Protokoll mars år 1916
”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammaren ekonominämnd i Luleå den 1 mars
1916.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, A. Nilsson och Nordin.

Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 14 februari 1916.

Som ovan
Justeras
A. Ljungberg

Å tjänstens vägnar
K. H. Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 1 mars
1916.

Närvarande: Herrar Fernlund, Sjöstedt, Sander och Ahlström.

§1.
Utsågs herr Fernlund till ordförande för sammanträdet.
§2.
Föredrogs och justerades Nämndens protokoll den 10 februari 1916.

Justeradt 3/4 1916.
H.K.Brändström

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K. H. Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 1 mars 1916.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Sander, Sandström,
Sjöstedt och Ahlström, Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll den 14 nästlidne februari.
§2.
Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Carlgren väckt motion, att
stadsfullmäktige måtte besluta att för den händelse folkskoleseminariet i Luleå utvidgades till
ett dubbelseminarium ikläda sig vissa i motionen angivna utfästelser beträffande
tillhandahållande av mark, ordnande av gator m.m. Sedan stadsingenjören i enlighet med
erhållet uppdrag inkommit med av kartskisser åtföljt yttrande i ärendet, beslutade

drätselkammaren att med överlämnande till stadsfullmäktige av den av stadsingenjören
förebragta utredningen föreslå, att fullmäktige ville, för den händelse att folkskoleseminarium
på i motionen relaterat sätt utfästa sig.
1. att med äganderätt till staten överlåta, dels med grön färg å närlagda av stadsingenjören Erik Kinnman den 2 mars 1916 upprättade karta betecknade mark om 8103,62
kvm:s yta, utgörande tillsammans med den nuvarande seminarietomten 4 hektar, dels
den å samma karta med röd färg betecknade mark, utgörande 1730,64 kvm; och utgör
sålunda det nu till överlåtelse till staten föreslagna området 9834,26 kvm.
2. att anlägga gator längs seminariekvarterets västra och norra sidor;
3. att, när gatan söder om seminariekvarteret utfylles eller framdrages, lämna öppning för
tvenne kanaler till seminariets damm,
4. att, för så vitt bestämmelsen beror på staden, icke tillåta, att området mellan
seminariekvareret och Backgatan bebygges annat än med enfamiljhus.
Drätselkammaren beslutade vidare att föreslå, att stadsfullmäktige ville som villkor för
dessa utfästelser påfordra rätt för staden att framdraga vatten- och avloppsledning
genom seminariekvarteret i Malmgatans förlängning. Som emellertid staden icke är
ägare till hela här ovan till överlåtelse på staten föreslagna område, varför inköp måste
göras av tomterna n:ris 1,6 och 8 i kvarteret Enen, av vilka tomter 634,13 kvm skulle
tillfalla seminarieområdet och 1088,08 kvm, delvis falla inom norr därom liggande
gatan, be-slutade kammaren att uppdraga till stadsingenjören att under hand infordra
anbud å dessa tomter. Protokollet förklarades genast justerat.

Justeras
A. Ljungberg

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K. H. Santesson”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 6
mars 1916.
Närvarande: Herrar Brändström, Schultz, Fernlund, Sander och Sjöstedt. Stadsingenjören,
Stadsbyggmästaren.
§1.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 27 nästlidne januari beträffande i §§ 4, 8-13,
15 och 18 oförmälda ärenden.
§2.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en från länsstyrelsen inkommen
skrivelse jämte handlingar och ritningar rörande det nu omarbetade förslaget till vanlig
väg Luleå – Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden, i vilken skrivelse yttrande
begäres, huruvida Stadsfullmäktige äro villiga att låta bygga och för framtiden underhålla
den inom Luleå stads område fallande delen av vägen enligt kaptenen C.Skarstedt den 6
juni 1915 dagtecknade förslag. Sedan Drätselkammaren vid sammanträde den 10 sistlidne
februari beslutit, att det kunde befaras att det till vägförslaget fogade kostnadsförslag på
grund av stegrande arbets- och materialpriser m.m skulle visa sig otillräckligt, anhålla hos
kapten Skarstedt, att han ville för stadens räkning revidera och eventuellt komplettera
förslaget i fråga, hade nu kapten Skarstedt inkommit med bifogade betänkande och
reviderade kostnadsförslag beträffande vägdelen, daterat den 25 februari 1916, i vilket
betänkande redogörelse lämnas för de orsaker, som åstadkommit, att kostnadsförslaget

måste omarbetas; och skulle enligt detta förslag vägen; som utgjorde 3464 m., med bank
och bro kosta kronor 69200:-, varav inom Luleå stads icke planlagda område skulle falla
2181 m. med en kostnad av 59200 kronor. Av ärendets föregående behandling hos
Stadsfullmäktige antecknades, att Stadsfullmäktige den 15 juni 1911, § 7, beslutat att för
den händelse sedvanligt statsbidrag eller två tredjedelar av beräknade kostnaden – 63900
kronor för den del av vägen, som faller under stadens område – kunde erhållas, anlägga
ifrågavarande väg i enlighet med alternativa förslaget V, enligt vilket Järnvägens bidrag
ingick med 63000/3 – 15000 = 21300 – 15000 eller 6300 kronor. Tolkningen av villkoren
för erhållandet av statsbidrag var emellertid som det visat sig felaktig, varför stadens
kostnad enligt förenämnda Stadsfullmäktiges beslut blir 63900 – 15000/3 = 16300 kronor.
Efter anteckning vidare att då enligt nu i föreliggande förslag järnvägen utför viadukten
över bangården i sin helhet, varför dess kontanta bidrag bortfaller, den beräknade
kostnaden för stadens vägdel enligt det nu av kapten C. Skarstedt framlagda
kostnadsförslag av den 25 februari 1916 skulle bliva 59200 kronor och stadens kostnad
således bliva 19733 kronor och 33 öre, beslutade nämnden vid slutlig behandling av
ärendet, att hemställa hos Stadsfullmäktige att Fullmäktige ville förklara sig villiga att mot
sedvanligt statsbidrag låta bygga och för framtiden underhålla inom Luleå stadsområde
fallande delen av vägen enligt kaptenen C. Skarstedts den 6 juni 1915 uppgjorda förslag
med de ändringar, som framgå av kapten Skarstedts förnyade betänkande och reviderade
kostnadsförslag av den 25 februari 1916.
§3.
Godkändes till utbetalning, kapten C. Skarstedts räkning å 50:-, utgörande ersättning för
revidering och komplettering av kostnadsförslaget för vägen Luleå – Svartöstaden med
biväg.
§4.
T.f. föreståndaren för elektricitetsverket hade i skrivelse till Drätselkammarens med
anmälan att entreprenören för Luleå stads elektricitetsverk, Elektriska AB Fram, i strid
mot Drätselkammarens till Stadsfullmäktige anmäld och i ortstidningarna kungjorda
beslut av den 14 april 1915 debiterat 15 % dyrtidstillägg å hela installationskostnaden
såväl material som montage d.v.s. 25 % å på förut gällande priser (Frams anbudspriser
med 10 % avdrag), föreslagit, att, då på grund av det anförda entreprenören måste anses
ha brutit sitt kontrakt med staden, Drätselkammaren ville dels ålägga entreprenören
återbäring av de för högt uttagna betalningen med 11 % dels att antingen antaga flera
entreprenörer eller ock överflytta installationsverksamheten till elektricitetsverket. Vid
föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera föreståndarens skrivelse till
entreprenören för yttrande inom 14 dagar efter delfåendet.
§5.
Med anledning av en av Robertsviks Ångsåg Viklund & Sjödin gjord anhållan beslutade
Drätselkammaren efter föredragning av Stadsingenjörens i ärendet avgivet yttrande att
medgiva ångsågen rätt att upptaga en 3 meters kanal genom karantänskajen mot följande
villkor, att firman förbinder sig rätt att utföra bron och landfästen för denna på sätt och
enligt ritning, som kan av Stadsingenjören godkännas; att staden förbehåller sig rätt att, så
snart firman ej ordentligt underhåller anläggningen igenfyllda kanalen, varvid bron bliver
stadens egendom; samt att firman igenfyller den gamla öppningen, så snart den nya
kanalen tages i bruk, ävensom den senare, när den icke längre användes för sitt ändamål.

