Protokoll april 1914
”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren.

§1.
Protokollet för den 6 februari föredrogs och justerades.
§2.
Borgmästaren anhöll att till protokollet få uttala sitt missnöje med att han under sin vistelse
vid 1914 års riksdag valts till nämndens ordförande, då han kunde beräknas vara borta från
samhället under sammanlagdt cirka ett halft år.
§3.
Biföll nämnden en af August Carlsson gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i
fastigheten n:r 13 kvarteret Hästen, med villkor att han vid arbetets utförande ställde sig
gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse.
§4.
Beslöt nämnden ålägga ägaren till fastigheten n:r 258 i kvarteret Braxen att inom en månad
efter delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit måla arbetslokalerna i slaktaren Axel
Hultqvists korffabrik äfvensom laga golfvet och arbetsborden.
§5.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rappport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. De af slaktaren J.E. Widmark här i staden förhyrda korffabriks
och matvarubutikslokalerna inspekterades denna dag af länsveterinären hvarvid följande
anmärkningar gjordes: ”I korffabriken: den i kokrummet anbragta provisoriska kötthängaren
borttages, lokalerna uppmålas. I butiken: nytt bord för köttvarornas uppläggning och ny
styckkubb anskaffas” Luleå den 9 mars 1914. Wilh. Oscarsson Hälsovårdtillsyningsman”
Efter föredragning häraf beslöt nämnden förelägga ägaren af fastigheten att inom en månad
från delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristerna.
§6.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid af länsveterinären denna dag företagen inspektion inom
firman A. Backlunds korffabrikslokaler anmärktes: ”att arbetslokalerna behöfva uppmålas,
likaså det innanför butiken belägna magasinet. ”Luleå den 9 mars 1914. Wilh. Oscarsson
hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt nämnden förelägga A. Backlund att
inom en månad efter delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta
bristerna.
§7.
Beslöt nämnden på grund af länsveterinären vid inspektion gjorda anmärkning anmoda firman
Johansson & Nordin att anskaffa en bättre och snyggare köttkubb i sin butik.

§8.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå” Idag inspekterades Hansson & Shernströms korffabrik af
länsveterinären hvarvid anmärktes:” att arbetslokalen skall målas samt det hörn i butiken
hvarest köttvarorna äro hängande. ”Luleå den 9 mars 1914. Wilh. Oscarsson
Hälsovårdstillsyningsman.” Efter föredragning häraf beslöt nämnden förelägga fastighetens
ägare, fru Lova Grape, att inom en månad från delfåendet vid vite af 25 kronor hafva låtit
måla arbetslokalerna äfvensom det hörn i butiken, där köttvarorna vore upphängda.
§9.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå”. Vid inspektion af länsveterinären idag inom firman Erica
Burmans korffabrik anmärktes: ”att väggarne i arbetsrummet skola lagas och fernissas, taket
skall målas. I öfrigt skola alla arbetslokalerna uppsnyggas och målas ” Luleå den 9 mars 1914.
Wilh. Oscarsson, Hälsovårdstillsyningsman.
§10.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport:”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. Vid inspektion idag af länsveterinären inom slaktaren
A.A.Harlins korffabrikslokaler anmärktes: ”att fabrikslokalerna behöfva uppmålas, samt att
ett nytt arbetsbord skall anskaffas i det yttre arbetsrummet. Muren i rökrummet skall
repareras.”Luleå den 9 mars 1914. Wilh. Oscarsson Hälsovårdstillsyningsman.” Efter
föredragning häraf beslöt nämnden förelägga Harlin att inom en månad från delfåendet vid
vite af 25 kronor hafva låtit afhjälpa de anmärkta bristerna.
§11.
Tillsyningsmannens rapporter för februari och mars föredrogos och lades till handlingarna.
§12.
Beslöt nämnden låta i stadens tidningar införa den sedvanliga fosterbarnsannonsen.
§13.
Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: ”Till
Hälsovårdsnämnden i Luleå. Jägmästare Å. Berg anmälde pr telefon den 26 dennes att han
öfvervarit en föreställning å ”Elite Biografen” och att han funnit luftväxlingen i lokalen
synnerligen otillfredställande. Den elektriska fläkten hade ej används och på hans uppmaning
till vaktmästaren att öppna dörren under tiden mellan föreställningarna hade denna svarat
honom snäsigt och ohöfligt. På grund af denna anmälan besökte undertecknad ofvannämnda
biograf lördagen den 28 dennes kl. ½ 9-½ 10. Publiken var fåtalig c:a 20 personer. Den
elektriska fläkten igångsattes icke under tiden mellan föreställningarna och några andra
ventilationsanordningar företogs icke heller. Atmosfären var dock ej så synnerligen osund,
antagligen beroende på att besökarne ej voro så många, men dock långt ifrån god.” Då det i
alla fall bör finnas föreskrifter i detta hänseende så anhålles att nämnden utfärdar
bestämmelser i fall den anser sig äga befogenhet härtill.”Luleå den 29 mars 1914. Wilh.
Oscarsson. Hälsovårdstillsyningsman” Efter föredragning häraf beslöt nämnden rikta en
uppmaning till ägaren af biografen att vidtaga åtgärder för bättre luftväxling i lokalen.
§14.
Godkändes en räkning från handlanden Aurén å kr. 236:28

§15.
Till handlingarna lades ett meddelande från drätselkammarens tekniska nämnd angående
tillvägagångssättet vid rekvisition å utförandet af nyanläggning, ändring eller reparation af
elektriska ledningar i stadens fastigheter.
§16.
Anmälde stadsläkaren, att hustrun till en hotellvaktmästare Axelsson, åtföljd af en annan
kvinna, infunnit sig å epedemisjukhuset och därifrån med våld aflägsnat ett makarna Axelsson
tillhörigt flickebarn, som vårdades å sjukhuset för sharlakansfeber, oaktadt fara kunde
förefinnas, att barnet ännu vore smittförande. Ett försök att polisens bistånd återföra barnet
från mormoderns bostad , dit det blifvit fördt, misslyckades på den grund, att våld icke kunde
användas med hänsyn till den risk, som det ännu sjuka barnet därvid kunnat löpa. Med
anledning häraf beslöt nämnden uppdraga åt tillsyningsmannen att söka förmå modern att
återföra barnet till sjukhuset och att, därest detta icke lyckades, härom göra anmälan till
nämndens ordförande. För att för framtiden förhindra obehöriga personer att komma in på
epidemisjukhuset beslöt nämnden därjämte att anbringa en lucka å ytterdörren samt låta lägga
en bom på insidan af densamma.
§17.
Ang. möbler
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O. Dahl
Å nämndens vägnar
A.Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 6 april
1914.
Närvarande: Herrar Brändström, Bennet, Fernlund, Gärde och Sander äfvensom
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren, Brandchefen och Elektricitetsverkets föreståndare.
§1.
Föredrogs och godkändes protokollen af den 23 och 25 sistlidne mars.
§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 februari 1914 beträffande §§ 7, 8 och 10.
§3.
Stadsfullmäktige hade för yttrande till Drätselkammaren öfversändt en från N.E. Unberg
inkommen skrifvelse med begäran att få afgiftsfritt eller mot billig afgift afverka 25 st. träd å
Småskären för uppförande af en sjöbod. Sedan vid föredragning af dettta ärende först
antecknats, att stöd icke funnes för sökandens uppgift, att Småskären donerats till Luleå
fiskare, utan af K.Maj.t på sin tid lagts under staden till dess gemensamma bästa, beslutade
därefter Nämnden att hos Stadsfullmäktige tillstyrka att fullmäktige ville på så sätt bifalla
sökandens begäran att Drätselkammaren måtte bemyndigas att låta för hans räkning utstämpla
25 st. träd mot en ersättning af 75 öre pr. träd. Nämnden beslutade vidare att anmoda
Revirförvaltaren att omedelbart verkställa utstämpling af de ifrågavarande träden. Protokollet
förklarades hvad detta ärende genast justeradt.
§4.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från distriktchefen vid Statens
Järnvägar härstädes inkommen framställning att få för järnvägens änke- och pupillkassans
räkning inköpa stadens del af tomt n:r 6 i kvarteret Sillen, hade Stadsingenjören i afgifvet
yttrande, under framhållande, att framställningen afser reglering af tomt n:r 6 i nämnda
kvarter, för hvilken reglering för sökanden fattas staden tillhöriga del af fastighet n:r 182 inom
tomten, innehållande i vidd 8,5 kvm eller 96 kvf, tillstyrkt tomtdelens försäljning till ett pris
beräknadt efter zonvärdet, 25 öre pr. kvf. eller 24 kronor. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige tillstyrka
bifall till detta Stadsingenjörens förslag. Protokollet förklarades i denna del omedelbart
justeradt.
§5.
Föredrogs och bordlades från Stadsfullmäktige remitterad från vagn- och stallkarlen Ax.A,
Andersson om förvärf af tomt i Östermalm.
§6.
Hos Stadsfullmäktige hade E.M Wikström och Nils Anders Eriksson i särskilda skrifvelser
anhållit om tillstånd att få å vretan n:r 451 af Luleå stads donationsjord uppföra hvar sitt
boningshus enl. bifogade planritningar och tomtkarta. Vid föredragning af detta ärende
beslutade Nämnden att med hänvisning till byggnadsordningen för Luleå stad, 2 kap. § 7,
återsända ansökningarna till Stadsfullmäktige med det yttrande att, då dessa uppenbart icke
afse byggnader i förening med jordbruk, utan endast uppförande af bostadshus, nämnden
under sådana förhållanden icke kan tillstyrka bifall till desamma, så länge den öfver detta
område tillämnade planen, hvilken Byggnadsnämnden fått i uppdrag att utarbeta, icke är
färdig och fastställd.

