Protokoll februari år 1916
”Protokoll, fördt vid sammanträde med Byggnadsnämnden i Luleå den 2 februari 1916.
Närvarande: Herrar t.f. borgmästaren Sandström, Forsgren, Flemström, Emilén. Ullman.
Stadsbyggmästaren och stadsingenjören.
§4.
Protokollet för den 5 januari 1916 föredrogs och justerades.
§5.
Hos Byggnadsnämnden hade postiljonen L.J.Andersson anhållit om tillstånd att få i
hörnrummet 2 trappor upp i fastigheten n:r 339 kvarteret Ripan insätta en mindre kamin med
skyldighet att borttaga densamma senast den 15 maj 1916. Det antecknades, att en liknande
fram-ställning den 8 december 1915 avslagits av nämnden. Vid föredragning därav beslöt
nämnden avslå ansökningen, enär ett dylikt anordnande av eldstad vore stridande mot
bestämmelserna i § 37 av gällande byggnadsordning.
§6.
Hos Byggnadsnämnden hade förvaltaren B.Wenner i egenskap av förmyndare för sin dotter
S.B.Wenner anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning anordna fyra
skyltfönster jämte butiksdörr med därtill hörande trappa i fastigheten n:r 1 kvarteret Strutsen.
Det antecknades, att arbetet redan vore utfört samt att anmälan härom gjorts till allmänna
åklagaren för åtals anställande. Vid föredragning härav beslöt Nämnden bifalla ansökningen
med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagits vid arbetets utförande.
§7.
Hos Byggnadsnämnden hade maskinisten A.G.Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning inreda en lägenhet om ett rum och kök på vinden i södra flygeln av
boningshuset å tomt n:r 2 kvarteret Lejonet. Uti avgivet yttrande hade stadsbyggmästaren
avstyrkt bifall till ansökningen, enär trappan till vindsvåningen vore mindre väl belägen och
de inneboendes säkerhet sålunda komme att i hög grad äventyras vid en eventuell eldsvåda.
Vid föredragning härav beslöt Nämnden avslå ansökningen.
§8.
Uppdrogs åt stadsbyggmästaren att upprätta och till Kungl.Socialstyrelsen insända begärd
uppgift å tillkomna och avgångna hus och byggnader i Luleå stad under år 1915 och skulle
uppgiften underskrivas av Nämndens ordförande.

Justeras
Luleå den 8 mars 1916
J.A.Forsgren”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7
februari 1916.
Närvarande: Herrar Brändström, Fernlund, Sander, Schultz och Sjöstedt. Stadsingenjören,
Stadsbyggmästaren, Brandchefen.

§1.
Valdes herr Schultz till vice ordförande för innevarande år.
§2.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 7 nästlidne januari.
§3.
I skrivelse till Drätselkammaren hade Stadsingenjören med erinran, att i utgiftsstaten för
innevarande år ett anslag av 2900 kronor finnes upptaget för utbyte av stadens stenkross mot
en större sådan av samma fabrikat, hemställt att då detta fabrikat icke visat sig lämpligt,
Drätselkammaren i stället för det förenämnda utbytet ville inköpa en stenkross N:o 3 av
Svedala fabrikat samt att i enlighet med skrivelsen bifogade anbud och nedan angivna
kostnadsberäkning låta ändra nuvarande elevator och sorterare, så att de kunna användas vid
den nya krossen:
Stenkross, inclusive underrede
2800:Frakt m.m
200:- 3000:Ändring av elevator, axlar m.m
190:Ny skoplänk, inclusive frakt
110:- 300:Ändring av sorteraren
58:Ny remskiva
42:- 100:Summa kronor 3400:Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att lämna bifall till Stadsingenjörens här
ovan antecknade förslag; och skulle Stadsingenjören meddelas uppdrag att inkomma med
förslag till försäljning av den gamla stenkrossen. Herr Sander anhöll om anteckning till
protokollet att han icke deltagit i beslutet angående inköpet av den nya stenkrossen.
§4.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 22 december 1915 beträffande §§ 4,6,8,9 och 12;
och beslutade Nämnden beträffande § 8, att uppdraga till Stadsingenjören att inkomma med
av Stadsfullmäktige anvisade belopp av 3500 kronor till utförande av planeringsarbeten under
år 1916 i kvarteret Loet; och lades protokollet beträffande övriga ärendet till handlingarne.
§5.
Vid förnyad föredragning av P.Lalanders hos Stadsfullmäktige gjorda anhållan om tillstånd
till uppförande av en byggnad å vreten n:r 443 å Mjölkudden beslutade Nämnden att
bordlägga ansökningen tills plan och byggnadsbestämmelser bli fastställda för det område, i
vilket tomten ingår.
§6.
Sedan filaren Daniel Anderssons hus Drästelkammaren gjorda anhållan om att få köpa en
tomt å stadens mark invid Notviksverkstaden vid sammanträde den 3 november 1911 blivit
bordlagd i avvaktan på att tomtindelning och byggnadsbestämmelser skulle bli fastställda för
området i fråga, beslutade nu Nämnden vid förnyad föredragning av ärendet, att avslå
ansökningen, enär ifrågavarande tomtplats ingår i det egnahemsområde, som är avsett att
övergå i Statens Järnvägars ägo.
§7.
Sedan arrendekontraktet mellan Drätselkammaren och C.A. Wallstén rörande upplåtelse av ett
område av ett område av 4350 kvm av Notvikshemmanet upphört att gälla med innevarande
års ingång, meddelade Stadskamreraren, att han under januari månad låtit delgiva ägarne till

byggnaderna som äro uppförda på området i fråga, en av Drätselkammaren undertecknad
skrivelse med anmodan att de måtte omedelbart avflytta och borttaga respektive å tomten
stående byggnader, nämligen Carl E.Åström, Gäddvik, G.A. Ljungholm, Sundsvall och
sysslomannen i Oskar Sjöbergs konkursmassa, J. Robert Sandström i Gammelstad. Vid
behandling av detta ärende föredrogs dels en skrivelse från Paula Ljungholm med anhållan att
få arrendera den del av tomten stående gård måtte få kvarstå därstädes under ett år mot samma
arrendeavgift, dels ock en skrivelse från sysslomannen i avlidne snickaren Oskar Sjöbergs
konkursmassa, J.Robert Sandström, däri han meddelar, att han vid blivande auktion å den
konkursmassan till-höriga byggnaden kommer att meddela eventuella köpare, att de hava att
omedelbart låta bortföra densamma. Efter föredragning härav beslutade Nämnden att med
avslag å ansökningarna om fortsatt före den 1 nästkommande juli hava bortflyttat desamma
från tomten ävensom att i enlighet med kontraktets bestämmelse i § 3 hava rengjort
densamma utan kostnad för staden.
§8.
Kapten C. Skarstedt hade med överlämnande av 7 anbud å körning av grus under denna vinter
till stadens del av vägen från Luleå till Svartön och Hertsön i skrivelse till Drätselkammaren
tillstyrkt antagande av följande 2 anbud, nämligen från C.P Johansson, Björsbyn m.fl å 100
kbm à Kr. 4:40 och I.A.Flodström, Luleå m.fl. å 300 kbm à kr. 4:40. Vid föredragning av
ärendet beslutade Nämnden att remittera detsamma till Stadsingenjören för att efter samråd
med kapten Skarstedt inkomma med utredning i vad mån ett utbyte av grus mot makadam
skulle kunna göras och vilken ökad kostnad detta utbyte eventuellt skulle åstadkomma för
vägbygganden.
§9.
Beslutade Nämnden att till arbetaren A.Borg, som den 27 november 1915 i arbete vid
vägbyggnaden Luleå-Hertsön skadat sitt högra öga, utbetala en olycksfallsersättning för 47
dagar, under vilken tid han enligt läkareintyg varit oförmögen till arbete, att utgå med Kr.
1:72 per arbetsdag, kr.80:84, jämte fri läkarvård och medicin, kr.34:75, eller tillhopa
Kr.115:59.
§10.
Stadsingenjören hade i skrivelse hos Drätselkammaren anhållit, att Kammaren ville för
upptiningar av vattenledningar verkställa inköp av en mindre ångpanna för 750 kronor, varå
AB Luleå Verkstäder lämnat anbud och ritning. Vid föredragning av ärendet beslutade
Nämnden att, då inköpet av ångpannan komme att åstadkomma minskning i en del andra
kostnader såsom mindre av Stadsingenjören begärd ändring skulle en draga en kostnad av 775
kronor att utgå av i utgiftsstaten under rubrik 21 u, anslagna medel.
§11.
Sedan Brandschefen inkommit med protokoll, fört vid förhör med brandmannen N:r 1 O.K.
Lundberg den 6 januari 1916, antecknades vid föredragning av detta, att Lundberg, för vilken
protokollet upplästs den 8 januari, vitsordat riktigheten av den förseelse, att han varit
frånvarande vid kvällsvisitationen den 5 januari samt från stationsvakten utan permission till
kl.3 fm. den 6 januari d.å., men att Lundberg på förfrågan av Brandchefen bestritt riktigheten
av uppgiften, att han förut upprepade gånger gjort sig skyldig till samma förseelse. Efter
anteckning härav beslutade Drätselkammaren med frångående av sitt beslut den 7 nästlidne
januari, § 16. att Lundberg i enlighet med Brandchefens förslag skulle för sin förseelse
bestraffas med ½ månads avdrag av den kontanta lönen.