§6.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en farmställning av A.V. Falk
m.fl. å Mjölkudden boende personer om upprättande av tvänne vattenkastare å
Mjölkudden för gratis tillhandahållande av vatten till befolkningen därstädes ävensom till
de resande, hade Stadsingenjören i infordrat bilagt yttrande på tekniska och andra skäl
avstyrkt bifall till ansökningen. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med
anslutning till de av Stadsingenjören i ärendet anförda skäl hos Stadsfullmäktige hemställa
om avslag å framställningen.
§7.
Sedan garvaren R.R. Ruthberg i förnyad skrivelse till Stadsfullmäktige anhållit att få
fullborda den nybyggnad han utan Stadsfullmäktiges tillstånd uppfört å vreten n:ris 134 –
135 mot borttagande av den byggnad, han nu bebor, hade Drätselkammaren, till vilken
Stadsfullmäktige remitterat skrivelsen, efter föredragning av ett av Stadsbyggmästaren i
ärendet avgivet yttrande, däri han av principiella skäl avstyrker Ruthbergs ansökan,
remitetterat ärendet till Stadskamreraren, för ytterligare utredning särskildt beträffande de
villkor, på vilka Ruthberg kommit i besittning av denna vret, sedan staden genom laga
kraftägande dom fått den förklarad som varande stadens egendom. Vid föredragning av
Stadskamrerarens nu avlämnade här bilagda utredning och yttrande, beslutade nämnden,
som har för avsikt att jämlikt Stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1909, § 15, med
laga åtgärder fullfölja Fullmäktiges senaste beslut i saken om avslag å Ruthbergs
ansökning, att på av Stadskamreraren anförda skäl hemställa att Stadsfullmäktige icke
ville fästa avseende vid denna Ruthbergs förnyade ansökning i ärendet.
§8.
Sedan Drätselkammaren utsett läroverksadjunkten A.H. Sjöholm och målaremästaren J.A.
Nilsson att verkställa investering av vattenverkets, gatuarbetenas, Stadsbyggmästarens och
brandkårens förråd hade dessa nu avlämnat berättelse över av dem gjorda inventering; och
beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att remittera berättelsen till
Stadsingenjören, Stadsbyggmästaren och Brandchefen för avgivande av förklaring.
§9.
Sedan Brandchefen till Drätselkammaren inkommit med berättelse över Luleå stads
brandväsende, brandstyrkans verksamhet samt därmed sammanhängande förhållande
under år 1915, beslutade nämnden att översända densamma till Stadsfullmäktige.
§10.
Stadsbyggmästaren, Stadsingenjören och Brandchefen hade jämlikt Drätselkammarens
beslut den 6 september och 13 november 1915 erhållna uppdrag till Drätselkammaren
inkommit med dels nya kostnadsförslag till beredande av ökat utrymme för brandkåren,
elektricitetsverket och förrådet medelst nybyggnader å tomt n.r 4 i kvarteret Strutsen dels
med verkställd utredning med anledning av herr Falke hos Stadsfullmäktige väckta motion
rörande lämpligheten av en kommunal byggnadsverksamhet. Vidare hade Stadsingenjören
som i samband med den förstnämnda frågan erhållit uppdrag, inkommit med dels uppgift,
å vilka delar av tomt n:r 4 i kvarteret Strutsen staden hade att förvärva för att bliva ägare
av tomten i sin helhet dels med under hand infordrade anbud å de i enskild hand befintliga
tomtdelarnas försäljning till staden. Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att
utse ledamöterna herrar Fernlund och Sander att gemensamt avgiva förslag till nämnden i
föreliggande ärende.

§11.
Sedan jägmästaren Ivan Slettengren under hand till Drästelkammaren överlämnat en till
honom från P.O.Engfors gjord anhållan att få mot erläggande av stubbören få utstämplat
200 st. skadade och vindfällda träd å Luleå stads utmål till Edefors laxfiske, beslutade
nämnden att meddela jägmästaren att nämnden intet har att erinra mot bifall till den av
Engfors gjorda ansökningen.
§12.
Vid föredragning av en till Drätselkammaren ställd skrivelse från innehavaren av f.d.
skogsvaktarebostället å Notvikshemmanet, G.J. Rönngren, med anhållan att få sig tillagt
ett intilliggande område för odling i ersättning för av Karlsviksbanan på sin tid intagna del
av boställets jord, beslutade nämnden att remitettera ärendet till Stadskamreraren och
Stadsingenjören, till den förre för utredning i vad mån Rönngrens uppgift att staden skulle
utan vederlag intagit en del av skogvaktarbostället vore riktig och till den senare för
ombestyrande av uppmätning av området och yttrande i övrigt.
§13.
Sedan Rob.Johansson i Notviken i skrivelse till Drätselkammaren anhållit att få sig ett
område av Moritsängen upplåtet på arrende för nyodling, beslutade nämnden vid det
förhållandet att den lägenhet, i vilket nu ifrågasatta område ingår, är utarrenderat till A.H.
Hedström i Gäddvik att icke taga ansökningen i behandling med mindre sökanden företer
skriftligt medgivande av nuvarande arrendatorn att han är villig att avstå området i fråga
och på vilka villkor.

§14.
Beslutade nämnden att avslå följande framställningar
1) Edv. Enboms begäran om erhållande av en lada å s.k. Stabsgärdan å Notviken.
2) N.A. Englunds begäran om erhållande av en lada å vardera lägenheterna Skataudden
och Kaplansgärdet å Ön vid Gammelstad.
§15.
Godkändes dels av Stadsingenjören upprättat förslag till bytesbrev å ägoutbyte mellan
staden och August Fredriksson för reglering av tomt n:r 4 i kvarteret Gladan enligt
Stadsfullmäktiges beslut den 30 september 1915, § 5, dels av Stadskamreraren upprättade
förslag till kontrakt mellan Drätselkammaren och tullvaktmästaren E.H. Öström rörande
arrende av staden tillhöriga fastigheten n:r 476 i kvarteret Gladan.
§16.
Beslutade nämnden att till Elektricitetsverkets föreståndare remitetra Luleå
Badhusaktiebolags hos Drätselkammaren gjorda framställning om nedsatt pris å elektrisk
ström för elektriska ljusbad.
§17.
En från kapten C. Skarstedt överlämnad annons om stenuttagning för stödmurar vid
landfästena i vägbron över Luleå bangård skulle befordras till ortstidningarne för
införande.
§18.