§7.
Sedan framställning från vederbörande gjorts om beredande af lokal för ett lotskontor hade
Stadsbyggmästaren i enlighet med uppdrag inkommit med ritning och kostnadsförslag till
inredning af ett sådant kontor om 2 rum i västra delen af saluhallen. Vid föredraging af detta
ärende beslutade Nämnden, att därest förmånligt bindande aftal på längre tid kan träffas
rörande uthyrning af lokalen hos Stadsfullmäktige hemställs om anvisande af ett anslag af
1700 kr. för anordnande af ett lotskontor i saluhallen enl. den af stadsbyggmästaren utarbetade
ritningen.
§8.
Beslutade nämnden att bifalla en af brandchefen gjord framställning om inköp af 1000 m.
s.k.Hackethaltråd för utbyte under innevarande år af en del bristfälliga brandskåps- och
larmledningar, hvilket utbyte skulle draga en kostnad af c:a 90 kronor.
§9.
Beslutade nämnden att uppdraga till Elektricitetsverkets föreståndare att till nästa ordinarie
sammanträde till nämnden inkomma dels förut begärd ny specialstat för elektricitetsverket för
innevarande år dels med äfvenledes förut begärdt förslag till disposition af de medel som
Stadsfullmäktige den 15 december 1913 anslagit för upprättande af nya gatulampor på de
ställen inom staden, där sådana kunde anses oundgängligen erforderliga.
§10.
Föredrogs Stadsfullmäktige protokoll den 26 februari 1914 § 5, hvaruti till drätselkamamaren
öfverlämnas en från elektricitetskomitén till Stadsfullmäktige inlämnad utredning rörande
ordnandet af öfverloppsströmmens användning för att behandlas i samband med det
drätselkammaren vid Stadsfullmäktiges sammanträde den 15 december 1913 gifna uppdrag
ang. utredning och förslag till omläggning af gatubelysningen och af elektricitetsverket; och
beslutade Nämnden att remittera ärendet till Elektricitetsverkets föreståndare för yttrande i
samband med öfriga uppdrag i ärendet.
§11.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat båglampskolare H. Wikström
inkommen skrifvelse rörande tjänstgöring och aflöning vid elektricitesverket. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Nämnden remittera framställningen till
Elektricitetsverkets föreståndare för skyndsamt yttrande hvarvid Nämnden önskade erhålla
dels kännedom om anledningen till att maskinist Andersson ej uppehåller den befattning,
hvari han är anställd och skälen till att han försatts ur tjänstgöring dels en fullständig
redogörelse för, hur Andersson skött sig vid utöfvande af sin tjänst hos elektricitetsverket.
§12.
Godkändes J.F. Johanssons räkning å kr.436:50 för rep.arbete i pumpstationen.
§13.
Till Stadsingenjören remitterades
1:o) S. Engströms m.fl. skrifvelse rörande framtagande af Pilgatan;
2:o) Arvid Karlssons anhållan om tillstånd att anordna vattenklosett i fastighet n:r 303 Gripen.
§14.
Afslog Nämnden en begäran från lotskaptenen E.Bohm att få låna en staden tillhörig
pantograf.

§15.
Godkändes af Stadsbyggmästaren upprättade kontrakt med
1:o) J.Johansson och O.Olsson rörande reparationer i Stadshuset:
2:o) J.Johansson och J.A. Nilsson rörande diverse reparationer i stadens öfriga fastigheter.
§16.
Anhöll Stadsingenjören E.Kinnman om tillstånd att för Piteå stad utföra ett mindre uppdrag
rörande ordnande af dess vattenledning, hvarvid han ämnade använda påskhelgsdagarne för
en resa till Piteå och äfven i öfrigt utföra arbetet på från tjänsten ledig tid. Med anledning
häraf förklarade sig drätselkammaren icke hafva något att erinra mot att stadsingenjören
utförde uppdraget på sätt han mundtligen uppgifvit och utan åsidosättande af sin tjänst hos
staden.

Justeradt den 4 maj 1914
H.K Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar:
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 6 april 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Linder, Falk, Nilsson och Hamnmästaren
§1.
Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll.
§2.
Vid ansökningstidens för tillsyningsmannabefattningen utgång hade inkommit 28 st.
ansökningar från nedannämnda personer:
1) Fritiof Lindkvist, Gällivare
2) Emil Vikström, Nikkola
3) A.B. Vestman, Porjus
4) Axel Björk, Luleå
5) Richard Hezekielson, Boden
6) O.V. Larsson, Hvitvattnet
7) Herman Dahlén, Luleå
8) E. Nordkvist, Nederkalix
9) E.F. Holmdal, Luleå
10) John Olsson, ”
11) Henning Djärf, Kiruna
12) P.A. Lund, Boden
13) Gottfrid Andersson, Luleå
14) Aug. Lövgren,
”
15) Adde Sundberg, Sunderby St.
16) Gösta Hellström, Luleå
17) H. Sundling,
“
18) K.A. Jacobson, Sundom
19) Sigurd Eriksson, Luleå
20) A. Tobisson,
”
21) K.G. Eriksson, ”
22) N.A. Hällgren, Piteå
23) N.J Landh, Luleå
24) Erik Hartzell, Malmberget
25) Klas Sundén, Witsaniemi
26) Ernst H. Möller, Luleå
27) Simon Ohlsson, ”
28) Hilding Backteman, ”
Efter att hafva genomgått och granskat ansökningarne hade Hamnmästaren föreslagit
nedannämnde trenne personer i följande ordning:
1) Aug. Lövgren, Luleå
2) K.G. Eriksson, ”
3) Axel Björk,
”
Vid behandling af ärendet beslutade Direktionen godkänna det af Hamnmästaren upprättade
förslaget, hvarefter Axel Björk med tre röster mot två valdes att tills vidare uppehålla
befattningen.
Herr Falk lät till protokollet anteckna att han röstat på Lövgren. Herr Burman lät likaledes
anteckna att han röstat på Björk. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt.

§3
Sedan Hamnmästaren i skrifvelse framhållit att de båda öppna varuskjulen å norra kajen
tarfvade reparation, beslutade Direktioen uppdraga åt Stadsbyggmästaren att snarast inkomma
med förslag till dess iordningställande.
§4.
Uppdrogs åt hamnmästaren att till ungefärligen samma priser som under fjoråret inköpa
följande materialier:
12 st. prickstänger
30 ” kärrskalmar
30 ” kärrfötter
62 ” båtshakskaft
8 ” björkstockar
§5.
Beslutade Direktionen antaga att af Ernst Nilsson underhand lämnat anbud om leverans af:
40 st. pålar, 6 meter långa med 5” topp till ett pris af 2 kr. pr. st.
68 st. dito ”
”
” 4” topp till ett pris af 2,50 pr. st.
§6.
Uppdrogs åt Hamnmästaren att till en kostnad af icke öfverstigande kr. 110:- anskaffa en
linoleummatta till hamnspårskontoret.
§7.
En från herr Burman inkommen skrifvelse med framställan om att Hamndirektionen måtte gå
i författning om uppförandet af en fiskhall vid södra hamnen, remitterades till
Stadsbyggmästaren och beslutade Direktionen uppdraga åt honom att snarast inkomma med
förslag till en dylik fiskhall, åtföljdt af ritningar och kostnadsberäkning.
§8.
Bemyndigades Hamnmästaren antaga lämpligt biträde för hamnspårskontoret.

Som ofvan
Justeradt 14/4 1914
Gustaf Burström”

Efter uppdrag
Hamnm. Falklund

”Protokoll, fördt vid undervisningsnämndens sammanträde den 8 april 1914.
Närvarande:ordf. Rekrot G. norrby, fröken Hildur Mörtzell, hr O.E. Wester samt
undertecknad sekr.
§1.
Folkskolärarinnan Beda Elisabeth Gustafsson hade hos skolstyrelsen anhållit om
tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden tilldela henne så följande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga att i skolan upprätthålla
ordning och att i övrigt leda ungdomens uppfostran
Berömlig
Nit
Berömlig
Vandel
Hedrande
§2.
Småskollärarinnan Gertrud Maria Ingeborg Ridderstråle hade hos skolöverstyrelsen anhållit
om tjänstgöringsbetyg och beslöt nämnden tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc.
Berömlig
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§3.
Småskollärarinnan Nanna Edvina Höglander tilldelades av nämnden så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc.
Berömlig
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§4.
Folkskollärare Otto Gotthard Bohlin tilldelades av nämnden så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc.
Berömlig
Nit
Berömligt
Vandel
Berömlig
§5.
Småskolläraren Nils Vilhelm Nilsson tilldelades av nämnden så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Berömlig
Förmåga etc.
Berömligt
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§6.
Småskollärarinnan Eleonora Magnusson tilldelades av nämnden så lydande vitsord
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga etc.
Med beröm godkänd
Nit
Med beröm godkänd
Vandel
Hedrande