§12.
Inventeringsnämnden, John A. Lydh och J.A. Nilsson, som Drätselkammaren den 6 december
1915 utsett att inventera under Kammarens vård varande husbyggnader jämte inventarier i
dessa, hade i avgiven berättelse meddelat att inventarierna och deras värde antecknats i den
vederbörliga inventarielängden samt att anmärkningar och avskrivningar å inventarierna
gjorts i enlighet med bifogad förteckning och i inventarielängden inskrivna, daterade
anmärkningar. Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att remittera handlingarna i
saken till Stadsbyggmästaren med uppdrag att inkomma dels med utredning och
kostnadsförslag rörande de bristfälligheter å möbler och övriga inventarier, som nu böra
avhjälpas, dels med förslag till fördelning av kostnaderna på staden och på hotellinnehavaren.
§13.
Stadsbyggmästaren hade till Drätselkammaren överlämnat 9 st. inkomna anbud å reparation
av s.k.Skeppbrokällarens lokaler i stadshuset jämte protokoll över desammas öppnande den
10 januari d.å. Sedan vid föredragning av ärendet antecknats att Ordföranden och
Stadsbyggmästaren, då det ansetts av vikt att reparationsarbetet kommer igång fortast möjligt,
prövat anbuden och därvid antagit av målaremästaren J.A.Nilsson avgivet anbud à 1334
kronor såsom varande det lägsta av de avgivna anbuden beträffande arbetet i sin helhet,
beslutade Nämnden att godkänna den vidtagna åtgärden.
§14.
Stadsingenjören
hade
med
överlämnande
av
inkomna
ansökningar
till
övermontörbefattningen vid elektricitetsverket i skrivelse till Drätselkammaren föreslagit att,
då bättre meriterade sökande torde erhållas, därest platsen på en gång kan utbjudas som fast
anställning, ingen av de nu sökande måtte antagas till befattningen i fråga. Vid föredragning
av ärendet beslutade Nämnden att uppdraga till herr Sjöstedt och Stadsingenjören att upprätta
förslag till anställande av övermontör.
§15.
Sedan Nämnden vid sammanträde den 6 december 1915 remitterat Elektriska AB Frams
anhållan om förnyad prövning av firmans förut gjorda begäran om förhöjning av
entreprenadtaxans priser, till elektricitetsverkets föreståndare för yttrande med rätt att anlita
elektrisk ingenjör vid frågans utredning, hade nu Stadsingenjören E.Kinnman och
telegrafingenjören A.B.R. Sjöstedt inkommit med gemensamt yttrande i ärendet, varvid de i
samband härmed, i avsikt att få frågan avgjord på en gång, så att Drätselkammaren å sin sida
slipper att oupphörligt handlägga densamma och firman å sin sida erhåller priser, som giva
honom samma förtjänst på anläggningen, som ursprungligen beräknats, uppgjort ett förslag
till ny prisberäkning, specificerat införd i det avlämnade yttrandet. Vid föredragning av detta
ärende beslutade Nämnden att godkänna detta förslag.
§16.
Enär för elektrictetsverket behövdes 100 st. 3 amp.220 volt kwt.mätare hade t.f föreståndaren
infordrat anbud å partiet från firmorna A.E.G. och Siemens Schuckert, vilka erbjödo mätarne
till ett pris av Kr. 30:- resp. 27:50 per st. Av föreståndarens med anledning härav till
Drätselkammaren avgivna skrivelse inhämtades dels att prov utförts å elektricitetsverket å de
bägge mätaresorterna, därvid A.E.G:s mätare visat sig vara bättre, i synnerhet för mindre
belastningar, dels att prisförhöjning å mätarne väntades inträda den 15 nästlidne januari,
äfvensom att föreståndaren efter samråd med Nämndens ordförande antagit A.E.G.:s anbud å

100 st. Hcp mätare 3 amp. 220 volt à 30:- kr per styck inclusive tull, frakt och emballage; och
beslöt Nämnden vid föredragning av ärendet att godkänna den sålunda vidtagna åtgärden.
§17.
På förslag av t.f. föreståndaren för elektricitetsverket beslutade Nämnden att sedan verket
övergått från ångdrift till vattenkraftsdrift ändra benämningarne på verkets maskinister så, att
1:ste ångmaskinisten benämndes 1:ste maskinist samt elektriska och 2:dre ångmaskinisten
benämnas 2:dre maskinist vid elektricitetsverket.
§18.
Som den ene 2.dre maskinistbefattningen vid elektricitetsverket f.n. vore vakant och tjänsten
sedan den 29 maj 1915 uppehållits av båglampskolaren vid verket J.O.Blomqvist, hade t.f
föreståndaren i skrivelse till Drätselkammaren föreslagit att Blomqvist måtte utses till 2:dre
maskinist vid elektricitetsverket fr.o.m. den 1 januari 1916. Av skrivelsen inhämtades, att
Blomqvist erhöll anställning som eldare vid verket den 1 juni 1908 och att han sedan dess
hela tiden varit i stadens tjänst. Vid verkets övergång från ångdrift år 1912 flyttades han en tid
som extra maskinist till pumpstationen, tjänstgjorde därefter ungefär ett år som vaktmästare å
fattiggården och återkom till elektricitetsverket den 15 september 1914 som båglampskolare.
Efter anteckning härav beslutade Nämnden att förordna J.O. Blomqvist till 2:dre maskinist vid
elektricitetsverket f.o.m. den 1 januari 1916.
§19.
T.f föreståndaren för elektricitetsverket hade till Drätselkammaren inkommit dels med förslag
till minipris för mätarström dels med förslag till bestämmelser ang. säsongtariffens
användning i kombination med övriga belysningstariffer m.m. Vid föredragning av dessa
ärenden beslutade Nämnden att de skulle bordläggas för att behandlas i samband med
ingenjör Bergmans alternativa förslag till tariffer för motorström.
§20.
Lades till handlingarna en från förre föreståndaren för elektricitetsverket R.Bergman till
Drätselkammaren ingiven, vid sammanträde den 16/12 1914 § 11 bordlagd skrivelse rörande
elektricitetsverkets skötsel, ekonomi och personal.
§21.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 maj 1913 § 29 till Drätselkammaren
remitterat en från Bergverksaktiebolaget Freja inkommen skrivelse med förfrågan om och i så
fall under vilka villkor staden är villig att för bolagets kranläggning å Svartön leverera
elektrisk ström. Sedan Elektricitetsverkets dåvarande föreståndare inkommit med infordrat
yttrande, däri han på anförda skäl avråder leverans av ström till Frejabolagets kran, bordlade
Drätselkammaren vid sammanträde den 29 maj 1914 ärendet i avvaktan på den Hässlerska
utredningen rörande överloppsströmmens användning. Vid förnyad föredragning av ärendet
beslutade nu Nämnden på av föreståndaren anförda skäl att hemställa att Stadsfullmäktige
ville besluta att någon elektrisk ström f.n. icke må levereras till aktiebolaget Freja för
ifrågavarande ändamål.
§22
Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till Drätselkammaren meddelat att utskänkningsbolaget
önskade få igångsätta östra ingången till utminuteringslokalen och borttaga vindfånget vid
detsamma samt att därjämte få göra en del mindre ändringar i vinhandelslokalen, allt för en av
Stadsbyggmästaren beräknad kostnad av 200 kronor. Vid föredragning av ärendet beslutade
Nämnden att förklara sig intet hava att erinra mot de föredragna anordningarna och ändring-

arna; men skulle ärendet beträffande frågan, om kostnaden för dessa arbeten skola bekostas av
staden eller hyresgästen, hänskjutas till Ekonominämnden, som har uthyrningen av lokalerna
om hand.

§23.
Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till drästelkammaren anhållit om tillstånd att få utföra en
del av utskänkningsbolaget påfordrade ändringar i Skeppsbrokällarens lokaler, bland annat att
flytta toaletten till intilliggande rum i förstugan. Sedan Stadsbyggmästaren uppgivit
kostnaderna till 150 kronor beslutade Nämnden att uppdraga till Stadsbyggmästaren att utföra
arbetena för i utgiftsstaten för innevarande år anslagna medel till Skeppsbrokällarens
reparation. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§24.
Sedan Statens Järnvägar anhållit om tillstånd att för framdragande av telefonledning få
uppsätta två stolpar å Luleå stads mark i kvarteret Oxen, hade Stadsingenjören tillstyrkt
ansökan med villkor att skogen icke skadas samt att stolparne flyttas eller borttagas, därest
staden för egna ledningar, parkens iordningsställande eller av annan anledning så påfordrar.
Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att lämna det begärda tillståndet på av
Stadsingenjören här föreslagna villkor.
§25.
Sedan Stadsfullmäktige ordförande under hand till Drätselkammaren överlämnat avskrift av
Kungl.Civildepartementets skrivelse till Konungens Befallningshavande i länen angående
ifrågasatta stenleveranser till Kommunerna, beslutade Nämnden vid föredragning av ärendet
att remittera skrivelsen till Stadsingenjören för att efter samråd med hamnmästaren inkomma
med skyndsamt yttrande i saken.
§26.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat länstyrelsens skrivelse rörande
väganläggningen Luleå-Hertsön, beslutade Nämnden att remittera ärendet till Stadsingenjören
för yttrande.
§27.
Företedde Brandchefen en ny modell av arbetskavaj för brandmanskapet, vilken han
förordade till inköp framför nuvarande kavajmodell; och uppdrogs till Ordföranden att i
samråd med Brandchefen fatta beslut i saken.
§28.
Beslutade Nämnden att ajournera sammanträdet till torsdagen den 10 februari d.å. kl. 6 e.m.

Justeradt 10/2 1916
H.K.Brändström

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 februari 1916.
Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin, Olsson äfvensom Hamnmästaren. Därjämte
närvar vid behandlingen af det under § 2 antecknade ärendet elektricitetsverkets föreståndare.
§1.
Protokollet för den 31 januari upplästes och justerades.
§2.
Sedan civilingenjören Rudolf Bergman antagits till entreprenör för utförande af arbetet med
elektrifiering af fasta lyftkranen å södra hamnplanen beslöt Hamndirektionen nu att med
honom afsluta följande kontrakt beträffande detta arbetes utförande:
Kontrakt etc. se bilaga
Bergman
§3.
Sedan Hamnbokhållaren B. Fridström anhållit om särskild godtgörelse för öfvertidsarbete
under år 1915 hade Hamndirektionen vid sammanträde den 11 januari 1916 återremitterat
ansökningen till Fridström med anmodan till denne att inkomma med specifik uppgift på den
tid han sålunda fordrade ersättning. Sedan Fridström därefter uppgifvit tiden för
öfvertidsarbetet till sammanlagdt 163 timmar beslöt Hamndirektionen vid ärendets
föredragning att bevilja Fridström ersättning härför med 163 kronor eller 1 krona för timme,
hvilket motsvarade hans ordinarie aflöning med en arbetsdag af åtta timmar.
§4.
Sedan vederbörande förklaring infordrats öfver af siffergranskaren gjorda anmärkningar mot
Hamnens räkenskaper för 3.dje kvartalet 1915 beslöts att öfverlämna anmärkningsakten jämte
förklaringar till Drätselkontoret.
§5.
Befälhafvaren å ångaren Balder E.A. Sundström hade anhålllit att, i likhet hvad under
föregående år varit vanligt, komma i åtnjutande af någon del af det med ångaren Balder under
år 1915 inseglade beloppet. I häröfver från Hamnmästaren infordradt yttrande hade denne
föreslagit att besättningen å sagda ångare måtte beviljas en gratifikation af 10 % af det belopp
kronor 2556:50 ångaren inseglat under det den varit sysselsatt för enskildes räkning eller i
rundt tal 260 kronor att fördelas sålunda:
Befälhavaren
100:- kronor
Maskinisten
80:- kronor
Däckkarlen
40:- kronor
Eldaren
40:- kronor
Vid ärendets föredragning beslöt Hamndriektionen att tilldela besättningen å ångaren Balder
en gratifikation i enlighet med hvad sålunda af Hamnmästren föreslagits.
§6.
Föredrogs och lades till handlingarna Konungens Befallningshafvandes kungörelse angående
prolongation för år 1916 af den till 1915 års utgång gällande taxan för Luleå hamn m.m.
§7.
Föredrogs och lades till handlingarna utdrag ur Stadsfullmäktiges i Luleå protokoll med
beviljande af ett förskott å 1916 års stat för likviderande af för kajreparationer inköpt timmer.
§8.