Luleå Rådstuvurätt hade den 22 december 1913 för lagfart åt Oskar Nyberg å 44,22 ar av
östra hälften av vreten n:ris 390 – 396 av Luleå stads donationsjord, för vilken lagfart,
som omförmäles i § 7 i Kungl. Förordningen ang. lagfart å fång till fast egendom den 16
juni 1875 mött, kungjort ensamma vilande enligt § 10 mom. 2 av nämnda förordning,
sådant detta lyder enligt lagen den 19 november 1897. Sedan Drätselkammaren, som vid
den jämförelse mellan kartorna av åren 1805 – 1807 och år 1863, Stadsingenjören
E.Kinnman verkställt, funnit Luleå stad vars ägare till den ifrågavarande vretdelen, ingivit
protest till Rådstuvurätten mot lagfartens beviljande, hade t.f. magistratsekreteraren E.
Emilén under hand återställt Drätselkammarens skrivelse med förmälan att ärendet icke
kunde av Rådstuvurätten tagas till behandling i den form det förelåge. Efter anteckning
härav beslutade drätselkammaren att bemyndiga Stadskamreraren K.H.Santesson eller den
han i sitt ställe förordnar att avhängiggöra och utföra stadens talan vid Rådstuvurätten i
Luleå emot jordinnehavaren med yrkande att han måtte åläggas att avträda marken till
staden; och skulle utdrag av detta protokoll härvid gälla honom såsom fullmakt.
§19.
Sedan herrar A.H.Sjöstedt och Erik Kinnman avgivit förslag till val av tillfällig
övermontör för elektricitetsverket, beslutade nämnden att uppskjuta valet till nästa
sammanträde för inhämtande genom Stadsingenjören av uppgifter från montörerna
B.Hjort och H. Andersson, om de vore villiga att vid tjänstens övergång till ordinarie
mottaga densamma mot en lön av 2400:- kronor per år.

Justeradt 3/4 1916
H.K. Brändström

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, fördt vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 7 mars
1916.

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin, Hjelm och Aurén äfvensom Hamnmästaren.
§1.
Sedan Hamnmästaren på anförda skäl föreslagit Hamndirektionen att inköpa tomten N:o 7
i kv. Ripan för uppförande därstädes af en Hamnförvaltningsbyggnad hade
Hamndirektionen vid sammanträde den 24 november 1915 i anledning häraf beslutat
tillsätta en kommitté på tre personer för frågans vidare utredning. Från denna kommitté
hade nu inkommit dels skissritningar till byggnad för afsedt ändamål jämte approximativt
kostnadsförslag slutande på 170000 kronor upprättade af stadsarkitekten John Wikberg;
dels ock förslag tillskrifvelse i ärendet till stadsfullmäktige i Luleå så lydande:
’Till Stadsfullmäktige i Luleå kommun
Hamnkontorets lokaler äro tillfölje af deras från hamnen frånskilda läge icke
tillfredsställande. Tjänstemännen kunde icke så följa och öfvervaka sjöfarts- och
trafikeringsförhållanden som om detsamma vore förlagdt vid södra kajen, där den
hufvudsakliga trafiken är koncentrerad. Hamnspårskontoret, som ovillkorligen måste ligga
i närheten af kaj och hamnspår, kan därför icke inrymmas i Hamnkontorets nuvarande
lokaler, och att Hamnens expeditioner skola vara belägna på skilda håll är en afsevärd
olägenhet, icke blott därför att arbetet därigenom försvåras och kräfver större

kontorspersonal, utan äfven för trafikanterna. En centralisering af sjöfartsexpeditionerna
på den plats, som så att säga ligger i rörelsens centrum, skulle för sjöfarten och den
trafikerande allmänheten vara särdeles önskvärd. Kunde härtill, som fallet är i flera af våra
sjöstäder på samma ställe bereda bostäder åt Hamnens tjänstemän, skulle detta icke vara
utan betydelse för sjöfarten, i det fartygsbefälhafvare och andra, som utom den i
hamnordningen fastställda expeditionstiden önskade träffa hamntjänsteman, alltid där
kunde påräkna träffa någon, utan att behöfva springa omkring i staden och söka dem.
Hamndirektionen har sedan en längre tid tillbaka umgåtts med planer att vid lämplig
tidpunkt framlägga förslag i nu antydd riktning. Då genom oförutsedda omständigheter i
hamnkassan uppstått ett öfverskott som möjliggör planens realiserande, har
Hamndirektionen funnit lämpligt föreslå, att en hamnförvalningsbyggnad uppföra å
tomten n:o 7 i kvarteret ’Ripan’, hvilken tomt Direktionen i skrivfvelse till
Stadsfullmäktige den 7 sistlidne december begärt få köpa. Skissritningar jämte
approximativt kostnadsförslag hafva upprättats af Stadsbyggmästaren som biläggas
härjämte. I byggnaden skulle beredas utrymme åt följande expeditioner och
bostadslägenheter:
1.Hamnkontor
2.Hamnspårskontor
3.Sjömanshus
4.Bostäder åt:
Hamnmästaren,
hamnservisen,
hamnbokhållaren,
hamnspårstillsyningsmannen,
hamnbetjänten, signalvakten å Tjufholmen. Dessutom skulle i källaren inredas förrådsrum
år sådana Hamnens inventarier, som tarva ständig tillsyn. Stadsbyggmästaren har beräknat
följande hyresafkastning:
källarlokalerna
500 kr.
hamnkontor och hamnspårskontor
3000 kr.
sjömanshus
700 kr.
4 rum och kök afsedda för hamnmäst.
1500 kr.
Transport
5700 kr.
3 rum och kök afsedda för hamnservisen 950 kr.
2 rum och kök afsedda för hamnbokhåll. 700 kr.
2 rum och kök afsedda för hamnspårstill. 700 kr.
2 rum och kök afsedda för hamnbetjänten 600 kr.
1 rum och kök afsedda för signalvakten
450 kr
Tillhopa
9100:I beräknades beloppet ingår fri uppvärmning.
Hamndirektionen har emellertid ansett, att de beräknade hyrorna skulle i proportion till
vederbörande aflöningar ställa sig för höga, hvarför följande reduceringar böra
ifrågakomma:
Hamnmästaren från 1500 till 1200, red. Kr.300:Hamnservisen från 950 till 700, red. kr.150:Hamnbokhåll. från 700 till 600, red. kr.100:Hamnspårstill. från 700 till 600, red. kr.100:Hembetjänten från 600 till 500, red. kr.150:Kr.900:_
Hyresafkastningen skulle således minskas med 900 kronor eller till kronor 8200:-, därvid
Hamndirektionen räknat med fri uppvärmning och fritt lyse.
Enligt förslaget skulle totala byggnadskostnaden uppgå till kronor 170000:-