§7.
Småskollärarinnan Elin Sjölander tilldelades av nämnden så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga etc.
Berömlig
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§8.
Till folkskolestyrelsen hade inom bestämd tid inkommit sju ansökningar från lärare och
lärarinnor inom distriktet om stipendier för bevistande av årets akademiska sammankomster.
Undervisningsnämnden beslöt i första förslagsnamnet uppföra småskollärarinnan Nanna
Höglund med hänsyn till hennes långa och synnerligen väl vitsordade tjänstgöring, och då hon
enligt nämndens uppfattning när hon göra sig till godo dess undervisning, som meddelas vid
dessa kurser, andra namnet uppförde nämnden folkskolläraren O. Bohlin och i tredje
folkskolläraren A. Rydhoff. De övriga sökanden uppsattes i nedanstående ordning:
småskollärarinnan Gertrud Ridderstråle, småskolläraren N.V. Nilsson, småskollärarinnorna E.
Magnusson och Elin Sjölander.
Dag som ovan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fört vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 14 april 1914.
Närvarande: Herrar Burström, Burman, Falk och Nordberg ävensom hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollen för den 23 sistlidne mars och innevarande april.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll av den 26 ferbruari 1914, § 12, med uppdrag för
hamndirektionen att å fullmäktiges vägnar hos vederbörande myndighet begära fastställelse
av utarbetad ny taxa för hamnavgifter och muddringsavgifter för tiden 1914 - 1919; och
uppdrogs till hamnmästareen att före ärendets expedierande till Konungens
Befallningshavande med nödigt biträde ombestyra utarbetande av de räkenskapsutdrag, som
enligt föreskrift skola åtfölja dylika taxeförslag.
§3.
Föredrogs och lades till handlingarne
1) Utdrag av stadsfullmäktiges protokoll av den 26 februari 1914, § 11, angående debitering
och inkassering av hamnavgifter för varor genom hamnkontoret.
2) Staten Järnvägars skrivelse av
den 31 mars 1914 angående utförande för hamnens räkning av beslutade
spårläggningsarbeten; och skulle genom sekreterarens försorg 4 st. blåkopior anskaffas av de
den sistnämnda skrivelsen bilagda ritningar.
§4.
Baningenjören Ludvig Hjelm hade i skrivelse hos hamndirektionen gjort förfrågan huruvida
Statens Järnvägar kunde få hyra hamnens mudderverk efter islossningen innevarande vår för
verkställande av en del uppmuddringar intill viadukterna å Svartön. Vid fördragning härav
beslutade hamndirektionen med bifall till framställningen bestämma hyran för mudderverket
incl. bogserbåt till 250 kronor om dagen.
§5.
Vid förnyad föredragning av drätselkammarens protokoll av den 2 februari 1914, § 9,
angående uthyrning till hamnen av förrådsplats vid södra hamnen, beslutade hamndirektionen,
sedan hamnmästaren i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till drätselkammarens gjorda anbudet
att till hamnen uthyra ifrågavarande område, i vidd utgörande 24392 kv. fot., på ett år i
sänder, räknat f.o.m. den 1 januari 1913 mot en årlig hyra av 500 kronor.
§6.
Vid förnyad behandling av drätselkammarens protokoll av den 14 februari 1814, § 4,
angående lantmäteriförrättning för utstakning av rågångar i vattnet utanför Luleå Järnverks
AB:s och Luleå Träsliperi AB:s fastigheter å Nordantillheden, beslutade hamndirektionen att
med översändande av hamnmästarens yttrande i ärendet meddela drätselkamamren, att
hamndirektionen vidhåller sin först uttalade mening i ärendet.
§7.
Sedan hamnmästaren, med anledning av väckt förslag att låta den extra hamnpolis, som
vintertiden tjänstgör som tillsyningsman vid hamnen, inträda i stadens poliskår som ordinarie
konstapel, efter underhandling med vederbörande befäl vid poliskåren, inkommit med
yttrande i ärendet, beslutade hamndirektionen att lämna bifall till det väckta förslaget på så
sätt, att den ene av de två extra hamnpoliser, som sommartid tjänstgöra vid hamnen, får

genom polisbefälets försorg antagas till ordinarie poliskonstapel i stadens poliskår, varvid
hamnen bekostar hans avlöning och naturaförmåner enligt fastställd lönestat mot villkor att
poliskåren övertager de åligganden, som handhafts av tillsyningsmannen och garanterar att
hamnen är ständigt bevakad.
§8.
Sedan överjägmästaren i Luleå distrikt till drätselkammaren för yttrande översänt en till
Kungl. Domänstyrelsen ställd ansökan från arbetaren E.H Persson att få Tjuvholmen
arrendera ett område om 400 kv. fot för uppförande av en villabyggnad, hade
drätselkammaren översänt handlingarne i ärendet till hamndirektionen med anhållan att
direktionen ville till överjägmästaren avgiva det begärda utlåtandet. Vid föredragning av detta
ärende beslutade hamndirektionen att med närslutande av hamnmästaren i saken avgiva
yttrande till överjägmästaren avgiva det utåtande, att hamndirektionen för sin del ville avstyra
att holmen helt eller delvis upplåtes till annan person, i synnerhet som Konungens
Befallningshavande medgivit att den fortfarande må av hamnen användas till visst ändamål
och det tillika är av stor vikt att alla för trafiken genom Tjuvholmssundet störande faktorer
såsom flaggstänger, ljusskenet från bostäder o.dl. i största möjliga mån undvikas.
§9.
Till hamnmästaren remitterades för yttrande
1:o) Baltiska Trävaru Ab begäran om restitution av för högt erlagd hamnavgift för
bogserångaren ”Kalix”
2:o) B.Ridderstråles rapport över granskning av ångbåtskommissionäernas och hamnkontorets
debiteringar av hamnavgifter under år 1913.
§10.
Beslutade hamndirektionen bemyndiga hamnmästaren att anskaffa
1:o) den plank, som erfordras dels för fullbordande av östra långkajen dels för reparation av
plankgolven å övriga kajer;
2:o) 1 st. Odhners räknemaskin;
3:o) 6 st. c:a 7 fot långa trädgårdssoffor;
4:o) 60 m gummerad slang för utlämning av vatten.
§11.
Sedan herrar Wadstein och Schönfeld avsagt sig uppdraget att tillhöra den komité, som
erhållit hamndirektionens uppdrag att utarbeta nytt reglemente för direktionen m.m beslutade
hamndirektionen att med godkännande av avsägelserna i deras ställe utan herrar Burman och
Falk; och förklarades protokollet vad detta ärende beträffar genast justerat.

§12.
Maskinisten å ångfärjan J.Eriksson hade i skrivelse till hamndirektionen anhållit att till honom
utgående avlöning måste höjas f.o.m. den 1 maj 1914 till 2000 kr. för år räknat. Vid
föredragnng av detta ärende beslutade hamndirektionen för yttrande, varvid hamndirektionen,
ehuru Eriksson enl. § 10 i gällande lönereglemente är skyldig att utan särskild ersättning åt
staden utföra det arbete, som honom ålägges, vore villig att för det mera krävande arbete, han
genom sin verksamhet i hamnens verkstad utfört och under året komme att utföra, lämna
honom skälig ersättning, som dock först sedan hamnmästaren inkommit med yttrande, komme
att till beloppet bestämmas.

§13.
Föredrogs och lades till handlingarne
1:o) Hamnmästarens kassarapport för mars månad;
2:o) Lagfartshandlingar förande förvärv av fastighet n:r 441.
§14.
Godkändes av tillsyningsmannen Axel Björk ställd uppbördsborgen, utfärdad av O.Linder,
Carl A.Flemström, Atle Burman, Larsson & Lind, I.Byström, K.A. Lind, Rudolf Isaksson, C.
Lindgren, J.Nygren och Berhard Wenner.
§15.
Eldaren Alf Wikström hade hos hamndirektionen anhållit om löneförhöjning av 20 kr. pr
månad f.o.m. den 3 april 1914. Vid föredragning härav beslutade hamndirektionen att med
hänvisning till sitt den 24 sistlidne mars, § 5, fattade beslut i ärendet läggs framställningen till
handlingarne.
§16.
Föredrogs och utanordnades diverse räkningar.
§17.
Beslutade hamndirektionen att icke utbetala en av F.Schönfeldt och N.Hedqvist såsom
komittéledamöter fordrad ersättning utgörande arvode för arbete med uppgörande av förslag
till hamntaxa.
Justeradt 12/5 1914
Gustaf Burström”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 16 april 1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, O.Forssgren, Flemström, A.O. Wahlgren, stadsbyggmästaren
och stadsingenjören.
§29.
Protokollet för den 18 mars föredrogs och justerades.
§30.
Hos byggnadsnämnden hade E.Nyström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta uppföra en uthusbyggnad å tomt n:r 14 kvarteret Hästen.
§31.
Hos byggnadsnämnden hade J.V. Hedlund anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta tillbygga uthuset å tomt n:r 6 i kvarteret Åkern. Vid föredragning häraf
beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i
tillämpliga delar noggrant iaktogos vid arbetets utförande.
§32.
Hos byggnadsnämnden hade L.J. Andersson anhållit om tillstånd att få å brandmuren till
stenhuset å tomt n:r 3 i samma kvarter. Sedan det antecknats, att ägaren till tomt n:r 2 i
kvarteret Ripan upptaga en dörröppning emot tomt n:r 3 i samma kvarter. Sedan det
antecknats, att ägaren till tomt n:r 3 förklarat sig icke hafva något att erinra mot ansökningen
och vid det förhållande, att brandmur icke ännu behöft uppföras, därest byggnaden varit af trä,
beslöt nämnden lämna det begärda tillståndet dock endast tillsvidare som med villkor, att
öppningen försåges med järndörr.
§33.
Hos byggnadsnämnden hade P. Lalander anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 2 i kvarteret Aborren. Vid
föredragning af detta ärende beslutade nämnden att bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§34.
Hos byggnadsnämnden hade C-F Landström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning uppföra en ny skorstensmur i boningshuset å tomt n:r 200 a i kvarteret Stören.
Vid föredragning af detta ärende beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§35.
Från stadsbyggmästearen hade inkommit en så lydande anmälan:
”Till Byggnadsnämnden i Luleå------” se bil.A. Efter föredragning häraf beslöt nämnden
anmäla förhållandet till allmänna åklagaren med begäran om åtals anställande mot fru
Eriksson.
§36.
Anmälde stadsbyggmästaren, att ägaren till fastigheten n:r 2 i kvarteret Gripen, predikanten
N. Lundbäck, utan nämndens tillstånd igensatt en dörr å fashörnet och i stället upptagit ett
fönster äfvensom att ändrat butiksfönstren i rummet vid samma hörn till vanliga fönster. Med

