelsen att hos Örnsköldsviks stad utsöka det understöd som lämnats änkan Anna
Magdalena Hedström den 17 mars äfvensom det ytterligare understöd, som styrelsen
jämlikt § 1 i fattigvårdförordningen kunde komma att framdeles få lämna henne.
§21.
Beslöt styrelsen infordra anbud å leverans af matvaror, mjölk, bröd och skor och skulle
anbuden inlämnas senast den 15 april.
§22.
Beslöt styrelsen att för närvarande afslå Magnus Sundboms framställning om understöd åt
hans fader, arbetaren Axel Sundbom.
§23.
Nils Petter Utterström fick tillstånd att lämna fattiggården.
§24.
Anmälde tillsyningsmannen att änkan Elisabet Magdalena Johansson i Sundom önskade
återlämna fostergossen Helge Nilsson och uppdrogs med anledning häraf åt
tillsyningsmannen att anskaffa nytt fosterhem åt gossen.
§25.
Till inom andra kommuner boende understödstagare utdelades kr.
§26.
Rapport öfver diakonissans utgifter under mars lades med godkännande till handlingarna.

§27.
Uppdrogs åt arbetsutskottet att utarbeta förslag till vinnande af kontakt mellan utöfvare af
legal fattigvård och enskild välgörenhet, i synnerhet slummen och diakonissan. Redan nu
skulle dock inbjudan utfärdas till slumsystranra att deltaga i distriktsrådens sammanträden.
§28.
Sedan det under sammanträdet upplysts, att uppgörelsen kommit till stånd mellan Naima
Bergströms fader och den förmente fadern till Naimas barn, som f.n. vårdades å
fattiggården, belsöt styrelsen uppdraga åt beredningsutskottet att om möjligt vidtaga
åtgärder till förebyggande af att kommunen allt framgent skulle få taga vård om barnet
och ombesörja dess uppfostran utan ersättning. Vidare beslöts, att för dentid barnet varit å
fattiggården skulle fordras betalning med 75 öre per dag.
§29.
Föredrogs och godkändes rapport angående utdelade extra understöd under mars.
§30.
Till främmande kommuners understödstagare utdelades 38 kronor.
§31.
Drätselkammarens protokollutdrag angående debitering af en del hyror för af styrelsen
disponerade lokaler bordlades till ett kommande sammanträde.
§32.
Beslöt stryrelsen att hos Neder Luleå kommun utsöka kostnaden för medicin, som under
år 1911 beviljats Albertina Holmström
§33.
Företrädde Hedvig af Klercker och anhöll att återkomma en inteckningfsrevers, som
styrelsen haft i sin ägo. Som styrelsen emellertid ej hade någon dylik revers kunde hennes
framställning icke till någon styrelsens åtgärd föranleda. Vidare företrädde Klercker ett
bref från konditionsskolan i Östersund, hvilket föredrogs, hvarefter hon begärde ett anslag
å 100 kronor för att få genomgå en kurs i nämnda skola. Styrelsen afslog denna
framställning, men beslöt anslå 50 kr. därest Klercker kunde skaffa sig elevplats hos
någon bagare här i staden.
Justeradt:

Som ofvan

H.Lindgren

Å tjänstens vägnar:

M.Sundström

J.O. Dahl”

Gustaf Rignell