Det kan ju visserligen invändas, att byggnaden under nu rådande kristid skulle särskildt
tillfölje av stegradt pris å materialier afsevärdt fördyras, men å andra sidan är väl ovisst
när konjunkturerna återgå till sin förutvarande normala nivå. Vidare behöfva stadens
arbetare och handtverkare under nuvarande dyrtid all den arbetsförtjänst, som kan beredas
dem. Särskildt gäller detta inom byggnadsfacket, då det kan förutsättas, att den privata
byggnadsverksamheten under närmaste tid blifver ringa eller ingen. Slutligen vore det
under nu rådande svåra bostadsbrist en afsevärd lättnad om bostäder kunde beredas sex
familjer i en kommunal byggnad. Den ekonomiska sidan af saken torde kunna ordnas utan
uppoffring från samhället. Hamnens disponibla medel uppgingo den 1 januari 1916 till
kronor 220196.33 och inkomsterna torde äfven framdeles med ganska stor visshet täck
utgifterna. På grund af hvad anförts hemställer Direktionen, att Stadsfullmäktige måtte af
dessa medel bevilja ett anslag af 170000 kronor till uppförande af en
hamnförvaltningsbyggnad, jämte det belopp stadsfullmäktige tänker betinga sig för
tomten ifråga, i enlighet med det af stadsbyggmästaren upprättade och här närslutna
förslaget. Luleå den 7 mars 1916.
På Hamndirektionens vägnar:
Gustaf Burström/Hilding Glimstedt
Vid föredragning af ärendet beslöt Hamndirektionen att i enlighet med, hvad kommiterade
sålunda föreslagit aflåta skrifvelse till stadsfullmäktige. Protokollet förklarades härutinnan
genast justeradt.
§2.
I skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i Norrbottens län den 11 februari 1916,
hvilken skrifvelse genom Magistraten i Luleå öfverlämnats till Hamndirektionen hade
Kung.Kommerskollegium anmärkt bland annat, att de till Kungl.Kollegium genom
Konungens Befallningshafvande i Luleå öfversända utdragen ur räkenskaperna för Luleå
hamn för åren 1909 – 1913 vore ofullständiga till vida att de icke vore bestyrkta. Med
anledning häraf beslöt Hamndirektionen att öfverlämna samtliga handlingar i ärendet till
Stadskamreraren K.H.Santesson hvilken vore den som upprättat ifrågavarande
räkenskapsutdrag med anhållan om densamma måtte af honom bestyrkas och därefter
jämte öfvriga remitterade handlingar till Hamndirektionen återställas före tisdagen den 14
innevarande mars. Protokollet förklarades härutinnan genast justeradt.
Som ofvan
In fidem
Hilding Glimstedt”
”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 7 mars 1916.
Närvarande: Herrar Rosengren, Olsson, Sandström och Grafström.
§1.
Protokollet för den 11 januari 1916 föredrogs och justerades.
§2.
Byggmästaren J.Johansson hade till nämnden ingivet en på honom ställd räkning å kr.6:75
utgörande kostpengar för Ester Johansson under hennes vistelse å stadens epidemisjukhus
den 6 – 14 november 1915 med hemställan, att nämnden ville betala räkningen, enär Ester

medföljt till sjukhuset endast för att biträda vid skötseln av sin treåriga syster Elsa, vilken
intagits för skarlakansfeber. Vid föredragning härav beslöt nämnden godkänna räkningen
till utbetalning ävensom hos Stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande att framdeles i
de fall stadsläkaren prövar skäligt betala kosten å sjukhuset för de personer, som åtfölja de
sjuka för att biträda vid deras skötsel.
§3.
Hälsovårdstillsyningsmannens rapporter för november och december 1915 samt januari
1916 föredrogs och lades till handlingarna.
§4.
Tillsyningsmannens årsrapport för år 1915 föredrogs och lades till handlingarna. Med
hänsyn till innehållet i vissa delar av rapporten prövade nämnden skäligt erinra
tillsyningsmannen Oscarsson om nödvändigheten att i rapporter och tjänsteskrivelser
vinnlägga sig om större saklighet, än vad nu föreliggande årsrapport utvisade, och skulle
Oscarsson genom utdrag av protokollet delgivas detta nämndens uttalande.
§5.
Sedan stadsläkaren numera inkommit med yttrande över de av pensionsnämndens
ordförande, fattigvårdstyrelsen och folkskolestyrelsen föreslagna ändringar i och tillägg
till den för honom gällande instruktion, beslöt nämnden, att handlingarna i ärendet skulle
cirkulera bland ledamöterna Grafström, Rosengren, Hellsten och Sandström i nu nämnd
ordning och ägde varje ledamot rätta att behålla handlingarna i två dagar.
§6.
Från magistraten hade till nämnden för yttrande remitterats ett av Norrbottens läns
djurskyddsförening upprättat förslag till reglemente för åkare och hyrkuskar i Luleå. Vid
ärendets behandling beslutade nämnden på hemställan av herr ordföranden, som fått i
uppdrag att närmare granska förslaget, förklara sig icke hava något att erinra mot
detsammas antagande.
§7.
Stadsfullmäktiges protokoll den 25 november 1915, § 5, angående hälsovårdsnämndens
förklaring över vissa anmärkta missförhållanden vid epidemisjukhuset föredrogs och lades
till handlingarna.
§8.
Vid behandling i Stadsfullmäktige av ett av nämnden väckt förslag om vidtagande av
föreskrivna åtgärder för anordnande av observationsplats för kolera inom Luleå hamn,
varvid nämnden dock framhållit, att någon här i stan bosatt läkare icke kunde anses
medhinna uppdraget att vara observationsläkare, beslöt Stadsfullmäktige, att då ny
stadsläkare numera vore tillsatt, vilken möjligen skulle kunna åtaga sig att vara
observationsläkare, återremittera ärendet till nämnden för utredning härutinnan. Vid
föredragning härav beslöt nämnden meddela stadsfullmäktige, att den nuvarande
stadsläkaren förklarat sig villig åtaga sig nämnda uppdrag.
§9.
Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat en av hälsovårdstillsyningmannen V.Oscarsson gjord framställning om ersättning för en del kostnader i och för
undersökning angående anmärkta missförhållandena vid epidemisjukhuset. Vid
föredragning härav beslutade nämnden avgiva det yttrandet, att som Oscarsson själv

påkallat de personer, vilka uti ifrågavarande sak hörts inför sökanden och Oscarsson förty
även själv borde vidkännas härav föranledd kostnad, funne sig nämnden icke kunna
tillstyrka Oscarssons framställning.