anledning häraf beslöt nämnden dels att ålägga Lundbäck att inom två månader efter
delfåendet vid vite af 50 kronor hafva återställt byggnaden i dess förra skick.
§37.
Anmälde stadsbyggmästaren att målaren J.A.Nilsson låtit utan nämndens tillstånd inreda ett
rum å vinden i boningshuset å tomt n:r 253 i kvarteret Aborren. Med anledning häraf beslöt
nämnden dels att anmäla förhållandet till allmänna åklagaren med begäran åtals anställande
mot Nilsson dels att ålägga Nilsson att inom två månader efter delfåendet vid vite af 50
kronor hafva återställt byggnaden i dess förra skick.
§38.
Anmälde stadsbyggmästaren, att ägaren till fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen fru A.
Backlund, låtit utan nämndens tillstånd inreda ett kök å vinden äfvensom en del andra rum,
hvilka användes som bostadsrum. Med anledning häraf beslöt nämnden dels att anmäla
förhållandet till allmänna åklagaren med begäran om åtals anställande mot fru Backlund dels
att ålägga fru Backlund att inom två månader efter delfåendet vid vite af 50 kronor hafva
återställt byggnaden i dess förra skick.
§39.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren till fastigheten n:r 5 i
kvarteret Räfven postiljon E.M. Bergman att inom två månader efter delfåendet vid vite af 25
kronor hafva låtit dels uppföra en brandmur mellan västra gårdsbyggnaden och uthuset dels
borttaga ett å tomten befintligt skjul.
§40.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren af tomt n:r 2 i kvarteret
Uttern, grosshandl. C.A Govenius, att inom två månader från delfåendet vid vite af 50 kronor
hafva låtit borttaga ett å nämnda tomt uppfördt skjul.
§41.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren af tomt n:r 12 i kvarteret
Tigern, fastighetsbolaget Spiggen att inom två månader efter delfåendet vid vite af 25 kronor
för styrelsens ordförande hafva låtit borttaga ett å nämnda tomt befintligt skjul.
§42.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren till fastigheten n:r 405 i
kvarterret Göken, Sven Justinus Siewertz att inom två månader från delfåendet vid vite af 25
kronor hafva låtit borttaga ett å nämnda fastighets skjul. Därjämte beslöt nämnden, enär
skjulet vore uppfördt utan tillstånd, hos allmänne åklagaren hemställa om åtals anställande
mot Siewertz.
§43.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren af tomt n:r 4 i kvarteret
Pelikanen, fröken Maria Åkerström att inom två månader från delfåendet vid vite af 25 kronor
hafva låtit borttaga ett å nämnda tomt befintligt skjul.
§44.
På hemställan af stadsbyggmästaren beslöt nämnden ålägga ägaren af tomt n:r 3 i kvarteret
Pelikan, fru M.K. Sundström att inom två månader från delfåendet vid vite af 25 kronor hafva
låtit borttaga ett å nämnda tomt befintligt skjul.

§45.
Beslöt nämnden med begäran om åtals anställande till allmänna åklagaren anmäla, att
hälsovårdstillsyningsmannen V. Oscarsson nästlidet år utan nämndens tillstånd tillbyggt och
ändrat boningshuset å tomt n:r 13 i kvarteret Hästen.
§46.
Beslöt nämnden ålägga nuvarande ägaren till fastigheten n:r 13 i kvarteret Hästen, A.
Carlsson, att inom två månader efter delfåendet vid vite af 25 kronor hafva återställt
boningshuset i det skick detsamma hade, innan det af förre ägaren utan nämndens tillstånd
tillbyggdes och förändrades, därest han ej före nämnda tid kunde visa, att nämndens tillstånd
till förändringsarbetena erhållits.
§47.
Den till byggnadsnämnden från stadsfullmäktige remitterade komitéutredningen med
anledning af herr Falks motion rörande eventuella förändringar i stadsingenjörens och
stadsbyggmästarens instruktion m.m. öfverlämnades för yttrande till stadsingenjören och
stadsbyggmästaren.
§48.
Beslöt nämnden, att innan dess yttrande till stadsfullmäktige afgåfves, anmoda
stadsbyggmästaren att afgifva en skriftlig redogörelse öfver tillkomsten af I. Israelssons
ansökan att få tillbygga boningshuset å vretan n:ris 169-170.
Justeradt
Axel Fagerlin”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 17 april 1914.
Närvarande: Ordf. hr. A. Gullberg, hr O.Åhrström, G.Norrby, G.Nyberg, fröken Hildur
Mörtzell, hr V.Oscarsson, O.E.Wester och G.Landström samt undert. sekr.
§1.
Hr Wester och fröken Hildur Mörtzell erhölls i uppdrag att justera dagens protokoll.
§2.
Till protokollet antecknades att före besvärstidens utgång den 16 april 1914 inga beröm
inkommit över hr A.Rydhoffs val till ordinarie folkskollärare.
§3.
Folkskolläraren E. Holmström hade anhållit om betyg över sin tjänstgöring som vik. lärare vid
Luleå folkskolor från den 1 dec 1913, och beslöt folkskolestyrelsen tilldela honom så lydande
vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med utmärkt beröm godkänd
Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att
i övrigt leda ungdomarnas uppfostran
Med utmärkt beröm godkänd
Nit
Berömligt
Vandel
Hedrande
§4.
Folkskolestyrelsen beslöt till ansökan ledigförklarad en e.o. lärartjänst vid Karlsviks folkskola
samt en kombinerad skolköks- och slöjdlärarinnetjänst vid stadens och Karlsviks folkskolor.
§5.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att i samråd med stadsingenjören låta för det i staten
upptagna beloppet av av 500:- kr.verkställa de mest nödvändiga planeringsarbetena på Östra
skolans och Mjölkuddsskolans gårdsplaner.
§6.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att i händelse av behov låta inrätta ny köksspis i fröken
Envéns lägenhet.
§7.
Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att låta verkställa inköp av undervisningsmateriell för
ett belopp motsvarande ¾ av det staten upptagna anslaget.
§8.
Ekonominämdnen erhöll i uppdrag att låta utreda frågan om bostad för vaktmästaren i Östar
skolan och till styrelsen inkomma med förslag.
§9.
Överlärarens anhållan att få verkställa inskrivning av nybörjare på våren bifölls.
§10..
Anna Liljas anhållan, att hennes son Gustav Adolf måtte befrias från vidare skolgång, blev av
styrelsen avslagen.
§11.

I Kungl. Majt:s utslag med anledning av folkskolestyrelsens besvär över verkställt avdrag å
restriktionen av statsbidarg för år 1913 hade till handlingarna, och beslöt folkskolestyrelsen
ånyå till Konung. Bef:de i Norrbottens län med anhållan att utfå statsbidrag till lärarinnan
Fanny Eklunds avlönande under tiden 15/1-1/6 1912 med 192.59 kr.
§12.
Folkskollärarinnan Georgina Dahl anhållan om tjänstledighet för sjukdom under tiden 1-8
april 1914 bifölls.
§13.
Från Ekonominämnden anmäldes att densamma till leverantör av ved till skolorna antagit
handl. Ture Hagberg, och att den lämnat stadsbyggmästaren i uppdrag att infordra anbud å
förut betsämda reparationer i skolans lägenheter.
§14.
Ekonominämnden erhöll i uppdrag att antaga entrepenörer för reparationsarbetena, i händelse
tiden ej skulle medgiva ett uppdrag till styrelsens nästa sammanträde.
§15.
Styrelsen beslöt i enlighet med ekonominämndens förslag att i stället för de föreslagna
dörrarna till källarvåningens sidokorridorer låta upprätta dörr i trappan till mittkorridoren samt
att låta samt att låta spika svarta tavlor direkt på väggarna i de salar; som under sommaren
skola repareras.
§16.
Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma fått tjänstgöringsbetyg för lärarna A.
Forsén, A.W.Falk, O.Bohlin och N.V Nilsson samt för lärarinnorna Nanna Höglander,
Gertrud Ridderstråle, Beda Carlsson, Anna Magnusson och Elin Sjölander, varjämte den till
landstingets skolkommité insänt förslag till stipendiater vid årets akademiska sommarkurser.
§17.
Skolstyrelsen beslöt låta anskaffa nya gardiner till nedre våningens lärosalar i Västra skolan.
§18.
Ekonominämnden erhölll i uppdrag att utreda frågan om inrättande av tvättstuga i Västra
skolans källarvåning samt mer anordnande av elnätsuppvärmning i nämnda skolhus.
§19.
Folkskolestyrelsen beslöt till chefen för Kungl. Norrbottens regemente ingiva anbud å injöp
av den för nästkommande av Luleå skoldistrikt förhyrda förrådsförvaltarbostaden vid
Notvikens exercisplats till ett pris av 2025:- (tvåtusentjugofem) med framställning att
densamma måste få kvarstå under minst fem år, och skulle utdrag ur protokollet betraktats
som anbud. Protokollet förklarades å denna punkt genast justeradt.
§20.
Folkskolestyrelsen beslöt i händelse dess anbud å förrådsförvaltarbostaden vid Notviken
skulle bliva antaget, ingå till Stadsfullmäktige med anhållan om beslutets godkännande.
Dag som ovan.
Justerad:
Hildur Mörtzell”
Alfred Gullberg/P.Edw. Lindmark
”Protokoll, fört vid sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 17 april 1914.