Föredrogs och lades till handlingarna utdrag af Stadsfullmäktiges i Luleå protokoll angående
ledamöter och suppleanter i Hamndirektionen för år 1916.

§9.
Föredrogs och lades till handlingarna en af Hamnmästaren uppgjord förteckning å hamnens
Brandförsäkrade fasta och lösa egendom. I samband härmed meddelade Hamnmästaren att
sjöförsäkringsaktiebolaget Vega förklarat sig icke hafva något att erinra mot att ny värdering
företages af Hamnens hos bolaget försäkrade material samt att bolaget jämväl godkände
Hamnmästaren som eventuell värderingsman. Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen
att låta omvärdera Hamnens hos nämnda bolag försäkrade flytande material och uppdrogs åt
Hamnmästaren och maskinisten Ferdinand Lindblom att verkställa nämnda omvärdering.
§10.
Baningenjören vid 24 bansektionen hade, med förmälan att järnvägsbron mellan Svartön och
Luleå komme att utbyggas åt öster för ytterligare ett spår eller 5 meter, anhållit om
meddelande, huruvida Hamndirektionen hade något att häremot erinra.Vid föredragning häraf
beslöt Hamndirektionen att förklara sig icke hafva något att invända mot brons utbyggande på
angifvet sätt, dock att uppgrundning af farleden icke finge af utbyggandet förorsakas.
§11.
Af stadens siffergranskare gjorda anmärkningar mot hamnens räkenskaper för 4:de kvartalet
1915 remitterades till Stadsingenjören för förklaring i de delar, där sådan icke redan af
Hamnmästaren lämnats.
§12.
Jonas Sandström hade inkommit med anbud å leverans af 100 småfamnar vinterhuggen
granved till ett pris af kronor 14:50 per famn fritt upplagd å anvisad plats vid
Tjufholmssundet, och beslöt Hamndirektionen antaga anbudet under förutsättning att hvarje
famn hölle 108 kub.fot.
§13.
Från E.Edlund och E.Sundling hade inkommit ett anbud å makadamslagning, hvilket anbud
emellertid icke föranledde till någon Hamndirektionens åtgärd.
§14.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för januari månad 1916.
§15.
På förfrågan om Hamnmästaren föreskref Hamndirektionen att bokslut skulle upprättas å
Hamnkontoret för år 1915. I samband härmed beslöt Hamndirektionen att från
Drätselkontoret infordra uppgift dels åt den ränta som debiterats Hamnen för dess lån från
staden, dels ock å den ränta, som krediterats Hamnen för till Drätselkontoret under år 1915
inlevererade medel. Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
§16.
Sedan Hamnmästaren anmält att de elektriska värmeelementen i klosetterna i saluhallen icke
förmått hålla temperaturen uppe utan att vattnet i rören frusit, hvilket omöjliggjort
klosetternas användande, beslöt Hamndirektionen att anmäla förhållandet för
Drätselkammaren för rättelses vinnande.

§17.
Meddelade Hamnmästaren, att maskinisten på mudderverket A.G.Johansson vägrat att ställa
sig till efterrättelse föreskrifterna i 1912 års lönereglemente för stadens befattningshafvare han
i det icke kunde förmås att förrätta annat arbete än å mudderverket. Med anledning häraf
beslöt Hamndirektionen att allvarligen erinra Johansson om bestämmelserna i § 9 af nämnda
lönereglemente.
§18.
Utanordnades diverse räkningar.
Justeradt den 14/3- 1916
Gustaf Burström

Som ovan
In fidem
Hilding Glimstedt”

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den
10 februari 1916.
Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter. Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och
Brandchefen.
§ 29
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 7 innevarande februari.
§30
.
Beslutade Nämnden att medelst protokollsutdrag giva Ekonominämnden del av den åtgärd,
tekniska nämnden enligt § 27 av protokollet den 7 innevarande februari vidtagit.
§31.
Sedan Kapten C.Skarstedt till Drätselkammaren med skrivelse överlämnat 7 st. anbud till
stadens del av vägen från Luleå till Svartön och Hertsön, hade Nämnden vid sammanträde den
7 innevarande februari remitterat ärendet till stadsingenjören för att efter samråd med kapten
Skarstedt inkomma med utredning i vad mån ett utbyte av grus mot makadam skulle kunna
göras, utan att kostnaden för vägbyggnaden avsevärt fördyrades. Av Stadsingenjören nu
avlämnade utredning antecknades, att för vägbanans iordningställande medelst enbart
grusning skulle påfordras 400 kbm grus i år och 300 kbm nästa vinter med en kostnad för
gruset av 3290 kronor på platsen samt att vägbanans färdigställande med användande av
delvis makadam skulle erfordra 300 kbm grus och 500 kbm makadam à kr.5:25 på platsen,
varvid kostnaden för gruset skulle bli 1410 kronor och för makadamen 2625 kronor eller
tillhopa kr.4035:-. Efter anteckning härav beslutade Drätselkammaren att antaga
J.A.Flodströms anbud å leverans av 300 kbm grus à kr.4:40 pr kbm; att, om detta grusparti
uttages å stadens mark, detta skall ske efter anvisning av Stadsingenjören och till ett pris av 30
öre pr kbm, som skall inlevereras till revirförvaltningen i Bodens revir, samt att åtaga sig att
under vintern till stadens del av vägbyggnaden leverera 500 kbm landsvägsmakadam till ett
pris av kr. 5:25 pr kbm, fritt på vägen. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§32.

Stadsbyggmästaren hade med skrivelse till Drätselkammaren överlämnat räkningar från
entreprenörerna, som utfört omändringsarbetena i Saluhallsbyggnaden, målaren J.A.Nilsson
och snickaren J.Bergström för prövning, i vad mån böter böra åläggas dem för försummelsen
att icke hava färdigställt arbetet på i kontraktet föreskriven tid, nämligen östra delen av
fiskhallen den 1 januari och övriga arbeten den 1 mars 1915. Av Stadsbyggmästarens
skrivelse inhämtades, att arbetena i sin helhet varit färdiga först i slutet av juli månad, men att
2 månader av denna tid orsakats av svårigheten att till kabinetten anskaffa automatlås, vilka
hamnen utöver planen hade fordrat att få där insatta, varför entreprenörerna borde anses ha
gjort sitt arbete i saluhallen färdigt i slutet av maj månad 1915. Vidare antecknades att i
entreprenadskontraktet stipulerades att, därest arbetena icke voro färdiga till avsyning till
bestämd tid entreprenörerna hade att för varje vecka denna tid betala 50 kronor till
Drätselkammaren, vilket vid slutuppgörelsen skulle avdragas från entreprenadsbeloppet. Vid
föredragning av ärendet beslutade Nämnden att av entreprenadsumman endast avdraga ett så
stort belopp, som motsvarade de hyror, som staden mistat, på grund av att entreprenören icke
färdigställt lokalerna till kontrakterad tid, nämligen:
Fiskhallen 1/1 – 30/4 – 2/3 hyra
100:Tullokalen 1/3 – 15/5
125:Kabinettet 1/3 – 31/5
112:50
Tillhopa Kr. 337:50
§33.
Som snickaren N.P Boman, vilken på entreprenad utfört reparationsarbete i fastigheten 435
Kråkan, fördröjt utförandet av detta 14 dagar utöver i kontraktet bestämd tid, hade
Stadsbyggmästaren, då detta fördröjande av arbetet förorsakat Hälsovårdsnämnden extra
kostnader i form av hyresersättning till boställhavaren, i skrivelse till Drätselkammaren
hemställt, att det i kontraktet stipulerade bötesbeloppet, 20 kronor pr vecka eller 40 kronor
måtte avdragas från entreprenadbeloppet vid slutuppgörelsen med entreprenören. Vid
föredragning av ärendet beslutade Nämnden att bifalla vad Stadsbyggmästaren sålunda
föreslagit.
§34.
På tillstyrkan av Brandchefen beviljade Nämnden på därom gjord ansökan brandmännen
Roger Åström och L.K.Wikström avsked från innehavande befattningar vid Luleå brandkår
f.o.m den 29 februari 1916 samt tjänstledighet under februari månad mot avstående av
samtliga löneförmåner under den sålunda beviljade tjänstledigheten; och skulle Brandchefen
anställa nödiga vikarier för upprätthållande av resp. tjänster.
§35.
Brandchefen hade i skrifvelse till Drätselkammaren under påpekan att de nuvarande
straffbestämmelserna i ’instruktionen för manskapet vid Luleå fasta brand- och poliskår’ icke
längre vore tillämpliga efter brandkårens skilsmässa från poliskåren hemställt, att de
straffbestämmelser, vilka finnas inryckta i det förslag till instruktion för brandmanskapet
m.m, som äro utarbetande av en av Stadsfullmäktige tillsatt kommitté måtte få tillsvidare gälla
för brandkåren. Vid föredragning härav beslutade Nämnden, som icke ansåg sig befogad att
ändra gällande instruktion, att avslå framställningen.
§36.
Sedan Atle Burman hade Stadsfullmäktige gjort anhållan att för reglering av tomt n:r 1 i
kvarteret Laken få av staden inköpa dess del av tomten, utgörande 160,0 kvm utfyllning, hade
Drätselkammaren då staden icke är skyldig att sälja sin del, utan i stället har rätt att inlösa