§10.
Sedan magistraten anmodat nämnden att inkomma med uppgift å de åtgärder nämnden
kunde finna skäligt vidtaga i anledning av de anmärkningar förste provinsialläkaren i sin
årsberättelse för år 1915 framställt beträffande renhållning och andra förhållanden inom
staden och stadsläkaren till nämnden inkommit med yttrande i ärendet, beslöt nämnden
ålägga tillsyningsmannen att inkomma med rapport över samtliga avträden i staden, vilka
icke befunne sig i lagligt skick, med särskilt angivande av sådana, som krävde skyndsam
omändring och skulle magistraten genom protokollsutdrag underrättas om detta nämndens
beslut.
Som ovan
Justeras:
Å tjänstens vägnar
F.Rosengren
J.O.Dahl”
”Protokoll, fört vid sammanträde med Byggnadsnämnden i Luleå den 8 mars 1916.
Närvarande: Herrar Forsgren, Flemström,
stadsingenjören samt sotaremästaren.

Emilén,

Ullman,

stadsbyggmästaren,

§9.
Att leda dagens förhandlingar utsågs ingenjör J.A. Forsgren.
§10.
Protokollet för den 2 februari 1916 föredrogs och justerades.
§11.
Hos byggnadsnämnden hade snickaren L.A. Åkerblom anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingiven ritning påbygga boningshuset å tomt n:r 4 i kvarteret Åkern. Vid
före-dragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§12.
Hos byggnadsnämnden hade snickaren Axel Johansson anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra ett uthus å tomt n:r 2 i kvarteret Renen
Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§13.
Kommunala centralbyrån hade till nämnden översänt ett inom Överintendentsämbetet
uppgjort mönster till vägledning vid uppsättande av förslag till särskilda
byggnadsbestämmelser jämlikt § 41 stadsplanelagen och beslöt nämnden överlämna
detsamma till stadsingenjören och stadsbyggmästaren.
§14.

Hos byggnadsnämnden hade styrmannen J.M.Sandström anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingiven ritning reparera boningshuset å tomt n:r 5 i kvarteret Mesen som
ansökningen jämväl avsåge tillbyggnad till boningshuset och detta vore delvis beläget å
inom gata fallande mark, blev densamma av Nämnden avslagen.

§15.
Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om
tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning inreda stall i magasinsbyggnaden å
fastigheten n:r 32 här i staden. Som ifrågavarande magasinsbyggnad vore belägen å mark,
som vore avsedd till öppen plats, beslöt nämnden avslå ansökningen.
§16.
Hos byggnadsnämnden hade guldsmeden Fritz Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet
med ingiven ritning och tomtkarta uppföra uthusbyggnad å tomt n:r 108 i kvarteret
Hunden. Vid föredragning härav beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor, att
byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande.
§17.
Sedan kartan över det av Stadsfullmäktige vid sammanträde den 28 oktober 1915
godkända förslaget till ny stadsplan för stadsdelen norr om Lulsundsgatan och väster om
järnvägen under en månad f.o.m. den 27 januari 1916 hållits å kungjort ställe tillgänglig
för allmänheten samt markägarne inom det område, som beröres av stadsplaneändringen,
genom särskilda kallelsebrev i behörig tid härom underrättats, allt i överensstämmelse
med stadgar i Kungl. Kungörelsen den 31 augusti 1907, hade endast en anmärkning
framställts mot stadsplaneändringen, nämligen av ägaren till fastigheten n:r 5 i kvarteret
Elgen, G.Wikström, över vilken anmärkning stadsingenjören avgivit yttrande. Efter
föredragning härav beslutade nämnden överlämna samtliga handlingar i ärendet till
Stadsfullmäktige med hemställan, att Stadsfullmäktige ville utan avseende å den ingivna
protesten ingå till Kungl.Maj:t med underdånig framställning om stadsplaneändringens
fastställande i oförändrat skick. Denna paragraf förklarades genast justerad.
§18.
Stadsfullmäktiges protokoll den 27 januari 1916, § 14, angående länsnotarien E.Emiléns
val till ledamot i nämnden efter länsnotarien C. Forsgren, som avsagt sig uppdraget,
föredrogs och lades till handlingarna.

Justeras
Carl A. Flemström

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå
den 9 mars 1916.
Nävarande: Samtliga ordinarie ledamöter ävensom Stadsingenjören.
§1.
Vid förnyad behandling av frågan om tillsättandet av biträdande föreståndarebefattningen
vid elektricitetsverket överlämnade Stadsingenjören från montörerna B. Hjort och H.

Andersson var för sig ingivna skrivelser, däri den förre meddelar att han icke ämnar söka
som ordinarie, till platsen om avlöningen icke sättes till lägst, vad han nu begärt eller 2700
kr pr år, den senare däremot, att han är villig att då platsen övergår till ordinarie, taga
densamma mot en avlöning av 2400 kr pr år; och förklarade herr Sjöstedt och
Stadsingenjören båda nu nämnda sökande fullt kompetenta till befattningen ifråga. Sedan
vidare antecknats att de av Drätselkammaren tillsatta komitterade, som hade att avgiva
förslag med anledning av det hos Stadsfullmäktige framlagda kommittéförslaget rörande
den
tekniska
förvaltningens
omorganisation,
föreslagit
en
biträdande
föreståndarebefattning vid elektricitetsverket med en årsavlöning på 2400 kr., beslutade
Nämnden, som ansåg olämpligt att till tillfällig innehavare av befattningen välja en
person, som sedan han satt sig in i göromålen, icke mot föreslagna lönevillkor vill
kvarstanna som ordinarie, att till tillfällig biträdande föreståndare vid elektricitetsverket
utse montören vid Allmänna Svenska Elektriska AB H. Andersson. Mot detta beslut
reserverade sig herr Sander, som ansåg att montören Hjort bort tillsättas på grund av sina,
enligt hans åsigt, bättre meriter.
§2.
I skrivelse till Drätselkammaren hade t.f. föreståndaren vid elektricitetsverket anfört att,
då Stadsfullmäktige den 12 december 1912, §4, beslutade, att hyror för de mätare, som
verket behöver för uppmätning, som därutöver önska särskilda mätare, få betala hyra efter
de grunder, som vid detta besluts fattande vore gällande, någon hänsyn icke togs till, att
mycket små förbrukare finnes, för t.ex. en källarlokal, ett magasin eller dylikt, för vilka
årsavgiften endast uppgår till en eller ett par kronor och för vilka konsumenter således
mätarekostnaden för staden uppgår till högre belopp än strömavgiften; och föreslog
föreståndaren att Drätselkammaren ville gå i författning om sådan ändring i ovan anförda
beslut, att en minimiavgift bestämmes 5 kronor, beräknad pr år, varvid skillnaden mellan
avgiften för ström och detta minimibelopp uppföres å sista terminens räkning såsom
mätarhyra. Vid föredragning av ärendet beslutade Nämnden att med åberopande av vad
föreståndaren anfört föreslå att Stadsfullmäktige ville bestämma en miniavgift pr år av 5
kronor för abonnenter med mätare.
§3.
Föredrogs följande ärenden, enligt beslut i tur och ordning, delgivna Nämndens
ledamöter:
1) Förre föreståndarens alternativa förslag till tariff för ström och motorer,
hushållsapparater och uppvärmning;
2) T.f. föreståndarens förslag dels till tolkning av Stadsfullmäktiges beslut den 25
november 1915 ang. rätt för abonnent att använda accordstariff i kombination med
mätareström dels till ändring av Stadsfullmäktiges samma dag fattade beslut ang.tariffer
för kraft i industriellt syfte;
3) AB Luleå Verkstäders tvenne skrivelse med begäran om nedsatt tariff för elektrisk
kraft;
4) Husqvarna Depots begäran om lägre strömpris; och beslutade Nämnden att avslå
föreståndaren för yttrande och förslag.
§4.
Sedan handlingarna i ärendet rörande ordnandet av gatubelysningen varit delgivna
nämndens ledamöter i tur och ordning, beslutade nämnden remittera desamma till
elektricitetsverkets föreståndare.