Närvarande: Herrar Burström, Burman, Falk, Nilsson, och Nordberg ävensom hamnmästaren.
§1.
Sedan stadsfullmäktige den 29 januari 1914 beslutit att till C.V. Andersson försälja staden
tillhöriga delar av tomt n:r 5 i kvarteret Tjädern, hade drätselkammaren, sedan
stadsingenjören i skrivelse upplyst, att i området inginge hamnen tillhöriga fastigheten n:r 93,
innehållande i vidd 112,48 kvm, hemställt om godkännande därav, att drätselkammaren i
enlighet med stadsfullmäktiges beslut försäljer jämväl ifrågavarande hamnen tillhörig del mot
det att hamndirektionen erhåller mot fastighetens storlek svarande del av köpeskillingen eller
506 kronor 16 öre.
§2.
Bemyndigades hamnmästaren att för hamnspårskontoret inköpa
1 st.skrivbord
6 ” stolar
1 ” dokumentskåp
§3.
Sedan hamnmästaren inkommit med yttrande över maskinisten J.Erikssons frmaställning om
löneförhöjning beslutade hamndirektionen att avslå densamma. I enlighet med vad
hamnmästaren i yttrandet anfört, beslutade vidare att tilldela Eriksson ett belopp av 500
kronor för innevarande år såsom extra ersättning för det ökade ansvarsfulla arbete, han under
innevarande år utfört och kommer att utföra i hamnens smedja och verkstad, vilket belopp
skall utgå med 300 kronor av anslaget till mudderverkets reparation och 100 kronor av
motsvarande anslag för färjan och bogserångaren hvardera.
§4.
Föredrogs från stadsingenjören inkommet förslag till dränering av södra hamnplanen jämte
kostnadsförslag, slutande å 11600 kronor. Med godkännande härav beslutade
hamndirektionen vidare att godkänna de priser, som AB Luleå Kol & Materialaffär i följande
under hand avgivna anbud av 17/4 1914. begärt för leverans av för anläggningen erforderliga
rör.
”Herr Stadsingenjör E. Kinnman----- ” Bil.4/1914.
Hamndirektionen beslutade vidare lämna stadsingenjören i uppdrag att verkställa rekvisition å
dess effekter.
§5.
Beslutade hamndirektionen att den av A. Björk ställda borgensförbindelsen skulle förvaras
hos ordföranden.

Justeradt den 12/5 1914
Gustaf Burström”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H. Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 19 april 1914.
Närvarande: Herrar Lindgren, Ahlström,Wester, Gunnarsson, fru Sundström, fröken
Björkman och undertecknad Gullberg, som utsågs att föra dagens protokoll då ordinarie sekr.
genom annat uppdrag var hindrad närvara. Tillsyningsmannen närvar vid sammaträdet.
§1.
Inkomna anbud å matvaror till fattiggården voro:
A.J. Boholms slutande å
kr.2307:46
Ture Hagbergs
” ”
kr.2334:86
K.Lindqvists
” ”
kr.2458:29
Och beslöt styrelsen på beredningsutskottets förslag, att antaga hr Hagbergs anbud.
§2.
Till leverantör af bröd för fattiggårdens behof antogs bagaren John Hansson.
§3.
Tvänne anbud å matvaror till understödstagare hade inkommit, näml. Ture Hagberg med 12
1/4 % rabatt och K.Lindqvist med 12 % rabatt och beslöt styrelsen att antaga den
förstnämndas anbud.
§4.
Af de tvänne inkomna anbuden å mjölk, beslöt styrelsen antaga Antnäs Mejeri för ett pris af
13,5 öre pr liter för söt mjölk samt 5,5 pr liter för skummad.
§5.
Till leverantör af skor för fattigvårdens behof, antogs ende anbudsgifvaren fröken
Aug.Jansson.
§6.
Beslöt styrelsen att utackordera gossen Axel Hjalmar Löfgren för ett pris af 10 kr. pr. månad
hos Arb. Oskar Nyberg boende i Mjölkudden.
§7.
Som Maria Wikberg vore sjuklig och i behof af bättre vård beslöt styrelsen låta intaga henne
på fattiggården.
§8.
Styrelsen beslöt bemyndiga ordförande att till skomakaren Edfast Åström utbetala ett
understöd af 15 kr. och skulle Östersunds fattigvårdstyrelse där Åström syntes äga hemorträtt
härför sökas.
§9.
Uppdrogs åt beredningsutskottet, att efter samråd med vederbörande distriktföreståndare,
besluta ang. utdelning af kläder till konfirmander.
Som ofvan
Justerat
Enligt uppdrag:
Meclher Lindkvist
Alfr. Gullberg
M. Sundström
Axel Ahlström”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 20 april 1914.
Närvarande: Herrar Borgmästaren, Rosengren, Hellstén och Lindgren.
§1.
Uti till Magistraten ingifven skrifvelse, hvilken öfverlämnats till nämnden för yttrande för
yttrande hade stadsläkaren Sven Kjellman anhållit dels om tjänstledighet för sjukdom under
en månad f.o.m den 21 dennes dels semester under två månader f.o.m. den 21 därpåföljande
maj samt tills sin vikarie föreslagit medicine licentiaten Johan Alfred Randerz och beslöt
nämnden afgifva det yttrandet, att nämnden ej hade något att erinra vare sig mot den begärda
tjänstledigheten eller mot föreslagna vikarien. Denna paragraf förklardes vara genast justerad.
Som ofvan
Å tjänstens vägnar
Justeras:
J.O.Dahl
Å nämndens vägnar
Alfred Ljungberg”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 23 april
1914.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Bucht, Nordin och Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 23 sistlidne mars.
§2.
Meddelade Stadskamreraren, att han, då barberaren I. Lindström icke erlagt stadgad hyra för
raksalongen, i början af mars till kanslist Lund utlämnat kontraktet för indrifning af resterande
hyra samt att, då indrifningsåtgärderna icke haft önskat resultat, efter samråd med
ordföranden låtit afhysa hyresgästen från lokalen. Med godkännande af de vidtagna
åtgärderna beslutade Ekonominämnden behandling af detta ärende: att hyran för raksalongen
skulle f.o.m. den 1 nästkommande maj höjas till 1100 kronor förutom värme; att Lindström,
därest han likviderades sin hyresskuld samt ställde borgen för löpande hyressumma senast
före kl. 2 e.m. måndagen den 27 dennes skulle äga företrädesrätt vid förnyad uthyrning af
lokalen; att i annat fall genom Stadsbyggmästarens försorg kontrakt gällande från den 1
nästkommande maj skulle uppsättas med firman Bröderna Sandqvist för drifvande af
skrädderiaffär.
§3.
Beslutade Ekonominämnden att till Luleå frisinnade lokalförening återbetala 62 kronor,
utgörande hyra för fästsalen, enär den omständigheten att i den förhyrda lokalen hållits två
särskilda föredrag i stället för ett, icke ansågs böra inverka på hyressummans storlek.
§4.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 sistlidne februari, § 6, angående afslag å Carl
Grubbens begäran om ersättning med kr. 183:58 för nödig och nyttig förbättring af till staden
afträdd del af vretan 79-80.
§5.
En från E. Hartzell inkommen skrifvelse med begäran om anstånd till senast den 15
nästkommande november erläggande af honom påförd, men oguldna utskylder för 1913,
hade Stadsfullmäktige öfverlämnat till drätselkammaren, som skulle äga besluta i ärendet. Vid
föredragning af detta ärende beslutade nämnden att lämna bifall till sökandens framställning;
och skulle stadsfogden delgifvas detta drätselkammarens beslut.
§6.
Sedan Stadsfullmäktige för yttrande till drätselkammaren öfversändt en från Adolf Eriksosn
inkommen skrifvelse med begäran om upplysning rörande behandlingen af en af honom förut
till Stadsfullmäktige ingifven ansökan om afkortning af utskylder, beslutade nämnden att hos
Stadsfogden, till hvilken ansökningen på sin tid remitterats, göra anhållan om återkommande
af remisshandlingen jämte begärdt yttrande öfver densamma.
§7.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll af den 26 sistlidne mars.
ang. viss reglering af olycksfallsersättningsfonden.
ang. afslag å P.J. Jonssons anhållan om befrielse från erläggande af utskylder.

§8.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande öfversändt en från Luleå Fabriks- och
Hantverksförening ingifven framställning om beviljande af ett anslag af 400 kronor att ställas
till föreningens förfogande för beredande af tillfälle för Luleå stads handtverksidkare att
besöka och bedrifva studier vid Baltiska utställningen i Malmö. Sedan af ansökningen
inhämtats att föreningen för detta ändamål af sina egna tillgångar anslagit 200 kronot,
beslutade Ekonominämnden att med remisshandlingens återställande hos Stadsfullmäktige
tillstyrks, det fullmäktige ville bevilja föreningen ett anslag, motsvarande det belopp som
föreningen sålunda själf tillskjutit, eller 200 kronor, till ifrågavarande ändamål, mot villkor att
föreningen sedermera lämnat en kortfattad redogörelse för anslagets användning. Nämnden
beslutade vidare, att, då anslaget icke begärts i så god tid, att utgiften kunnat beräknas i
innevarande års stat, medlen måtte tagas af det i staten under rubrik 35 för diverse sociala
ändamål afsatta brännvinsmedlen.
§9.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en af föreståndaren för
elementarläroverket för flickor, fröken Anna Svensson, ingifven skrifvelse med anhållan att
hennes kontrakt med Luleå stad rörande läroverkshus m.m. hvilket kontrakt upphör att gälla
den 1 nästkommande juli, måtte få förnyas, beslutade Ekonominämnden att hos
Stadsfullmäktige tillstyrka att kontraktet måtte förnyas att gälla ytterligare under fem år f.o.m
den 1 nästkommande juli.
§10.
Godkändes följande af Stadsbyggmästaren upprättade förslag till fördelning af stadshusets
värmekostnad för år 1913:
”Tablå, utvisande - - - - - - - - Bil. 4/1914.
§11.
Beviljades poliskonstapeln J.F Johansson anstånd med erläggande af likvid för en till
betalning förfallen donationsjordrevers till den 1 nästkommande juni.
§12.
Afslogs E.K.Nilssons begäran om anstånd med erläggande af förfallen likvid för
donationsjordrevers.
§13.
Föredrogs och lades till handlingarne Landshöfdingen-Ämbetets i Norrbottens län utslag på af
H.K. Brändström anförda besvär öfver af Stadsfullmäktige beviljade afkortningar för
arbetarne O.V. Is och I.O Lindqvist.
§14.
Sedan Sven Ottenius Wennberg i till Stadsfullmäktige ställd skrifvelse anhållit om restitution
af viss del af 1913 års kommunalutskylder, beslutade Drätselkammaren att remittera
ansökningen till Taxeringsnämndens ordförande med anhållan att han ville inkomma med
yttrande öfver densamma, om möjligt till nämndens nästkommande ordinarie sammanträde.
§15.
Maskinarbetaren J.A Öqvist hade med företeende af Kungl. Kammarrättens utslag den 1
december 1913 anhållit om restitution af till Luleå stad erlagda utskylder för år 1910. Vid
föredragning af detta ärende beslutade Ekonominämnden att öfversända framställningen till
stadsfullmäktige med hemställan om att, då någon utsikt att genom besvär vinna ändring i