övriga delar av densamma, anhållit om Hamndirektionens utlåtande i saken. Vid föredragning
av Hamndirektionens nu inkomna yttrande, vari Direktionen meddelar, att den för sin del intet
har att erinra mot den ifrågasatta försäljningen av tomtdelen, beslutade Nämnden att med
remisshandlingarnas återställande föreslå att Stadsfullmäktige ville för reglering av tomt n.r 1
i kvarteret Laken till sökanden försälja Luleå stadsdel av tomten, 160,0 kvm till av
Stadsingenjören föreslaget pris av 65 öre pr kv.fot eller Kr. 7:37 pr kvm eller en summa av
1179 kron-or 20 öre.
§37.
Föredrogs Överexekutors i Luleå stad utslag på Drätselkammarens den 5 november 1915
gjorda ansökan att en å handlanden Ture Hagberg i Luleå tillhörig del av vreten n:o 189-191 å
Luleå stads donationsjord utan tillstånd av staden uppförd byggnad måtte på sökandens
bekostnad borttagas från vreten i fråga. Sedan av utslaget inhämtats att överexekutor, enär
något sådant förhållande, som uti § 191 av utsökningslagen avses, ej förefinnes, ansett sig
sakna befogenhet att meddela den begärda handräckningen, beslutade Nämnden bemyndiga
Stadskamreraren K.H. Santesson enär den han i till stånd att vid Luleå Rådstuvurätt uttaga
stämning på Hagberg med yrkande att han måtte åläggas att utan kostnad för staden borttaga
den å vreten n:o 189-191 å Luleå donationsjord uppförda byggnaden; och skulle utdrag af
detta protokoll därvid tjäna honom såsom fullmakt.
§38.
Beslutade Nämnden att till J.Edv.Johansson i Bergviken utarrendera stadens del av vreten n:o
130 öster om Statens Järnvägar för ett år i sänder mot en arrende avgift av 19 kronor. pr år.
§39.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Länsstyrelsen inkommen
skrivelse med begäran om yttrande, huruvida Stadsfullmäktige äro villiga att låta bygga och
för framtiden underhålla den inom Luleå stads område fallande delen av vägen LuleåSvartöstaden med biväg till Skurholmsstaden, föredrogs nu Stadsingenjörens infordrade
yttrande över vägförslaget. Vid behandingen av ärendet beslutade Nämnden att då det kunde
befaras, att den till förslaget fogade kostnadsberäkningen vid arbetets utförande skulle visa sig
otillräcklig, anhålla hos kapten Skarstedt att han ville för stadens räkning revidera densamma;
och förklarades protokollet i denna del genast justerat.
§40.
Sedan Stadsfullmäktiges ordförande till Drätselkammaren överlämnat från länstyrelsen
avskrift av Kungl.Civildepartementets skrivelse angående ifrågasatta stenleveranser till vissa
kommuner, hade Drätselkammaren remitterat ärendet till Stadsingenjören med uppdrag att
efter samråd med Hamnmästaren inkomma med yttrande i saken. Vid föredragning av ärendet
antecknades av Stadsingenjörens nu avgivna yttrande; att Luleå stad, som använder
uteslutande makadamiserade gator, icke har användning av gatsten i annan utsträckning än till
kant- och rännstenar; att staden sedan krigsutbrottet såsom nödhjälpsarbete låtit slå dylik
gatsten, som f.n utgör 1200 kvm, lagd i förråd och tillräcklig för stadens behov under 3 à 4 år
framåt, samt att hamnen, som under senaste tid iordningställt de nya hamnplanerna med
yttjärade makadamisering, icke är i behov av någon gatsten. Efter anteckning härav beslutade
Drätsel-kammaren att hemställa hos Stadsfullmäktige, att Fullmäktige icke ville fästa
avseende vid det i skrivelsen gjorda erbjudandet; och skulle protokollet vad detta ärende
beträffar genast just-eras.
§41.

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat av Kungl.Lotsstyrelsen anförda
besvär över Länsstyrelsens beslut i fråga om sökt åläggande för staden att upplåta en tomt åt
Lotsverket, beslutade Nämnden vid föredragning av ärendet att återställa remitterade
handlingar Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige ville yrka, att besvären måtte
lämnas utan avseende.
§42.
Till Stadsingenjören remitterades för yttrande;
1:o E.A. Salanders hos Stadsfullmäktige gjorda ansökan om bidrag till uppförande av en mur
vid fastigheten n:o. 182 a.
2:o A.V. Falks m.fl. hos Stadsfullmäktige gjorda framställning om uppsättning av
vattenkastare i Mjölkudden.
3:o O.Fr. Carlssons anhållan att få arrendera område å Svartöudden för sågverksrörelse.
§43.
En hos Stadsfullmäktige av A.V. Falk m.fl. gjord framställning om inledande av elektrisk
belysning till Mjölkudden remitterades till elektricitetsverkets föreståndare.
§44.
Hamndirektionen hos Stadsfullmäktige gjorda begäran att få köpa tomt n:o 7 i kvarteret Ripan
remitterades till Stadskamreraren för yttrande.
§45.
Sedan G.&J. Edberg i skrivelse att de av Stadsfullmäktige i samband med utgiftsstatens
godkännande beslutade ändringar och reparationer i stadshotellets kött- och iskällare måtte
med det snaraste utföras, beslutade Nämnden att bemyndiga ordföranden och
Stadsbyggmästaren att efter upptagande av anbud antaga det för staden fördelaktigaste.
Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§46.
Kapten C. Skarstedt hade beträffande bron över Skurholmsfjärden översänt ett av J.O. och J.A
Hedlund avgivet nytt anbud å 410 kronor på utförande av pallskrift och grusskift av granit i
cementbruk i stället för av betong, beklädd med nubbsten enligt Kungl. Aväg- och
Vattenbyggnadsstyrelsens fordran. Sedan antecknats att kapten Skarstedt tillstyrkt anbudet,
beslutade Nämnden att antaga detsamma; och skulle protokollet vad detta ärende angår
omedelbart justeras.
§47.
Sedan åkaren C.F. Andersson i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att Kammaren ville
medgiva honom att på sonen Carl G. Andersson överlåta entreprenadskontraktet rörande
körning av sand till vägen Luleå – Svartön, beslutade Nämnden på tillstyrkan av kaptenen C.
Skarstedt och byggmästaren J.A.Lindqvist att bifalla framställningen med det villkor att sådan
borgen erhålles, som Drätselkammaren kan godkänna.
§48.
Sedan Stadsbyggmästaren i skrivelse till Drätselkammaren föreslagit att i skrivelsen
uppräknade reparationer måtte få utföras i Utskänkningsbolagets lokaler i terassbyggnaden,
dragande en kostnad av 650 kronor, beslutade Nämnden att då lokalerna, varå skadorna
huvudsakligen uppstått i slutet av nästlidne januari och under innevarande februari månader,
vore i stort och omedelbart behov av reparation, uppdraga till Stadsbyggmästaren att låta

uppföra arbetena i Skeppsbrokällaren, målaren J.A.Nilsson, under förutsättning att anbud
kunde erhållas av honom enligt samma priser och grunder som för anbudet beträffande
förenämnda arbeten i Skeppsbrokällaren; och skulle i annat fall anbud under hand infordras
och det fördelaktigaste antagas efter prövning av Ordföranden och Stadsbyggmästaren.
Nämnden beslutade vidare att kostnaderna, 650 kronor, skulle bestridas av i utgiftsstaten
under rubrik 15 a avsatta medel för diverse och oförutsedda utgifter à 1200 kronor.
Protokollet blev i denna del omedelbart ju-sterat.
§49.
Sedan Stadsbyggmästaren anmält att han med ordförandens medgivande satt igång arbetet
med iordningställande av rummet i gårdsbyggnaden å fastighet n:o 7 Örnen, beslutade Nämnden vid föredragning av ärendet att godkänna den vidtagna åtgärden.
§50.
Avslog Nämnden Stadsbyggmästarens hemställan om inköp av 25 kg av
bränslebesparande ämne, kallat ’kohlyth’, för proveldning i stadshusets ångpannor.

ett

§51.
Beslutade Drätselkammaren att Mia Lifbom, arrendator av 1443,14 ar av vreten n:o 200 å
Hertsön, skulle hos Konungens Befallningshavande lagsökas för utbekommande av ogulden
arrendeavgift av 40 kronor för år 1915; och skulle, därest avgiften ej kan utfås, avhysning av
arrendatorn begäras.

Justeras:
Herman Fernlund

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, förr vid sammanträde med samfällda Drätselkammaren i Luleå den 14
februari 1916.
Närvarande:Herrar Ljungberg,Brändström, Fernlund, A.Nilsson, Sander, Sandström, Sjöstedt,
Lantz och J.A.Nilsson.
§1.
Föredrogs och godkändes Kammarens protokoll den 3 januari 1916.
§2.
Godkändes av Stadskamrerarens upprättad turlista för granskning av Drätselkontorets
kassarapporter.
§3.
Efter föredragning av Stadsingenjörens E.Kinnman skrivelse till Drätselkammaren ang.
ersättning för det ökade arbete, som åsamkats honom under den tid av tre månader, han under
år 1915 uppehållit föreståndarebefattningen vid Elektricitetsverket, beslutade
Drätselkammaren att uppskjuta ärendet tills frågan om ledningen för verket blivit definitivt
ordnad.
§4.

Sedan Stadskamreraren med åberopande av bestämmelsen i Drätselkammarens reglemente §1
mom. V punkt 14 i skrivelse till Kammaren på anförda skäl anhållit att det i utgiftsstaten
under rubrik 5 cd anslagna belopp av 200 kronor till skrivbiträde måtte få i sin helhet anlitas,
beslutade Drätselkammaren vid föredragning av ärendet att lämna bifall till skrivelsen gjorda
framställning.