§5.
En från B. Bergman inkommen räkning kr. 56:60 å leverans till saluhallen av 4 st.
elektriska värmelement, remitterades till Elektricitetsverkets föreståndare.

§6.
Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till Drätselkammaren anhållit, dels att till
sin disposition erhålla tre à fyra källare i saluhallen för förvaring av kött och fläsk dels att,
då i en del av dessa källare is skulle inläggas, de ändringar och isoleringsåtgärder, som
härför erfordrades, måtte av staden utföras; och anhöll livsmedelsnämnden vidare att,
behov därav visade sig, om tillstånd till uppläggning av en stacke av is på stalltomten
jämte erforderliga bräder till isstackens inramning. Sedan vidare antecknats, att
Stadsbyggmästaren uppgivit att kostnaden för ifrågavarande arbeten eller med inredning
av 2:ne källare till isbod till 250 à 300 kr., beslutade Nämnden att förklara sig icke hava
något att invända mot det föreslagna arbetena samt att beträffande upplåtelsen av källaren
hänskjuta ärendet till ekonominämnden.
§7.
T.f. föreståndaren för elektricitetsverket anmälde att verkets lampförråd behövde
kompletteras med en del lampor som slutsålts; och uppdrog nämnden åt ordföranden och
föreståndaren att efter upptagande av anbud besluta om deras inköp.
§8.
Överlämnade den av Drätselkammaren tillsatta kommittén sitt yttrande och förslag över
det förslag till tekniska förvaltningens omorganisation, som de av Stadsfullmäktige
särskilt utsedda kommitterade avlämnat till Stadsfullmäktige; och beslutade nämnden att
handlingarne i ärendet skulle delgivas de ledamöter av nämnden, som icke deltagit i
kommitténs förhandlingar.

Justeradt 3/4 1916
H.K.Brändström

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson”

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 11 mars 1916.
Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell,
Brändström, Aurén, Carlgren, Åhrström, Hellsten, Fröken Holm, Herrar Lind, Falk,
Fröken Svensson, Herrar Lindgren, Palm, Edström, Nilsson, D. Andersson, Sölwén,
Widlund, Forsgren, Schultz och Fru Bohlin ävensom Stadskamreraren, varemot som
frånvarande antecknades Herrar Westerberg, Wallin, G. Andersson, Hanson, Hage,
Gillqvist och Svensén. Av dessa hade Herrar Westerberg, Hage och Svensén ej kunnat
med kallelse anträffas, och de övriga hade anmält sig förhindrade att bevista
sammanträdet.
Därjämte övervar Herr t. f. Borgmästaren P. Sandström sammanträdet.
§ l.

Utsågos Herrar Carlgren och Hellsten att jämte Herr Ordföranden torsdagen den 16
dennes klockan 5 e. m. justera dagens protokoll.
§ 2.
Antecknades, att ingen av Stadsfullmäktiges ledamöter hade någon anmärkning att göra
emot det vid senaste sammanträdet den 24 nästlidne februari förda protokoll.
§ 3.
Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren remitterat en av Herr Carlgren väckt motion,
att Stadsfullmäktige måtte besluta att för den händelse folkskoleseminariet i Luleå
utvidgades till ett dubbelseminarium ikläda sig vissa i motionen angivna utfästelser
beträffande tillhandahållande av mark, ordnande av gator m.m.
Sedan Stadsingenjören i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med av kartskisser
åtföljt yttrande i ärendet, hade Drätselkammaren föreslagit, att Stadsfullmäktige ville, för
den händelse att folkskoleseminariet i Luleå utvidgas till ett dubbelseminarium, på i
motionen relaterat sätt utfästa sig:
l:o) att med äganderätt till staten överlåta
dels med grön färg å en av Stadsingenjören E. Kinnman den 2 mars 1916 upprättad karta
betecknad mark om 8,103,62 kvm:s yta, utgörande tillsammans med den nuvarande
seminarietomten 4 hektar,
dels den å samma karta med röd färg betecknade mark utgörande 1,730,64 kvm.; och
utgör sålunda det nu till överlåtelse till staten föreslagna området 9,834,26 kvm.
2:o) att anlägga gator längs seminariekvarterets västra och norra sidor;
3:o) att när gatan söder om seminariekvarteret utfylles eller framdrages, lämna öppning
för tvänne kanaler till seminariets damm;
4:o) att, för så vitt bestämmelsen beror på staden, icke tillåta, att området mellan
seminariekvarteret och Backgatan bebygges med annat än enfamiljshus.
Drätselkammaren hade vidare föreslagit, att Stadsfullmäktige ville som villkor för dessa
utfästelser påfordra rätt för staden att framdraga vatten- och avloppsledning genom
seminariekvarteret i Malmgatans förlängning.
Som emellertid staden icke vore ägare till hela här ovan till överlåtelse på staten
föreslagna område, varför inköp måste göras av tomterna n:ris l, 6 och 8 i kvarteret Enen,
av vilka tomter 634,13 kvm. skulle tillfalla seminarieområdet och 1,086,08 kvm. delvis
falla inom norr därom liggande gatan, hade Drätselkammaren beslutit uppdraga åt
Stadsingenjören att under hand infordra anbud å dessa tomter.
Efter det Drätselkammarens yttrande avgivits, hade under hand från motionären inkommit
meddelande, att när från Överintendentsämbetet och Folkskoleöverstyrelsen angivits, att
hela det utvidgade seminarieområdet borde omfatta minst 4 hektar, man därmed icke
avsett att eftergiva fordran om upplåtelse av tomterna på östra sidan om seminariet i deras
helhet, vilka voro avsedda såsom lek- och idrottsplats för det väsentligt ökade barnantalet
vid seminariets övningsskola.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden enhälligt att bifalla Drätselkammarens förslag med det tillägg, att
upplåtelsen till staten skulle omfatta jämväl det område om tillhopa 6,255,88 kvm., som
faller mellan det å åberopade kartan med grönt betecknade området och Lulsundsgatan.
§ 4.
Sedan Drätselkammaren på förslag av Stadskamreraren beslutit att hos Stadsfullmäktige
göra framställning, att Fullmäktige ville utfärda fullmakt för Drätselkammaren eller den
Kammaren i sitt ställe förordnade att för framtiden å stadens vägnar anföra besvär i