utslaget icke syntes föreligga, fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till Öqvist
återbetala de af Öqvist för år 1910 erlagda kommunalutskylder eller kr. 30:95.
§16.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en af arbetaren Johan Bodin gjord
ansökan om befrielse från erläggande af honom påförd men oguldna utskylder för år 1913.
Sedan antecknats att Stadsfullmäktige senast den 10 april förlidet år beviljat afkortning af
sökandes utskylder för år 1911, beslutade Ekonominämnden att med remisshandlingen
återställande till Stadsfullmäktige afgifva det utlåtande att Nämnden, sedan den tagit del af det
af Stadsfullmäktige-Ämbetet den 10 mars 1914 gifna utslag rörande beviljande af liknande
ansökningar icke ansåg sig kunna tillstyrka bifall till ansökningen i den form, den föreligger.
§17.
Sedan Stadsfiskalen i inkommet yttrande öfver af Stadskamreraren afgifvet förslag till
beklädnadsordning för för sin del tillstyrkt detsamma beslutade Ekonominämnden: att hvarje
höst skall verkställas en beklädnadsmönstring med polispersonalen i och för utrönande af den
myckenhet nya persedlar som under det kommande året borde anskaffas; att denna mönstring
skall genom Stadsfiskalens försorg göras så tidigt att beräknad kostnad för nyanskaffningen
kan upptagas i det kommande årets utgiftsstat; att anbud efter hvarje sådan mönstring skall
infordras och underställas drätselkammarens pröfning; samt att, beträffande reparationer,
uppdrag lämnas till Stadsfiskalen att ombestyra dessas utförande till bästa och billigaste pris.
§18.
Beslutade Ekonominämnden att lämna bifall till Stadsfiskalens begäran om reparation af
pälsmössa till konstapel G. Vikström och anskaffning af rapportjournal för polisstationen.
§19.
H. Jensen hade anhållit om befrielse från erläggande af hundskatt för år 1913 för en honom
tillhörig hund. Sedan antecknats att sökanden icke vore restförd för någon hundskatt för
ifrågavarande år, beslutade Nämnden att ansökningen icke skulle till vidare åtgärd föranleda
§20.
Afslog nämnden en ansökan från W.A. Bolin om befrielse från erläggande af hundskatt för år
1914 för en tillhörig hund.
§21.
Utanordnades följande räkningar: Tryckeria.bol. Norrskenet, annons för taxeringsnämnden
Kr.2:84 Luleå stads polisstation, ambulansvagnsafgift 1:50
§22.
Beslutade nämnden att godkänna af Hamnmästaren Karl Hj.Falkland och Stadsfiskalen Ebbe
Hallberg utfärdad borgen för Stadskassören J.O. Dahl, i stället för först ställd
garantiförsäkring; och skulle densamma lämnas till ordföranden för förvaring.
Justeras:
Alfr. Ljungberg”

Å tjänstens vägnar:
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid undervisningsnämndens sammanträde den 27 april 1914.
Närvarande: Ordf. Rektor G.Norrby, hr O.E Wester, fröken Hildur Mörtzell samt undert. sekr.
§1.
Lärarkårens förslag till inköp av undervisningsmaterial för stadens, Mjölkuddens och
Notvikens skolor för en summa av ca: 595:90 kr godkändes.
Dag som ovan
Gunnar Norrby/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid Luleå stads barnavårdsnämnd den 27 april 1914.
Närvarande:Ordf. Domprosten J.Hansson, hrr O. Åhrström och V.Oskarsson, fru Elin Bohlin
samt undert.sekr.
§1.
Till dagens sammanträde hade på kallelse infunnit sig snickaren V. V .Edlund jämte sin
styvdotter Syster Helga Johanna Johansson. Därjämte hade flickans mormor, där hon ständigt
vistats hunnit tillträda. Vid ställt förhör erkände Syster Johansson; att hon, då hon skickats av
mormodern att sälja bröd och karameller, dels utan lov tagit av dessa varor, dels tagit pengar;
att hon vid fyra olika tillfällen ”lånat” pengar i mormoderns namn utan att vara skickad av
denna; att hon stulit en klocka, som hon sedan med tillhjälp av lögner lyckades pantsätta å
pantbanken; samt att hon efter erhållen streng varning av överläraren och efter det att det
meddelats henne, att hennes handlingssätt vore anmält till barnavårdsnämnden, tagit en
sparbössa med inneliggande pengar, enligt hennes egen uppgift 1:50 kr. Pengarna hade
förstörts å biografer och bussresor utom sista gången, då de använts till en resa till Boden.
Efter hemkomsten från Boden hade hon skolkat två dagar från skolan. Barnavårdsnämnden
beslöt att med hänsyn till hennes genom läkarbetyg styrkta sjuklighet söka inträde för henne
på Sandträsk sanatorium men, i händelse plats ej skulle finnas där, anskaffa fosterhem på
landet. Nämnden förbehöll sig rätt att efter hennes utskrivning från sanatoriet ordna för henne
på lämpligaste sätt. Överläraren erhöll i uppdrag att bringa nämndens beslut i verkställighet.
Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat.
§2.
Med anledning av vid upprepade tillfällen förekommande fall då barn, som
barnavårdsnämnden sett sig nödgade omhändertaga, på oärligt sätt förskaffat sig pengar för
att få tillfälle besöka biografföreställningar beslöt barnavårdsnämnden hos Magistraten
hemställa, att denna, därest lagliga hinder icke utövas, måtte utfärda föreskrifter av sådant
innehåll, att biografföreställningarna efter kl. 9 e.m. icke hålles tillgängliga för barn under 15
år, för så vida de icke är i föräldrarnas eller målsmäns sällskap.
§3.
Arb. E.J. Brandberg hade genom polismyndigheterna kallats att jämte sonen Erik Linus
infinna sig vid sammanträde, men ingen av dem hade kommit tillstädes. Genom överläraren
meddelades att gossen Erik Linus sedan han sist var kallad inför nämnden den 26 jan 1914utan lov uteblivit från skolan sammanlagt 17 lärodagar och tre timmar; samt att han vid ett par
tillfällen lurat sin syster att skriva brev till läraren i faderns namn med begäran om lov. Med
hänvisning till vid sammanträdet lämnade upplysningar samt till nämndens beslut av den 26
jan. 1914 beslöt nämnden låta skilja gossen från hemmet och utackordera honom i enskilt hem
på landet, och erhöll överläraren i uppdrag att anskaffa sådant hem. Protokollet förklarades i
denna punkt genast justerat.
§4.
Prokollet från sammanträdet den 19 febr. 1914 upplästes och godkändes.
Dag som ovan
John Hansson/P.Edw.Lindmark”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Byggnadsnämnden i Luleå den 28 april 1914.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Ullman, O. Forsggren, Wahlgren, stadsbyggmästaren och
stadsingenjören.
§49.
Protokollet för den 16 april föredrogs och justerades.
§50.
Hos byggnadsnämnden hade biografägaren C.V. Andersson anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifna ritningar och tomtkarta uppföra en kombinerad teater- och
biografbyggnad å tomt n:o 5 i kvarteret Tjädern. Vid föredragning häraf beslöt nämnden
bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens föreskrifter i tillgängliga delar
noggrant iaktogos vid arbetets utförande samt med följande af stadsbyggmästaren och
brandchefen föreslagna särskilda villkor, nämligen:
1:o) att järnridå anordnas och förses med tätningsanordning
2:o) att dragluckor af tillräcklig storlek anordnas ofvan scenen;
3:o) att brandpost och brandskåp anordnas på scenen
4:o) att elektriska lampor anbringas öfver reservutgångarna för markering af desamma
5:o) att brandfria dörrar insättes mellan diskköket och orkesterrummet från källaren;
6:o) att alla dörrar skola gå utåt
7:o) att vattenledning med slang anordnas till läktaren
8:o) att passagen å läktaren borttages och tillägges filmrummet.
9:o) att förstuguqvisten i foyén borttages och att i stället insättes svängdörrar;
10:o) att brandstegar uppsättas å norra fasaden till klädlogerna öfver scengolfvet; och att
brandfria dörrar anbringas mellan klädlogerna och scen, samt
11:o) att rökgången från maskinrummet drages direkt till yttertaket med undvikande af vinklar
och knän å densamma;
§51.
Hos byggnadsnämnden hade lokomotivföraren E. Malmborg anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifven ritning och tomtkarta uppföra en nybyggnad å tomt n:r 13 i kvarteret
Vargen. Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnaden lades 6 meter från gatulinien eller i densamma samt att byggnadsordningens
föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande.
§52.
Hos byggnadsnämnden hade kontorsbiträdet A.Strömberg anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning och tomtkarta uppföra ett uthus å tomt n:r 196 – 197 i kvarteret Stören.
Vid föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter i tillämpliga delar noggrant iaktoges vid arbetets utförande
samt med skyldighet för sökanden att borttaga byggnaden, då nämnden så påfordrade.
Som ofvan
Justeras:
P.Sandström”

Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 april 1914.
Närvarande: Herr Rignell, Gunnarsson, Gullberg, Ahlström, och Lindqkvist, fröknarna
Björkman och Sundberg, fru Sundström, diakonissan och tillsyningsmannen.
§1.
Protokollen för den 30 mars och 19 april föredrogos och justerades.