§5.
Med anledning av ett par av herr Sander i skrivelse gjort förslag i saken beslutade
Drätselkammaren att bemyndiga ordföranden i samfällda Drätselkammaren ävensom
ordföranden i respektive ekonomi- och tekniska nämnden att, när han så finner lämpligt,
remittera inkommet ärende till Drätselkammaren underlydande resp. tjänstemän för yttrande,
utredning eller annan åtgärd; att på så sätt remitterat ärende, vilket icke är till behandling
upptaget å förtskommande föredragningslista, i korthet skall refereras å denna å plats skiljd
från de ärende, som äro avsedda att behandlas å sammanträdet; samt att, när kallelse till
sammanträde utgår, kopia av föredragningslistan skall tillställas resp. ledamöter.
§6.
Sedan kontorsskrivaren G.Ohlsson, som blev antagen till ordinarie i nu innevarande
befattning f.o.m. den 1 juli 1915, den 4 september föregående år blivit utkallad för
fullgörande av repetitionsövning under 30 dagar och under denna tid uppburit full avlöning,
hade Stadskamreraren i skrivelse till Drätselkammaren anhållit om Kammarens uttalande,
huruvida Ohlsson på grund av bestämmelsen i Drätselkontorets reglemente §7 mom. 1 bort
vara skyldig att avstå tjänstgöringspenningar för samma tid. Vid föredragning av ärendet
beslutade Drätsel-kammaren att, då tydliga föreskrifter saknades och Ohlsson vid sitt
återinträde i tjänst delvis fått på extra tid arbeta igen, vad kommit att ligga efter, han icke skall
avstå sina tjänstgörings-penningar för ifrågavarande tid.
§7.
Luleå stads livsmedelskommité hade till Drätselkammaren under hand överlämnat ett av
kommittén till Stadsfullmäktige ställt yttrande över Kungl.Jordbruksdepartementets skrivelse
till Konungens Befallningshavande i länet den 31 december 1915 ang. de lokala
livsmedelskommissionerna och den lokala verksamheten för livsmedelsfrågans ordnande,
vilket yttrande utmynnar i att tillstyrkande av att Stadsfullmäktige ville besluta att med
entledigande av den nuvarande livsmedelskommittén tillsätta en livsmedelsnämnd med i
Kungl. Jordbruksdepartementets förenämnda skrivelse åsyftad befogenhet samt att till
nämndens förfogande ställa en kredit hos Drätselkontoret å 10.000 kronor. Vid föredragning
av ärendet beslutade Drätsel-kammaren att för sin del hos Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
detta livsmedelskommitténs förslag; och skulle protokollet vad detta ärende angår genast
justeras.
§8.
Luleå stads livsmedelskommitté, som ansett sig böra begagna sig av Domänststyrelsens
erbjudande att få inköpa ved från stadens skogar och med anledning därav träffat preliminärt
avtal med revirförvaltaren i Bodens revir angående köp av 300 järnvägsfamnar barrved,
befintliga i Brännberg, hade, då för avtalets fastställande fordras borgen, gjort förfrågan hos
Drätselkammaren, huruvida Kammaren är villig att å stadens vägnar teckna oförmälda
borgen. Vid föredragning av ärendet beslutade Drätselkammaren att å stadens vägnar teckna
den av revirförvaltaren fordrade borgen; och skulle anmälan om den sålunda vidtagna

åtgärden göras till Stadsfullmäktige med anhållan om godkännande. Protokollet förklarades i
denna del genast justerat.
§9.
Sedan ledamoten herr Axel Nilsson framfört en begäran från arbetarne, som äro sysselsatta
vid stenkrossen, om erhållande av förhöjt dagsverkan och accordspris för sitt arbete, beslutade
Drätselkammaren att uppdraga till Stadsingenjören att till tekniska nämnden skyndsamt
inkomma med utredning och förslag i saken; och skulle protokollet i denna del genast
justeras.
Som ovan
Justeras
Å tjänstens vägnar
A.Ljungberg
K.H.Santesson”
”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den
14 februari 1916.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Sandström, A. Nilsson och Lantz. Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 22 december 1915 beträffande §§ 5,7,11,12 och13.
§2.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 december 1915, § 11, beträffande revisorernas
berättelse och stadsfogdens redogörelse för utestående kommunalrestantier för åren 1903 –
1912 bl.a beslutat att överlämna de berättelsen åtföljande förslagen till avkortning av kommunalutskylder för åren 1903 – 1912 till drätselkammaren för yttrande. Revisorerna föreslå i
sin berättelse först att de i Luleå stads huvudbok för år 1914 balanserade kommunalrestantier
för åren 1897, 1900 och 1902 måtte avkortas, då det ej nu är möjligt att konstatera, vad som
fortfarande står ute för stadsfogdens åtgärd. Dessa belopp äro:
för år 1897
kr. 3917:22
för år 1900
kr. 2640:13
för år 1901
kr.27547:37
för år 1902
kr. 5712;28
kr.398:17
Beträffande åren 1903, 1904 och 1905 föreslå revisorerna vidare att de för dessa år utestående
restantierna måtte i sin helhet avkortas, då det på grund av förut nämnd anledning även
beträffande dessa restantier är omöjligt att utröna, vilka personer, som restera för dessa år, och
utgöra dessa belopp:
för år 1903
kr. 2218:17
för år 1904
kr. 1515:71
för år 1905
kr. 2072:41
kr.5806:29
Vad slutligen beträffar stadsfogdens förslag till avkortning av kommunalutskylder för åren
1906- 1912, om vilka revisorerna i sin berättelse yttra, att de böra ingivna till stadsfullmäktige
i så god tid att beslut härom kan fattas inom 1915 års slut, utgöra dessa enligt närlagda av
drätselkontoret upprättade sammandrag följande belopp för de olika åren:
för år 1906
kr.1264:98
för år 1907
kr.2170:13
för år 1908
kr.5698:28
för år 1909
kr.11352:41
för år 1910
kr.23608:46

för år 1911
kr.16379:03
för år 1912
13056:27
kr.73527:56
De utestående kommunalutskylder, som antingen revisorerna enbart eller både stadsfogden
och dessa föreslå till avkortning, utgöra sålunda enligt föreliggande redogörelse följande
belopp :
för åren 1897 – 1902 kr. 39817:för åren 1903 – 1905 kr. 5806:29
för åren 1906 – 1912 kr. 73527:56
eller tillhopa
kr.119150:85
Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att i anslutning till vad av
revisorerna och stadsfogden sålunda föreslagit hemställa, att stadsfullmäktige ville besluta att
förenämnda oguldna kommunalutskylder afseende åren 1897 – 1912 och utgörande 119150
kronor 85 öre skola avkortas.
§3.
Herr Wallins hos stadsfullmäktige väckta motion om en verksammare indrivning av
grundavgifterna till pensionsförsäkringen remitterades till stadskamreraren för förslag.
§4.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en medlem från Brita Holmvall om
erhållande om pension av staden, hade ekonominämnden översänt densamma till
fattigvårdstyrelsen med anhållan att styrelsen ville avgiva yttrande i saken. Av
fattigvårdsstyrelsens nu inkomna yttrande antecknades, att Holmvall, som en längre tid
åtnjutit understöd i form av hyresbidrag, befinner sig i synnrligen fattiga omständigheter, men
att styrelsen det oaktat av formella skäl icke ansåg sig kunna tillstyrka någon pension från
staden, då Holmvall icke varit anställd i stadens tjänst. Vid föredragning av ärendet beslutade
nämnden att med instämmande uti vad fattigvårdsstyrelsen anfört hos stadsfullmäktige
hemställa om avslag å ansökningen.
§5.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökan från änkan
efter avlidne t.f. maskinisten vid elektricitetsverket Helmer Wikström om erhållande av
pension, hade verkets förre föreståndare, ingenjören H.Bergman, inkommit med av
ekonominämnden infordrat yttrande över ansökningen, däri han bl.a. vitsordar att Wikström
under sin c:.a 12-åriga tjänstetid vid verket utfört sina åligganden till full belåtenhet och visat
ett hedrande uppförande. Vid föredragning av ärendet inhämtades vidare av en skrivelse från
stadskamreraren, som erhållit nämndens uppdrag att inkomma med förslag i saken, att
bouppteckningen efter Wikström icke visat någon behållning samt att änkan Wikström, som
hade ett barn, vore sjuklig och i små omständigheter; och föreslog stadskamreraren att tilldela
henne ett årligt understöd av 100 kronor att utgå f.o.m den 3 april 1915. Efter anteckning
härav beslutade nämnden att återställa remisshandlingen till stadsfullmäktige med hemställan
att fullmäktige ville bevilja Helmer Wikströms änka Hanna Wikström ett årligt understöd av
100 kronor att utgå retroaktivt f.o.m. den 3 april 1915 till sonens vård och uppfostran att
uppbäras så länge hon styrkte sig meddellös och högst intill dess sonen uppnått 15 år.
§6.
Enär 1915 års anslag för södra hamnplanens ordnande enligt hamnkontorets utgiftsjournal
överskridits med omkring 8350:-kronor, varjämte ännu – den 7 december 1915 – återstode
olikviderat omkring 13600 kronor för år 1915 å ifrågavarande arbete, hade hamndirektionen
hos stadsfullmäktige anhållit, att ett tillägg av 22000:- kronor till 1915 års anslag till södra