mantalsskrivningsfrågor, beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av Beredningsnämnden
att meddela Drätselkammaren den begärda fullmakten.
§ 5.
Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 22 december 1915 beträffande revisorernas
berättelse och Stadsfogdens redogörelse över utestående kommunalrestantier för åren
1903—1912 bland annat beslutit att överlämna de berättelsen åtföljande förslagen till
avkortning av kommunalutskylder för nämnda år till Drätselkammaren för yttrande.
Revisorerna hade i sin berättelse föreslagit, att de i Luleå stads huvudbok för år 1914
balanserade kommunalrestantier för åren 1897, 1900, 1901 och 1902 måtte avkortas, då
det nu ej är möjligt att konstatera, vad som fortfarande står ute för Stadsfogdens åtgärd.
Dessa belopp äro:
för år
1897
Kr.
3,917:22
» »
1900
»
2,640:13
» »
1901
»
27,547:37
» »
1902
»
5,712:28
Kr. 39,817:—
Beträffande åren 1903, 1904 och 1905 hade revisorerna vidare föreslagit, att de för dessa
år utestående restantierna måtte i sin helhet avkortas, då det av förut nämnd anledning
även beträffande dessa är omöjligt att utröna, vilka personer som restera för dessa år; och
utgöra dessa belopp:
för år 1903
Kr. 2,218:17
» » 1904
» 1,515:71
» » 1905
» 2,072:41
Kr. 5,806:29
Vad slutligen beträffar Stadsfogdens förslag till avkortning av kommunalutskylder för
åren 1906–1912, om vilka revisorerna i sin berättelse yttrat, att de borde ingivas till
Stadsfullmäktige i så god tid, att beslut härom kunde fattas innan 1915 års slut, utgöra
dessa enligt av Drätselkontoret upprättade sammandrag följande belopp för de olika åren:
för år 1906
Kr. 1,264:98
» » 1907
» 2,170:13
» » 1908
» 5,696:28
Transport Kr. 9,131:39
Transport Kr.
för år 1909
» » 1910
» » 1911
» » 1912
Kr. 73,527:56

9,131:39
»
»
»
»

11,352:41
23,608:46
16,379:03
13,056:27

De utestående kommunalutskylder, som sålunda föreslås till avkortning, utgöra enligt
föreliggande redogörelse följande belopp:
för åren 1897 – 1902 Kr. 39,817:—
» »
1903 – 1905
»
5,806:29
» »
1906 – 1912
» 73,527:56
eller tillhopa Kr. 119,150:85

Vid föredragning av detta ärende hade Drätselkammaren i anslutning till vad av
revisorerna och Stadsfogden sålunda föreslagits hemställt, att Stadsfullmäktige ville
besluta, att förenämnda oguldna kommunal-utskylder för åren 1897–1912, utgörande
119,150 kronor 85 öre, skola avkortas.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville bifalla detta
Drätselkammarens förslag.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige att bordlägga detsamma till nästa
sammanträde.
§ 6.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en ansökan från Brita
Holmvall om erhållande av pension av staden, hade Drätselkammaren översänt densamma
till Fattigvårdsstyrelsen med anhållan om dess yttrande i saken.
Av Fattigvårdsstyrelsens sedermera inkomna yttrande hade antecknats, att Holmvall, som
en längre tid åtnjutit understöd i form av hyresbidrag, befinner sig i synnerligen fattiga
omständigheter, men att styrelsen det oaktat av formella skäl icke ansett sig kunna
tillstyrka någon pension från staden, då Holmvall icke varit anställd i stadens tjänst.
Drätselkammaren hade därefter med instämmande i vad Fattigvårdsstyrelsen anfört hos
Stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige på förslag av Beredningsnämnden
att avslå framställningen.
§ 7.
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 R. Bergman inkommit
med infordrat yttrande över ansökningen, däri han bland annat vitsordar, att Wikström
under sin cirka tolvåriga tjänstetid vid verket utfört sina åligganden till full belåtenhet och
visat ett hedrande uppförande.
Vid föredragning i Drätselkammaren av detta ärende hade inhämtats, att bouppteckningen
efter Wikström icke visat någon behållning samt att änkan Wikström, som hade ett barn,
vore sjuklig och i små omständigheter, och hade Drätselkammaren hemställt, att
Stadsfullmäktige ville bevilja Helmer Wikströms änka Hanna Wikström ett årligt
understöd av 100 kronor att utgå retroaktivt från och med den 3 april 1915 till sonens vård
och uppfostran att uppbäras så länge hon styrkte sig medellös och högst intill dess sonen
uppnått 15 års ålder.
Beredningsnämnden hade föreslagit, att Stadsfullmäktige ville bevilja änkan Hanna
Wikström ett årligt understöd, så länge hon levde ogift, av 100 kronor från och med den 3
april 1915.
Vid detta ärendes behandling beslöto Stadsfullmäktige att bifalla Drätselkammarens
förslag.
§ 8.
Enär 1915 års anslag till södra hamnplanens ordnande enligt Hamnkontorets utgiftsjournal
överskridits med omkring 8,350 kronor, varjämte ännu – d. v. s. den 7 december 1915 –
återstode olikviderat omkring 13,600 kronor för 1915 å ifrågavarande arbeten, hade
Hamndirektionen hos Stads-fullmäktige anhållit, att ett tillägg av 22,000 kronor till 1915
års anslag till södra hamnplanens ordnande måtte ställas till Hamndirektionens förfogande.