§2.
Afslog styrelsen en framställning från P.Sandgren i Bälinge att styrelsen skulle höja
fosterbarnsarvodet för Hilma Engmans dotter Ingeborg Viktoria till 10 kronor i månaden från
och med innevarande år.
§3.
Föredrogs och godkändes en räkning från Amalia Bjurberg å kr. 44:75 för vård och underhåll
af Johanna Augusta Andersson.
§4.
Beslöt styrelsen uppdraga åt herr Gullberg att biträda Anna Berlin vid försäljning af hennes
hemmansdel.
§5.
Till handlingarna lades Konungens Befallningshafvandes i Västernorrlands län utslag i
fattigvårdsmål rörande Emma K.Söderberg, Konungens Befallningshafvandes i Värmlands
län utslag i fattigvårdsmål rörande Nils Rikard Larsson Lundin samt Konungens
Befallningshafvandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Karl Isaksson Lantto.
§6.
Åt sekreteraren uppdrogs att afgifva förklaring i fattigvårdsmål rörande Gustaf Adolf
Sundqvist och Hulda Josefina Åberg.
§7.
Beslöts inköpa 5 exemplar af fattigvårdsmål, afgjorda i kammarrätten åren 1909 och 1910 till
ett pris af kr. 1:25 per exemplar.
§8.
Vid pröfning af inkomna borgensförbindelser för fullgörande af leveranser till fattigvården
beslöt styrelsen godkänna den borgen, som lämnats af handl. T. Hagberg och fröken Augusta
Jansson, hvaremot bagaren John Hansson skulle anmodas att skaffa förstärkning.
§9.
Föredrogs och godkändes maj månads understödslista, slutande i följande belopp, nämligen:
För
I distriktet
kr. 361: 66
”
II
”
” 423:75
”
III
”
” 237:50
”
IV
”
” 249:50

§10.
Beslöt styrelsen förelägga Johannes Lindqvist att låta dottern Sally taga tjänst, vid äventyr att
han eljest komme att få aflytta från sin lägenhet.
§11.
Till på andra orter bosatta understödstagare utdelades 83 kronor.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen, att snickaren Nils Anderson afvek från fattiggården den 16 april
samt att hans son därom underrättats.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen, att bokbindaren August Johansson afled å fattiggården den 16
april.
§14.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer måst intagas å fattiggården, nämligen: den 1
april: Regina Ingeborg Jakobsson på grund af lungblödning;
den 15 april: sinnessvage Karl Aug. Berggren, enär hans fader vore död och han saknade vård
och underhåll af annan; den 19 april Karl Johan Klintberg på grunda af sjukdom; samt den 24
april Betty Amanda Juliana Person på grund af sjukdom (messling).
§15.
Beslöt styrelsen lämna Edfast Åström ett understöd af 25 kronor.
§16.
Beslöt styrelsen hos Neder Luleå kommun utkräfva 7 kronor för en kostym, som lämnats åt
Sofia E. Fjellbergs son Gustaf.
§17.
Beslöt styrelsen lämna hustru Serafia Anna Boström ett understöd af 25 kronor.
§18.
Till dagens sammanträde hade handl. Robert Lundmarks sterbhus öfverlämnat ett belopp af
10000 kronor, som enligt den aflidnes testamente skulle tillfalla fattigvården. Styrelsen beslöt
genom skrifvelse betyga sterbhuset sin tacksamhet samt uppdrog åt v. ordföranden att placera
medlen.
§19.
N.P. Utterström beviljades ett par skor.
§20.
Isak Larsson Stark fick tillstånd att lämna fattiggården.
§21.
Anmälde tillsyningsmannen, att Karl Albert Öbergs två barn från och med denna dag
inackorderats hos fru Maria Engström, enär deras moder häktats.

§22.
Rapport öfver diakonissans utgifter under april föredrogs och lades till handlingarna.
§23.
Beslöt styrelsen genom sin sekreterare anmäla till barnavårdnämnden, att änkan Maria
Johansson-Smålanders dotter Siri Elisabeth, född den 28 aug 1910. vore utsatt för vanvård i
sådan grad, att hennes skiljande från hemmet vore af behofvet påkalladt.
§24.
Föredrogs och godkändes listan öfver extra understöd under april.
Som ofvan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
E.Lindgren C.Lindgren M Sundström ”
J.O.Dahl

”Protokoll, hållet hos Stadfullmäktige i Luleå den 30 april 1914.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice ordföranden samt Herrar Flemström, Wallin,
Burman, Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk,
Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Flodmark, Palm, Edström, Fernlund, Nilsson, D.
Andersson, Sölvén, Hage och Widlund ävensom Stadskamreraren, varemot såsom
frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Thurfjell, G. Andersson, Hansson, Sandberg och
Gillqvist, av vilka Herr Andersson ej med kallelse anträffats och de övriga anmält sig
förhindrade att bevista sammanträdet.
§1.
Utsagos Herrar Palm och Edström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den nästkommande
maj klockan 5 e.m. justera dagens protokoll.
§2.
Antecknades att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid sammanträdet den 26 sistlidne mars förda protokoll.
§3.
Sedan Drätselkammaren till Stadsfullmäktige överlämnat av brandchefen avgiven berättelse
över Luleå stads brandväsende under år 1913, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden, att berättelsen skulle läggas till handlingarne.
§4.
Sedan Byggnadsnämnden till Stadsfullmäktige översänt en av Robertviks ångsåg Wiklund &
Sjödin gjord anhållan om tillstånd att få på staden tillhörig av firman arrenderad del av vretan
No 132 uppföra en provisorisk kontorsbyggnad, hade Drätselkammaren uti angivet yttrande
tillstyrkt bifall till sökandens framställning med skyldighet dock för firman att borttaga
byggnaden, när staden så påfordrar. Vid behandling av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av beredningsnämnden att bifalla framställningen på av Drätselkammaren
föreslaget villkor.
§5.
Elektricitetskommitén hade till Stadfullmäktige överlämnat en från Nya Förenade Elektriska
Aktiebolaget inkommen begäran, att staden måtte efterskänka den plikt om 911 kronor, som
vid likviderandet av det utav bolaget levererade elektriska maskineri innehållits för försenad
leverans. För egen del hade kommitén hemställt, att av begärda beloppet måtte efterskänkas
Kr.364:40, motsvarande plikt för tiden från och med den 1:a till och med den 16 decemeber
1912, vid vilken sistnämnda tidpunkt Sikfors kraftbolag var färdigt att lämna ström till staden.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla kommiténs förslag. I
samband härmed hade kommitén i fråga om anordnande av reservkraft vid elektricitetsverket
föreslagit, att det nuvarande ångmaskineriet måtte bibehållas oförändrat och hade
Beredningsnämnden hemställt om Stadsfullmäktige bifall härtill. Slutligen hade kommitén
anhållit, att då den nu angivit alla i dess uppdrag angivna utredningar och förslag,
Stadsfullmäktige måtte besluta om dess upplösning. Med anledning härav hade
Beredningsnämnden föreslagit, att kommiténs protokoll och övriga handlingar måtte
överlämnas till stadens revisorer för granskning. Vid behandling av dessa ärenden beslöto
Stadsfullmäktige:
att till elektricitetskommitén återremittera första punkten ang. efterskänkande av plikt;

att avslå förslaget om överlämande till stadens revisorer av kommitténs protokoll och
handlingar.
§6.
Med anledning av en från pensionsnämndens ordförande till Fattigvårdsstyrelsen ingiven
framställning om vidtagande av åtgärder i syfte att medellösa pensionssökande måtte
avgiftsfritt bekomma erforderliga läkareintyg hade Fattigvårdstyrelsen hos Stadsfullmäktige
att meddela Fattigvårdsstyrelsen det begärda bemyndigandet.
§7.
Sedan Fattigvårdsstyrelsen hos Stadsfullmäktige anhållit, att enär tvekan uppstått, huruvida
stadsläkaren jämlikt sin instruktion vore berättigad till ersättning för vård av å fattiggården
intagna främmande kommuners understödstagare, Stadsfullmäktige vid sammanträde den 26
sistlidne februari återremitterat ärendet till Styrelsen med anhållan om uppgift, på vad sätt
Stryrelsen för sin del ansåge, att ifrågavarande bestämmelse borde tolkas, hade Styrelsens
yttrande i ärendet nu inkommit. Vid behandling av detta ärende hade Beredningsnämnden,
som vidhälle sitt vid ärendets förra behandling hos Stadsfullmäktige gjorda uttalande, för sin
del hemställt, att Fattigvårdsstyrelsens framställning icke skulle till vidare åtgärd föranleda.
Stadsfullmäktige biföllo detta Beredningsnämndens förslag.
§8.
Uti avgivet yttrande över en av barnmorskan Amanda Johansson hos Stadsfullmäktige gjord
ansökan att räknat från och med 1913 års ingång få komma i åtnjutande av fast lön av staden
till ett belopp, motsvarande det, som utgår till de tvänne ordinarie stadsbarnmorskorna, hade
Drätselkammaren hemställt om avslag å framställningen, enär det icke ifrågasatts och än
mindre visats, att det arbete, som av sökanden utföres, icke kan av de ordinarie
stadsbarnmorskorna fullgöras. Hälsovårdsnämnden hade däremot på av sökanden i
framställningen anförda skäl och med stöd av de upplysningar stadsläkaren lämnat föreslagit,
att en gratifikation för år 1913 å 300 kronor måtte tillerkännas sökanden. Sedan
Hälsovårdsnämnden därefter på särskild förfrågan meddelat, att någont behov av ytterligare
en stadsbarnmorskas anställande ej yppat sig, hade Beredningsnämnden hemställt, att
framställningen icke skulle till vidare åtgärd föranleda. Vid behandling av detta ärende
beslöto Stadsfullmäktige med 18 röster mot 6, vilka avgåvos för bifall till
Beredningsnämndens förslag, att bifalla vad Hälsovårdsnämnden i ärendet föreslagit, samt
bestämde, att beviljade beloppet skulle utgå av tillgängliga medel.
§9.
Stadsfullmäktige hade med anledning av de anmärkningar, som Konungens
Befallningshavande gjort vid granskning av det utav Stadsfullmäktige den 16 oktober 1913 på
förslag av Hamndirektionen antagna förslag till ny hamnordning för Luleå beslutit att
återremittera detsamma till Hamndirektionen för yttrande. Därefter hade Hamndirektionen i
anslutning till det av Stadsfullmäktige den 26 nästlidne februari fattade beslut rörande
debitering och inkassering av hamnavgifter för varor föreslagit, att hamnordningens § 4 skulle
få följande ändrade lydelse:
’Befälhavare å ångfartyg, som ----------anmälan; dock skall för hamnavgifters debitering
befälhavaren likaledes själv eller genom ombud för varje resa å hamnkontoret omedelbart
efter ankomsten avlämna specificerad förteckning över innehavande last. Innehar ----föreskrivas’ Därjämte hade Hamndirektionen föreslagit, att Stadsfullmäktige ville besluta, att
titeln ’hamnmästare’ måtte utbytas mot ’hamnkapten’ och att i enlighet härmed i förslaget till
hamnordning ordet hamnmästare på alla ställen utbytes mot hamnkapten. Vid behandling av

detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att dels godkänna
ovannämnda av Hamndirektioen föreslagna ändring av § 4 i förslaget, dels ock antaga
följande av Beredningsnämnden vid ärendets förra behandling föreslagna ändringar: § 23 sista
punkten erhåller följande lydelse: ’Den som bryter mot bestämmelsen i sistnämnda moment,
vare förfallen till 25 kr:s böter’; i § 30 nedsättes bötesmaximum från 500 till 100 kronor; § 31
erhåller följande ändrade lydelse: ’Böter, som enligt hamnordningen ådömas, fördelas på sätt
§ 28 i ordningsstadgan för rikets städer föreskriver samt förvandlas vid bristande tillgånger
enligt lag.’ Hamndirektionens förslag om utbytande av titeln ’hamnmästare’ mot
’hamnkapten’ blev av Stadsfullmäktige med 18 röster mot 6 avslaget.
§10.
Hos Byggnadsnämnden hade Apotekaren J.F Grafström anhållit om tillstånd att få med
frångående av den 24 oktober 1913 godkänd ritning i enlighet med nu ingiven ritning och
tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt N:o 4 i kvarteret Göken, varefter Byggnadsnämnden,
enär tillbyggnaden skulle komma att uppföras å område, som enligt gällande stadsplan vore
avsett till gata, överlämnat ärendet till Stadsfullmäktiges prövning, med tillkännagivande att
från nämndens sida hinder för bifall till ansökningen ej förfunnes. Vid ärendet behandling
beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden att bevilja det begärda
tillståndet under villkor att sökanden förbinder sig att vid en eventuell inlösen av huset avstå
från ersättning för det förhöjda värde detsamma genom tillbyggnaden erhållit.
§11.
Med förmälan att Magistraten på grund av styrkt sjukdom beviljat poliskonstapeln G.A
Blomqvist förlängd tjänstledighet under april och maj månader hade Magistraten hos
Stadsfullmäktige hemställt, att Blomqvist skulle under nämnda tid få oavkortat uppbära fasta
lönen och beklädnadsbidraget. Vid behandling av detta ärende biföllo Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden, vad Magistraten sålunda föreslagit.
§12.
Uti avgivet yttrande över en av Distriktchefen vid statens järnvägar härstädes hos
Stadsfullmäktige gjord framställning att få för järnvägens änke- och pupillkassas räkning
inköpa stadens del av tomt n:o 6 i kvarteret Sillen hade Drätselkammaren, under framhållande
att framställningen avsåge reglering av nämnda tomt, för vilken reglering för sökanden
fattades staden tillhöriga del av fastigheten n:o 182 inom tomten, innehållande i vidd 8,5 kv.meter eller 96 kv.-fot, tillstyrkt tomtdelens försäljning till ett pris, beräknat efter zon värdet 25
öre pr kv.-fot eller tillhopa 24 kronor. Vid ärendets behandling beslöto Stadsfullmäktige på
hemställan av Beredningsnämnden att bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde, att
inflytande köpeskillingen skulle läggas till fastighetsfonden.
§13.
Sedan Stadsfullmäktige för yttrande till Drätselkammaren överlämnat en från N.E. Unberg
inkommen skrivelse med begäran att få avgiftsfritt eller mot billig avgift avverka 25 st. träd å
Småskär för flyttning och reparation av en sjöbod, hade Drätselkammaren, under erinran att
stöd icke funnits för sökandens uppgift att Småskären donerats till Luleå fiskare, utan att ön
av Kungl Maj.t på sin tid lagts under staden till dess gemensamma bästa, hemställt, att
Stadsfullmäktige ville på så sätt bifalla sökandens begäran, att Drätselkammaren måtte
bemyndigas att låta för hans räkning utstämpla 25 st. träd mot en ersättning av 75 öre per träd.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.

§14.
Sedan Drätselkammaren avgivit yttrande över 4 st. särskilda av vagnkarlen H. Granqvist
jordägaren Adrian Bergström, lokomotiveldaren K.O. Sjöholm och arbetaren E.A. Eriksson
hos Stadsfullmäktige gjorda ansökningar om avkortning av kommunalutskylder, hade
Beredningsnämnden, under hänvisning till Konungens Befallningshavandes i länet den 11
sistlidne mars givna utslag på besvär av förste lantmätaren H.K Brändström över
Stadsfullmäktiges beslut den 20 november 1913 angående avkortning av arbetarne O.V. Is’
och I.O. Lindqvists kommunalutskylder, hemställt att framställningarne i den form, vari de nu
föreligga, icke skulle till prövning upptagas. Vid behandling av dessa ärenden beslöto
Stadsfullmäktige med 14 röster mot 10, som avgåvos för bifall till Beredningsnämndens
förslag, att bemyndiga stadsfogden att å näst avgivande avkortningsförslag upptagna
utskylderna i fråga, nämligen:
för H. Granqvist
för år 1912
Kr.124:08
” A. Bergström
” ” ”
” 79:20
” K.O. Sjöholm
” ” ”
” 89:35
” E.A. Eriksson ” ” ”
” 37:23
Herrar Wallin och Brändström anhöllo att få till protokollet antecknat sin reservation emot
detta beslut.
§15.
Efter föredragning av revisionsberättelse över Luleå utskänkningsbolags räkenskaper och
förvaltning för försäljningsåret 1913 beslöto Stadsfullmäktige på förslag av
Beredningsnämnden att för sin del bevilja Utskänkningsbolaget ansvarsfrihet för nämnda år.
§16.
På förslag av Beredningsnämnden beslöto Stadsfullmäktige att till examensvittnen vid
realskoleexamen under innevarande år utse fröken Elina Benckert, bankdirektören S.
Forsgren, trafikdirektören A. Svensson, rektor G. Norrby och tullförvaltaren J. Vleugel.
§17.
Folkskolestyrelsen hade vid sammanträde den 17 dennes beslutit att till chefen för Kungl.
Norrbottens regemente ingiva anbud å inköp av den för närvarande av Luleå skoldistrikt
förhyrda förrådsförvaltarbostaden vid Notvikens exercisplats till ett pris av 2,025 kronor med
framställning att densamma, måtte få kvarstå under minst fem år ävensom att, i händelse detta
dess anbud antoges, ingå till Stadsfullmäktige med anhållan om beslutets godkännande. Då
begäran om sådant godkännande nu till Stadsfullmäktige inkommit, beslöto Stadsfullmäktige
på hemställan av Beredningsnämnden att godkänna, den av Folkskolestyrelsen vidtagna
åtgärden samt bestämde, att erforderliga, medel skulle uttaxeras.
§18.
Uti en till Stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade ingenjören J.A. Vadstein anhållit att på
grund av afflyttning från orten bli entledigad från ledamotskap i Hamndirektionen. På
Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige med godkännande av avsägelsen
att till ledamot i Hamndirektionen i hans ställe för återstoden av innevarande år utse
suppleanten maskiningenjören K.A. Nilsson samt suppleant i stället för den sistnämnde
baningenjören L. Hjelm.

§19.
Till Beredningsnämnden remitterades en ansökan från sällskapet W:6 i Luleå om tillstånd till
utskänkning av spritdrycker.
§20.
Till Drätselkammaren remitterades:
1:o) Luleå Fastighetsägareförenings framställning om anslag för beredande av tillfälle åt
stadsingenjören m.fl. att bevista en kurs i mönsterväghållning i Boden;
2:o) Nykterhetsfolkets sjukkassas avdel. 26 i Bergviken begäran om hyresbidrag för år 1914;
3:o) J.O. Blomqvists begäran om lämplig anställning i stadens tjänst;
4:o) P. Lalanders framställning från pensionsnämndens ordförande om 500 kronors anslag till
skriftmaterialier o.d.
5:o) En framställning från pensionsnämndens ordförande om 500 kronors anslag till
skriftmaterialier o.d.
6:o) R.Rutbergs begäran om tillstånd att få uppföra en byggnad å vretan n:o 134-135;
7:o) Oskar Vilhelm Karlssons begäran om avkortning av kommunalutskylder.
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