hamnplanens ordnande måtte ställas till hamndirektionens förfogande. Sedan stadsfullmäktige
rem-itterats denna framställning till drätselkammaren, beslutade ekonominämnden vid
föredrag-ning av ärendet att återställa skrivelsen till stadsfullmäktige med det yttrande, att
ekonominämnden icke hade något att erinra mot bifall till hamndirektionens förevarande
framställning.
§7.
Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från hamndirektionen inkommen
skrivelse med anhållan, att sedan direktionen på grund av i staden rådande arbetslöshet
beslutat att anordna nödhjälpsarbete i form av makadamslagning, ett anslag av 1500 kr måtte
ställas till hamndirektionens förfogande för ifrågavarande ändamål, beslutade
ekonominämnden vid föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till
direktionens framställning.
§8.
Sedan stadsbyggmästaren i infordrat yttrande meddelat, att staden icke förfogade över lämplig
lokal, som kan upplåtas till avhållande av sammanträden för de trenne inom staden verkande
sjukkassorna hvilka därom ansökt beslutade nämnden att överlämna ansökningarna till
stadskamreraren för att beaktas vid blivande förslag till fördelning av de i utgiftsstaten under
rubrik 35 avsatta brännvinsmedlen till diverse sociala ändamål..
§9.
Godkändes av stadsbyggmästaren upprättad tablå, utvisande kostnaden för uppvärmning med
högtryckspannan samt driftkostnaden för maskintvätten och för uppvärmning av vatten under
år 1915 i närvarande stadshus ävensom för uppvärmning av lokalerna i stadshuset med
lågtryckspannorna i stadshuset under samma år.
§10.
Stadsbyggmästaren hade i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med uppgift å den i
stadshusets lokaler befintliga belysningsarmatur, som tillhörde Luleå stad, men som av
sterbhuset efter förre källarmästaren C.J.Dahné upptagits å hotellvärdens inventarium och av
sterbhuset i samband med övriga hotellinventariers överlåtelse försålts till nuvarande
hotellinnehavare, källarmästarne Edberg; och utgjordes armaturen av följande effekter:
Lilla kaféet: 2 st. takkronor, 8 st. väggarmar
Pianorummet: 1 st. takkrona
Korridoren till matsalen: 4 st. takbelysningar
Trappan till fästvåningen: 2 st. takbelysningar
Vid föredragning av detta ärende beslutade ekonominämnden att efter granskning av
räkenskapen vid tiden för armaturens uppsättande meddela herrarne Edberg om förhållandet
för rättelse i hotellinventariet.
§11.
I skrivelse till drätselkammaren hade stadsbyggmästaren med underrättelse, att han i enlighet
med ekonominämndens uppdrag uppsagt hyreskontrakten med herr J.Lannge och fru
M.Gråberg rörande resp. lokaler i stadshuset, meddelat dels att Lannge förklarat sig villig att
mot en nedsättning av hyran f.o.m. den 1 juli 1916 från 2000 kronor till 1800 kronor
retroaktivt f.o.m. den 1 januari 1915 erlägga särskild ersättning för värme, beräknad efter
fastställd fördelning av den totala värmekostnaden på butiken resp. år dels ock att fru Gråberg
förklarat sig villig att mot nedsättning av nuvarande hyra från 900 kronor till 800 kronor
betala särskild ersättning för värme för butiken enligt fastställd fördelning av årliga

värmekostnaden. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bestämma hyran för
bokhandelsbutiken till 2000 kronor och för cigarrbutiken till 900 kronor förutom att för båda
skall erläggas den årliga ersättning för värme, som drätselkammaren enligt uppgjord
fördelning av värmekostnaden kan bestämma.
§12.
Godkändes av stadsbyggmästaren upprättat förslag till hyresavtal mellan drätselkammaren
och frimurarelogen angående förhyrande av sammanträdeslokal i stadshusets fästvåning under
år 1916 mot en hyra av 25 kronor pr. sammanträde förutom ersättning för elektriskt ljus enligt
mätare.
§13.
Efter föredragning av stadsbyggmästarens skrivelse angående sitt uppdrag att underhandla
med A.B. Stockholms handelsbank om någon förhöjning av hyran för banklokalen beslutade
ekonominämnden att uppdraga till stadskamreraren och stadsbyggmästaren att träda i ny
underhandling med banken.
§14.
Sedan fattigvårdsstyrelsen vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll den 25 november
1915, § 10, angående beviljadt anslag i ett för allt av 400 kronor till bidrag till
slumverksamhetens upprätthållande inom Luleå stad för år 1916, att upptagas i styreslens stat
för nämnda år beslutat, att slumstationens förmån av ved skulle indragas, hade slumsystrarne i
skrivelse till stadsfullmäktige anhållit, att, då genom detta styrelsens beslut den fria ved,
slumstationen alltsedan stadsfullmäktiges beslut den 19 mars 1908, § 5, angående fri ved åt
slummen, fortfarande skall gälla även sedan slummen erhållit kontant hyresbidrag. Enär
emellertid stadsfullmäktiges förenämnda den 25 november 1915, § 10, beviljade anslag icke,
såsom slumsystrarnas i sin skrivelse söka göra gällande, till bestämda del utgör hyresbidrag,
utan till formen är ett anslag i ett för allt till slumverksamhetens understödjande inom staden
beslutade ekonominämnden vid föredragning av ärendet, att, då det vore uppenbart att det
senast beviljade anslaget i ett för allt vore ansett att ersätta de förut i olika former till slummen
lämande anslag, avstyrka bifall till ansökningen.
§15.
Stadsfiskalen Ebbe Hallberg hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren ville
för stadsfiskalskontorets räkning inköpa en skrivmaskin av märket Smith Premier n:r 10 med
B-vagn till ett pris av kronor 525:- och skulle han i händelse av bifall härtill till kostnadernas
täckande bidraga med 175 à 200 kronor på så sätt, att den firma, varifrån skrivmaskinen
levereras, övertager en stadsfiskalen tillhörig maskin, värderad till ovannämnda belopp vadan
alltså så stadens andel skulle belöpa högst 350 kronor av köpesumman. Vid föredragning av
ärendet beslutade ekonominämnden att anhålla hos magistraten, att magistraten ville till
nämnden avgiva utlåtande i saken.
§16.
Biföll drätselkammaren Dagny Håkanssons i skrivelse gjorda anhållan om avkortning av en
henne tillhörig hund påförd hundskatt för år 1916, av skäl att sökanden bor utom stadsplanen
avlägset å Stadshertsön.
§17.
Sedan vagnskarlen Karls August Forssell i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att han
måtte beviljas tillstånd att genom månatlig betalning av 5 kronor gälda honom för åren 1913

och 1914 påförda, men ej guldna kommunalutskylder, beslutade ekonominämnden vid
föredragning av ärendet att på så sätt bifalla sökandens begäran, att han skall äga att genom
erläggande under nästkommande mars och april månader av 5 kronor pr.månad och därefter
av 10 kronor pr. månad betala de honom påförda, men ej guldna kommunalutskylder för år
1913, kr. 121:60 och för 1914, kr.93:10, tillhopa 214:70. Protokollet förklarades i denna del
omedelbart justeradt.
§18.
Godkände ekonominämnden följande uppbördsterminer för kommunalutskylder under
innevarande år:
1.a terminen 29 – 31 mars , 1,3 – 4 april.
2:a terminen 15 – 17, 19 – 21 juni.
3:e terminen 11 – 16 september.
§19.
Sedan drätselkammarens tekniska nämnd till ekonominämnden översänt protokollsutdrag
angående av nämnden lämnat tillstånd till utskänkningsbolaget att vidtaga en del yttre och
inre ändringar å terassbyggnadens lokaler, beslutade ekonominämnden att uppskjuta
behandlingen av detta ärende, tills definitivt avtal träffas rörande förhyrningen av lokalerna.
§20.
Beslutade nämnden att stämning skall uttagas å förre hamnmästaren C.A. Wolff för utfående
av stadens fordran hos honom, 26 kronor 50 öre.
§21.
Föredrogs ett av D:r Sven Kjellman utfärdat intyg, att stadsbokhållaren A.Glaas på grund av
lungsjukdom är tillsvidare oförmögen sin tjänst förrätta. Sedan vidare antecknats, att Glaas
varit ur tjänst sedan den 16 innevarande februari, lades intyget till handlingarna.
§22.
Biföll nämnden af stadskamreraren framställd begäran att få för drätselkontorets räkning
inköpa ett exemplar av vardera av statskalendern och handelskalendern för år 1916.
§23.
Biföll nämnden en av Nykterhetsvännernas Centralkomité genom herr Nilsson framföra
begäran att nu få å drätselkontoret uppbära att av stadsfullmäktige den 11 september 1913, §
14, beviljat anslag av 50 kronor för nämnda år, men som komitén försummat att då uppbära.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 18 februari
1916.
Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, M. Lindqvist, K.H. Hultström,
D.Andersson, O.E. Wester, G. Lundström samt underteckn. sekr.
§1.

Till justeringsmän utsågos hrr K.H.Hultström och O.Åhrström.
§2.
Folkskollärare A.M. Falk hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet från den 25
jan. 1916 till vårterminens slut. Styrelsen biföll denna ansökan och förordnades till vikarie för
sagda tid ex. folkskollärarinnan Aslög Sahlström.
§3.
Folkskollärarinnan Signe Hedman i Mjölkudden, som i egenskap av e.o. lärarinnans
tjänstledighet vid folkskolans därstädes sedan den 1 sept. 1913, hade anhållit om
tjänstgöringsbetyg, och beslöt folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Med beröm godkänd;
Förmåga att i skolan upprätthålla
ordning och att i övr. leda ungdomars
Uppfostran
Med utmärkt beröm godkänd;
Nit
Berömligt;
Vandel
Hedrande.
§4.
Folkskollärarinnan Aslög Sahlström som i egenskap av vik.lärarinnan tjänstgjort vid
Mjölkuddens folkskola under sistl. hösttermin samt från den 23 sistl. jan, hade anhållit om
tjänstgöringsbetyg, och beslöt folkskolestyrelsen tilldela henne så lydande vitsord:
Undervisningsskicklighet
Förmåga etc.
Nit
Vandel

Med beröm godkänd;
Med utmärkt beröm godkänd;
Berömligt;
Hedrande.

§5.
Från föreningen Vita Bandets ordf. och sekr. hade till folkskolestyrelsen inkommit en
skrivelse, som innehöll ett vid ’Vita Bandets’ föräldramöte i Sjömanskapellet den 6
innevarande febr. gjort uttalande, i vilket hemställdes, att styrelsen ’ville ta i övervägande, om
folkskolan ej skulle kunna förbjuda sina elever att annat än i föräldrars eller målsmäns
sällskap besöka biograferna’ – Folkskolestyrelsen, som ej ansåg lämpligt att förbjuda barns
biografbesök, uppdrog åt överläraren att eventuellt i samråd med representanter för andra
skolor inom staden söka träffa överenskommelse med biografägaren om anordnande av
billighetsföreställningar med särskilt för barn lämpade program samt beslöt rikta en vädjan till
föräldrar och målsmän att ej så ofta och så utom urskiljning med avseende å programmet, som
nu sker, låta barn besöka biografen. (Hr Wester avlägsn. sig.)
§6.
Överläraren hade i skrivelse hemställt, att folkskolestyrelsen ville besluta, att full avlöning
skulle utgå till baderskan, städerskorna i Östra skolan och timlärarna å folkskolans högre
avdelning, på grund av smittosam sjukdom. Förslaget bifölls i vad det gällde baderskan och
städerskan, medan däremot frågan om timlärarnas avlöning och vikariatsarvode åt fru Anna
Hallberg bordlades till ett följande sammanträde.
§7.

I enlighet med av vaktmästaren vid Notvikens skola R.Johansson gjord framställning
meddelade styrelsen honom avsked från nämnda vaktmästartjänst från och med den 1 juni
innevarande år. Styrelsen beslöt låta tills vidare anstå med tjänstens återbesättande.
§8.
Från Kungl.Kammarrättens ansökningskontor hade framställts anmärkning mot utanordnande
av statsbidrag å 36 kr. för slöjdundervisning i Mjölkuddens skola höstterminen 1914, och
hade med anledning härmed till Bef.haf. i Norrbottens län anordnat folkskolestyrelsen att
återbetala drygt 36 kronor eller ihågkomma med förklaring. Styrelsen beslöt lämna en så
lydande förklaring: Redan till vårterminens slut 1914 talades om att en ny slöjdgrupp skulle
insättas i Mjölkudden. Det var då meningen att undervisningen i denna skulle börja med
höstterminens ingång. På hösten kom dock den allmänna mobiliseringen såväl skolstyrelsens
ordf. som överläraren voro mobiliserande intill höstterminens början och en del lärare långt in
på terminen. På grund av det ökade arbetet med att under sådana förhållanden ordna läsningen
i skolan, kom den nya slöjdgruppen att ta sin början först den 1 okt, c:a två veckor senare att
de skulle ha gjort enligt skolstyrelsens bestämmelser. Då antalet slöjdlärarinnor uppgick till
sextio, och då vi hoppas, att någon hänsyn även tages till de exeptionella förhållanden, som
voro rådande hösten 1914, våga vi hemställa, att utanordningen godkändes.
§9.
Överläraren anmälde, att Kon.Befh. vägrat utanordna statsbidrag för den slöjdgrupp vid
Mjölkuddens skola för vårterminen 1915. Styrelsen lämnade ordföranden och överläraren i
uppdrag att överklaga detta beslut.
§10.
Styrelsen, beslöt låta inköpa 20 par skidor.
§11.
Från undervisningsnämnden meddelades att, den beviljat flickan Amy Björklund avgång från
skolan efter folkskolestadgans § 48, samt att följande barn erhållit tillstånd att deltaga i
nattvardsundervisningen: Sigurd Lindqvist, Oskar Dahlström, Hilma Berglund, Sofia Riström,
Elis Sundström och Axel Jonsson, de tre senare under vissa villkor.
§12.
Från ekonominämnden anmälde att den lämnat herr A.Gullberg och O.Åhrström i uppdrag att
utanordna räkningar å skolorna samt att den inköpt 400 hl koks till ett pris av 2:85 kr pr hekt.
§13.
Till protokollet anmäldes, att gossen Karl Sigfrid Broman inarbetats hos hemmansägaren
Aug.Johansson, Trundön, Rosvik med en årlig avgift av 100 kr.

Justerat:
Oskar Åhrström
Herman Hultström”

Dag som ovan
Alfr. Gullberg/P.Edw.Lindmark

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 24 februari 1916.

Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Wallin,
Brändström, Aurén, Carlgren, Åhr-ström, Hellsten, G. Andersson, Fröken Holm, Herrar Lind,
Falk, Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Hanson, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson,
Sölwén, Gillqvist, Widlund, Forsgren, Fru Bohlin och Herr Svensén samt Stadskamreraren,
varemot såsom frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Thurfjell, Hage och Schultz. Av
dessa hade Herr Thurfjell anmält sig förhindrad att bevista sammanträdet och de övriga hade
ej kunnat med kallelse anträffas.
§ 1.
Utsågos Herrar Aurén och Åhrström att jämte Herr Ordföranden tisdagen den 29 innevarande
februari klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det
vid senaste sammanträdet den 27 sistlidne januari förda protokoll.
§ 3.
Sedan med anledning av framkommen anmärkning rörande den onaturligt stora
vedförbrukningen i maskinistens i stadhuset bostad Drätselkammaren hos Stadsfullmäktige
föreslagit utfärdande av närmare föreskrifter beträffande den myckenhet ved, som skulle
tillhandahållas befattningshavare, vilken vore tillförsäkrad fri bostad och bränsle, varvid
Drätselkammaren tillika hemställt att taga i övervägande, om icke förmånen om fritt bränsle
borde utbytas mot en i varje fall lämpligt avvägd kontant ersättning, samt Stadsfullmäktige
remitterat detta ärende till Lönenämnden, hade på uppdrag av Lönenämnden särskilda
kommitterade uppgjort följande förslag i ärendet:
Till Lönenämnden.
Sedan Drätselkammaren med anledning av framkommen anmärkning rörande den onaturligt
stora vedförbrukningen i maskinistens i stadshuset bostad hos Stadsfullmäktige föreslagit
utfärdande av närmare föreskrifter rörande den kvantitet ved, som skall tillhandahållas
befattningshavare, som är tillförsäkrad fri bostad med bränsle, varvid Kammaren tillika
hemställt, att det borde tagas i övervägande om icke förmånen av fritt bränsle borde utbytas
mot en i varje fall lämpligt avvägd kontant ersättning, hade Stadsfullmäktige remitterat
ärendet till lönenämnden.
Vid behandling av ärendet vid lönenämndens sammanträde den 20 januari 1915 framhölls att
med anledning av svårigheten att i varje särskilt fall kontrollera den verkliga åtgången av ved
och de särskilda lägenheternas olika behov, det vore önskvärt att i de fall, då det läte sig göra,
utbyta bränsleförmånen in natura mot kontant anslag.
Nämnden beslutade vidare att sedan nödig utredning införskaffats från Stadsbyggmästaren
uppdraga till undertecknade att uppgöra förslag i ärendet.
Stadsbyggmästaren har sedermera den 14 nästlidne september inkommit med den begärda
utredningen, varav torde framgå att så gott som överallt särskilda mer eller mindre vidlyftiga
anordningar skulle behöva vidta-gas för att varje befattningshavares ved skulle kunna hållas
avskild från stadens vedförråd.
Vad själva frågan beträffar anse vi den normala vedförbrukningen vara:
För vanligt rum intill 50 kvm. golvyta 2,75 famnar björkved och till kök 5,5 famnar barrved.
Famn = 6'x 8'x 3' = 144 kub.-fot.
För särskilt kalla bostäder, exempelvis maskinistens i stadshuset, ökas kvantiteten med 25 %.
Som emellertid enligt föregående ganska dyrbara anordningar äro erforderliga för att hålla
befattningshavarens ved avskiljd från stadens och vidare oss veterligt några anmärkningar
avseende slöseri med den ved, staden tillhandahåller sina befattningshavare, icke hava

förekommit samt, då i alla händelser någon verklig kontroll över att bostadshavarens och
stadens ved ändock icke bleve sammanblandad vore svår att åstadkomma, anse vi att någon
ändring i nu rådande förhållanden icke bör ske.
Beträffande maskinistens i stadshuset höga vedförbrukning, som föranlett Drätselkammarens
förslag till Stadsfullmäktige, torde den nämligen finna sin naturliga förklaring i den
omständigheten, att den honom tilldelade bostaden är mycket kall.
Vi vilja därför inskränka oss att föreslå, att befattningshavaren i de fall, då sådant kan ske utan
särskild kostnad för staden, skall erhålla sin löne-ved huggen och inlagd, däremot ej, om
arbetet därmed skulle kräva särskild kostnad för staden.
Luleå den 8 november 1915.
Carl Tillman. K. H. Santesson.
Lönenämnden hade godkänt detta yttrande såsom sitt eget förslag i ärendet.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på
Beredningsnämnden att låta vid den förebragta utredningen bero.

hemställan

av

§ 4.
Sedan till Lönenämnden remitterats en från hälsovårdstillsyningsmannen V. Oskarsson hos
Stadsfullmäktige gjord ansökning om rätt för honom att få tillgodoräkna dels tjänsteår från
och med den l januari 1903, dels ock löneförmåner enligt 1912 års lönestat från och med den l
januari 1915, hade Lönenämnden avgivit följande
Utlåtande.
Lönenämnden finner icke något skäl föreligga, varför sökanden, vilken den l oktober 1915
skriftligen förbundit sig att godkänna de i nu gällande lönereglemente upptagna villkor och
bestämmelser, skäligen skulle kunna anses berättigad att från tidigare tidpunkt än den dag, då
denna förbindelse avgivits, tillgodoräkna sig löneförmåner enligt 1912 års lönestat.
Med hänsyn till Hälsovårdsnämndens den 29 september 1915 fattade beslut, därvid Nämnden,
med avslag å sökandens framställning om rätt för honom att återtaga sin af Nämnden den 23
mars 1915 beviljade ansökning om avsked från hälsovårdstillsyningsmannabefattningen, ånyo
antagit sökanden till hälsovårdstillsyningsman från och med den l oktober 1915, finner
Lönenämnden visserligen sökanden ifråga om tjänsteårsberäkning vara efter det förut erhållna
avskedet att anse som nyantagen den 29 september 1915, men då billighetsskäl synes tala för
att sökanden skall äga rätt att tillgodoräkna sig tjänsteår under hela den tid han varit anställd i
stadens tjänst som hälsovårdstillsyningsman, och Hälsovårdsnämnden icke anfört någon
omständighet, som talar för avslag å sökandens framställning om rätt att räkna lönetur från
och med 1903 års ingång, anser sig Lönenämnden böra tillstyrka bifall till ansökningen i
denna del.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att bifalla Lönenämndens förslag.
§ 5.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av F. J. Holmqvist hos Kungl. Maj:t
gjord ansökan om tillstånd till anläggandet av ett eget hem å Luleå stads donationsjord.
Uti avgivet yttrande hade Stadsingenjören, under erinran att sökanden med sin framställning
avsåge stadens del av Nordantillheden och närmare bestämt vreten n:r 151 om cirka 82,5 ar,
framhållit, att detta område vore beläget vid segelbart vatten och i närheten av järnväg samt
därför lämpligt för en eller annan industri, varför han för sin del avstyrkt ansökningen.

Med stöd av vad Stadsingenjören anfört hade Drätselkammaren därefter hos Stadsfullmäktige
avstyrkt bifall till Holmqvists framställning.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att förklara sig förhindrade att upplåta någon mark å det i ansökningen avsedda området.
§ 6.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en ansökan från jordägaren Hans A.
Hornberg om tillstånd till att uppföra en uthusbyggnad å honom tillhörig mark å Mjölkudden.
Sedan Stadsingenjören i avgivet yttrande meddelat, att ansökan avsåge byggandet av ett uthus
å vretan n:ris 465—467 i stället för den nu befintliga uthuslängan, som består av flere vid
olika tillfällen sammanbyggda mindre snygga delar, hade Drätselkammaren på tillstyrkan av
Stadsingenjören och Stadsbyggmästaren hemställt om bifall till sökandens framställning.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige framställningen.
§ 7.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 maj 1913 till Drätselkammaren remitterat en
från Bergverksaktiebolaget Freja inkommen skrivelse med förfrågan om och i så fall under
vilka villkor staden vore villig att för bolagets krananläggning å Svartön leverera elektrisk
ström.
Sedan elektricitetsverkets dåvarande föreståndare inkommit med infordrat yttrande, däri han
på anförda skäl avråder leverans av ström till Frejabolagets kran, hade Drätselkammaren vid
sammanträde den 29 maj 1914 bordlagt ärendet i avvaktan på den Hässlerska utredningen
rörande överloppsströmmens användning.
Vid förnyad föredragning den 7 i denna månad av detta ärende hade Drätselkammaren på av
föreståndaren anförda skäl hemställt, att Stadsfullmäktige ville besluta, att någon elektrisk
ström f. n. icke skulle levereras till Bergverksaktiebolaget Freja för ifrågavarande ändamål.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige detta Drätselkammarens förslag.
§ 8.
Sedan Stadsfullmäktiges ordförande till Drätselkammaren överlämnat en från Länsstyrelsen
erhållen avskrift av Kungl. Civildepartementets skrivelse angående ifrågasatta stenleveranser
till vissa kommuner, hade Drätselkammaren remitterat ärendet till Stadsingenjören med
uppdrag att efter samråd med Hamnmästaren inkomma med yttrande i saken.
Vid föredragning i Drätselkammaren av ärendet hade ur Stadsingenjörens yttrande antecknats:
att Luleå stad, som använder uteslutande makadamiserade gator, icke har användning för
gatsten i annan utsträckning än till kant- och rännstenar;
att staden sedan krigsutbrottet såsom nödhjälpsarbete låtit slå dylik gatsten, som för
närvarande utgör 1,200 kvm., lagd i förråd och tillräcklig för stadens behov under 3 à 4 år
framåt, samt
att hamnen, som under senaste tid iordningställt de nya hamnplanerna med yttjärad
makadamisering, icke är i behov av någon gatsten.
Efter anteckning härav hade Drätselkammaren beslutit hos Stadsfullmäktige hemställa, att
Fullmäktige icke ville fästa avseende å det i skrivelsen gjorda erbjudandet.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag.
§ 9.
Efter föredragning av upprättad förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av
fattigdom eller sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande för år 1916, beslöto
Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden att godkänna densamma.

§ 10.
Luleå stads livsmedelskommitté hade till Drätselkammaren under hand överlämnat ett av
kommittén till Stadsfullmäktige ställt yttrande över Kungl. Jordbruksdepartementets skrivelse
till Konungens Befallningsha-vande i länet den 31 december 1915 angående de lokala
livsmedelskommissionerna och den lokala verksamheten för livsmedelsfrågans ordnande,
vilket yttrande utmynnar i ett förslag, att Stadsfullmäktige ville besluta att med entledigande
av den nuvarande livsmedelskommittén tillsätta en livsmedelsnämnd med i Kungl.
Jordbruksdepartementets förenämnda skrivelse åsyftad befogenhet samt att till nämndens
förfogande ställa en kredit hos Drätselkontoret å 10,000 kronor.
Drätselkammaren hade för sin del hos Stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till detta
livsmedelskommitténs förslag.
Vid föredragning av ärendet beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden i
enlighet med livsmedelskommitténs förslag samt utsågo till ledamöter i Luleå stads
livsmedelsnämnd Herrar E. P. Lantz, Elof Lindberg, A. Schalin, R Hedström och Fru Carla
Grafström med Herr Lantz som sammankallande och med Herr A. Ulander samt Fruarne Julia
Fernlund och Louise Bennet som suppleanter.
§ 11.
Luleå stads livsmedelskommitté, som ansett sig böra begagna sig av Domänstyrelsens
erbjudande att få inköpa ved från statens skogar och med anledning därav träffat preliminärt
avtal med revirförvaltaren i Bodens revir angående köp av 300 järnvägsfamnar barrved,
befintliga i Brännberg, hade, då för avtalets fastställande fordras borgen, gjort förfrågan hos
Drätselkammaren, om Kammaren vore villig att å stadens vägnar teckna omförmälda borgen.
Vid föredragning av ärendet hade Drätselkammaren beslutit att å stadens vägnar teckna den
av revirförvaltaren fordrade borgen samt att om den sålunda vidtagna åtgärden göra anmälan
till Stadsfullmäktige med anhållan om godkännande.
På Beredningsnämndens hemställan beslöto Stadsfullmäktige att god-känna åtgärden i fråga.
§ 12.
Föredrogs och lades till handlingarne utdrag av Drätselkammarens protokoll för den 3 januari
1916 angående val av ordförande och vice ordförande i Drätselkammaren samt fördelning av
kammarens ledamöter och suppleanter på de båda nämnderna.
§ 13.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) O. R. Marklunds begäran att få arrendera staden tillhöriga
s. k. Stabsgärdan å Notviken;
2:o) N. A. Erikssons begäran om tillstånd att få tillbygga uthuset å hans vreta n:r 451;
3:o) Luleå Folkbiblioteks framställning om anslag till läsrums-verksamheten för år 1916;
4:o) Herr Carlgrens motion rörande en del utfästelser från stadens sida för den händelse
folkskoleseminariet i Luleå kommer att utvidgas till dubbelseminarium;
5:o) Tornedalens skidfabriks framställning om nedsättning av priset å elektrisk ström;
6:o) A. F. Liljas begäran om en del skyddsåtgärder för hans fastighet i kvarteret Gäddan;
7:o) Norrbottens distriktsstyrelses av S. S. U. H. begäran om anslag till en studiekurs.
§ 14.
Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från cigarrhandlandena i staden om
utsträckning av tiden för cigarrbutikernas öppenhållande.
Som ovan.

På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, P. Th. Aurén, Oskar Åhrström.
År 1916 den 4 mars efter därom förut publicerad kungörelse offentligen uppläst, betygar
Å tjänstens vägnar:
A. Holm.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 februari
1916.
Närvarande: Herrar Gullberg, Ahlström, Wikén, Nilsson, Lindgren, fruarna Sundström och
Johansson, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 31 januari 1916 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för mars föredrogs och godkändes.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 132 kronor.

§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under januari, uppgående till
kr.376:44.
§5.
Beslöt styrelsen utackodera Naima Bergströms son Nils Erik Gösta.
§6.
På därom gjord framställning beviljades Emma Persson Uusitalo 5 kronor i månaden såsom
bidrag till sitt barns utackordering.
§7.
Beslöt styrelsen genom skrivelse anmoda tapetseraren Birger Johansson i Elfsbyn att lämna
bidrag till underhåll åt Agda Malms barn Bertil Gustaf, tills vilket han erkänt sig vara fader.
§8.
Beslöt styrelsen efter votering med 4 röster mot 2 avslå en framställning från förstmästare
A.Carlén, att styrelsen ville betala en räkning å 67 kronor för tjänsteflickan Sofia Elenius’
vård å anstalten Hälsan.
§9.

Godkändes till utbetalning stadsfogden A.Bexells från förra sammanträdet bordlagda räkning
å kr. 140:15 för anhängiggörande och utförande av talan mot skomakaren Gideon Sundling
angående barnaföda.
§10.
På framställning av överkonstapeln A. Strand beviljades hans moder inträde å fattiggården
och skulle Strand förbinda sig att ersätta styrelsen för hennes vård och underhåll med 50 öre
pr. dag, så länge hon kunde göra någon nytta för sig, och därefter med belopp, som styrelsen
kunde pröva skäligt.
§11.
Beslöt styrelsen utackordera gossebarnet Erland Alexander Johansson, född den 22 juni 1911
och som till år 1914 avlidne cirkusarbetaren Frans Ludvig Johansson, hos arbetaren Ferdinand
Boman mot ett arvode av 15 kronor per månad och skulle vad styrelsen sålunda finge
vidkännas utsökas hos Uddevalla stad, där Johansson ägde hemortsrätt.
§12.
Beslöt styrelsen förskottera erforderliga medel för Dagny Fredrika Håkanssons intagande å
vanföreanstalten i Stockholm samt dessutom lämna henne ett bidrag av 25 kronor.
§13.
Anmälde snickaren C.E.Thurfjell, att han numera icke kunde leverera stora likkistor till
billligare pris än 10 kronor pr styck och beslöt styrelsen godkänna förhöjningen.
§14.
Anmälde fru Hulda Melin, att hon på grund av dyrare inköp såge sig nödsakad att höja priset
på svepning med en krona och beslöt styrelsen godkänna denna förhöjning.

§15.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för vård å Sandträsk sanatorium för följande
personer, nämligen P.O. Björling, Leo Öqvist, Maria Nilsson och Greta Nilsson.
§16.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 27 januari 1916 till styrelsen remitterat en
framställning från Emma Wennberg om anstånd med rivning av boningshuset å stadens
fastighet n:r 232 m.m. Vid föredragning härav beslöt styrelsen, sedan det upplysts, att
Wennberg sålt boningshuset iråga, hemställs, att hennes framställning måtte till ingen åtgärd
föranleda.
§17.
Konungens Befallningshavande i Stockholms län utslag i fattigvårdsmål rörande Gustaf
Vilhelm Rådström föredrogs och lades till handlingarna.
§18.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande August PetterssonAlverström samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Nils Leonard Andersson.
§19.
Anmälde vaktmästaren, att Johan Artur Stenberg avlidit å fattiggården den 6 februari.

§20.
Diakonissans rapport över februari månads utgifter lades till handlingarna.
§21.
Som f. hotellvaktmästaren Ernst Johan Axelsson underlåtit att efterkomma styrelsens
anmaning att inställa sig å härvarande fattiggård för att utföra arbete till gäldande av den skuld
han åsamkat sig därigenom att understöd enligt 1 § i fattigvårdsförordningen måst lämnas
hans hustru och minderåriga barn, beslöt styrelsen jämlikt § 35 mom. 4 i ovannämnda
förordning härom göra anmälan till Konungens Befallningshavande.
Beslöt styrelsen prenumera
pensionsförsäkringen”

Justeras
H.V.Berlin
M.Lundström
J.Johansson”
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Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl

”Tidskrift

för

den

svenska