Uti avgivet yttrande över denna framställning hade Drätselkammaren förklarat, att
Kammaren icke hade något att erinra mot bifall till densamma.
Vid föredragning av ärendet biföllo Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden Hamndirektionens förevarande framställning.
§ 9.
Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren remitterat en från Hamndirektionen
inkommen skrivelse med anhållan att, sedan Direktionen på grund av i staden rådande
arbetslöshet beslutit att anordna nödhjälpsar-beten i form av makadamslagning, ett anslag
av 1,500 kr. måtte ställas till Hamndirektionens förfogande för ifrågavarande ändamål,
hade Drätselkammaren vid föredragning av ärendet beslutit att hos Stadsfullmäktige
tillstyrka bifall till Direktionens framställning.
På Beredningsnämndens hemställan biföllo Stadsfullmäktige Hamndirektionens
framställning.
§ 10.
Sedan Fattigvårdsstyrelsen vid föredragning av Stadsfullmäktiges protokoll den 25
november 1915, § 10, angående beviljat anslag i ett för allt av 400 kronor som bidrag till
slumverksamhetens upprätthållande inom Luleå stad för år 1916 att upptagas i styrelsens
stat för nämnda år beslutit, att slumstationens förmån av ved skulle indragas, hade
slumsystrarne i skrivelse till Stadsfullmäktige anhållit, att då genom detta Styrelsens
beslut den fria ved, slumstationen allt sedan Stadsfullmäktiges beslut den 19 mars 1908
haft förmånen erhålla, skulle bortfalla i och med mottagandet av det beslutade
hyresbidraget, Stadsfullmäktige ville bestämma, att Fullmäktiges beslut den 19 mars 1908
angående fri ved åt slummen fortfarande skall gälla även sedan slummen erhållit kontant
hyresbidrag.
Enär emellertid Stadsfullmäktiges förenämnda den 25 november 1915 beviljade anslag
icke, såsom slumsystrarne i sin skrivelse söka göra gällande, till bestämd del utgör
hyresbidrag, utan till formen är ett anslag i ett för allt till slumverksamhetens
understödjande inom staden, hade Drätselkammaren uti avgivet yttrande beslutit att, då
det vore uppenbart, att det senast beviljade anslaget i ett för allt vore avsett att ersätta de
förut i olika former till slummen lämnade anslag, avstyrka bifall till ansökningen.
Beredningsnämnden hade hemställt, att Stadsfullmäktige ville avslå ansökningen.
Vid föredragning av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige med 14 röster mot 7 att i
enlighet med Beredningsnämndens förslag avslå ansökningen.
Minoriteten röstade för ett av Herr Lindgren väckt förslag att bevilja slumsystrarna ett
anslag av 100 kronor per år t. v. för anskaffande av bränsle till slumstationen.
§ 11.
Uti avgivet yttrande över de besvär Kungl. Lotsstyrelsen anfört över Länsstyrelsens beslut
i fråga om sökt åläggande för staden att upplåta en tomt åt lotsverket hade
Drätselkammaren hemställt, att Fullmäktige ville yrka, att besvären måtte lämnas utan
avseende.
Vid behandling av detta ärende beslöto Stadsfullmäktige på hemställan av
Beredningsnämnden att bifalla detta Drätselkammarens förslag.
§ 12.
Till Beredningsnämnden remitterades:
l:o) Berättelse över revision av Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper för
år 1915;

2:o) Herr Nilssons motion om utredning rörande anläggande av vattenledning i Karlsvik
och Karlshäll.
§ 13.
Till Drätselkammaren remitterades:
l:o) F. J. Holmqvists begäran om arrende av ett markområde
å Nordantillheden;
2:o) B. Hells' begäran om avkortning av kommunalutskylder;
3:o) Hamndirektionens framställning om ett anslag å 170,000 kronor för uppförande
av en hamnförvaltningsbyggnad.
Som ovan.
På Stadsfullmäktiges vägnar:
Herm. Fernlund.
A. Holm.
Justerat:
Herm. Fernlund, Albert Carlgren, B. A. Hellsten.
År 1916 den 16 mars efter därom förut publicerad kungörelse offentligen uppläst, betygar
Å tjänstens vägnar:
A. Holm.”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå
den 13 mars 1916.
Närvarande: Herrar Ljungberg, Edström, A.Nilsson och Lindqvist. Stadsingenjören,
stadsbyggmästaren, brandchefen.
§1.
Sedan Stadskamreraren inkommit med infordrat yttrande över Hamndirektionens hos
Stadsfullmäktige gjorda hemställan, att hamnens förvaltning helt och hållet måtte skiljas
från Drätselkammaren, beslutade Ekonominämnden att uppskjuta behandlingen av ärendet
till nästkommande sammanträde.
§2.
För arbetaren H. Sundqvist, som den 27 november 1915 under arbete för staden skadat sig
i ryggen, hade Stadsingenjören i skrivelse till Drätselkammaren begärt ersättning för den
tid av 24 dagar, Sundqvist enligt läkareintyg varit på grund av skadan oförmögen till
arbetet med 2 kronor pr dag, kr.48:- samt för läkarearvode, kr.11:- eller tillhopa 59 kronor.
Vid föredragning av ärendet beslutade Ekonominämnden att med översändandet av
handlingarna i ärendet hemställa att Stadsfullmäktige ville bemyndiga Drätselkammaren
att uttala det begärda beloppet att utgå av olycksfallsersättningen.

§3.
För arbetaren H.F.Uhlén, som den 4 november 1915 under arbete för staden erhöll en
krosskada å näsan, hade Stadsingenjören i skrivelse till Drätselkammaren hemställt om en

ersättning för den tid av 6 dagar, Uhlén enligt läkareintyg varit oförmögen till
ansträngande arbete med kronor 2:60 pr dag, kr.15:60, samt för läkarearvode kronor 20:eller tillhopa kronor 35:60, och beslutade Ekonominämnden vid föredragning av ärendet
att översända handlingarna i ärendet till Stadsfullmäktige med hemställan att Fullmäktige
ville bemyndiga Drätselkammaren att utbetala det föreslagna beloppet att tagas ur fonden
för olycksfallsersättning.
§4.
Föredrogs av överjägmästaren till Drätselkammaren överlämnad av t.f. jägmästaren i
Bodens revir upprättad kassaredogörelse från Luleå stads skog för år 1915.
§5.
Vagnkarlen N.O.Granqvist hade med åberopande av sin stora familj och rådande höga
levnadskostnader hos Drätselkammaren i skrivelse anhållit att han måtte berättigas att med
5 kronor pr månad få inbetala sina oguldna kommunalutskylder för år 1914, kronor 57:50
och beslutade Ekonominämnden vid föredragning av ärendet att på så sätt lämna bifall till
ansökningen att Granqvist skall berättigas att f.o.m. nästkommande april månad måste
genom månatlig avbetalning av 10 kronor betala honom påförda men ej guldna
kommunutskylder för år 1914. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§6.
Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 januari 1916 till Fattigvårdsstyrelsen och
Drätselkammaren remitterat en anhållan från Emma Wennberg, att Stadfullmäktige ville
meddela henne om staden har någon bostad, som hon kunde få hyra, sedan hon sålt sin på
stadens mark å fastighet n:r 232 i kvarteret Simpan stående byggnad och därför måst
avflytta från sin nuvarande bostad, beslutade Drätselkammaren vid föredragning av
ärendet att hemställa att Stadsfullmäktige ville lämna ansökningen utan avseende.
§7.
Föredrogs att från Tekniska nämnden överlämnat utdrag av dess protokoll den 10
nästlidne februari, där nämnden beslutar att giva Ekonominämnden del av sin vid
sammanträde den 7 innevarande februari, § 27, vidtagna åtgärd att föranstalta en ny
upphandling av arbetskavajer för brandkårens personal enligt förändrad modell.

§8.
Luleå Utskänkningsbolag hade under hand förklarat sig villigt att sluta kontrakt rörande
förhyrandet av s.k Skeppsbrokällarens lokaler i stadshuset och utskänkningslokalerna i
terrassbyggnaden mot en hyra pr år av 4000 kronor respektive 10000 kronor. Vid
behandling av ärendet beslutade Nämnden att godkänna de föreslagna hyrorna mot
villkor, att bolaget ersätter de kostnader, som förorsakade staden för de ändringar å
terrassbyggnaden och dess lokaler, som på bolagets begäran blivit utförda; och skulle
Stadsbyggmästaren härå lämna specificerad uppgift. Nämnden beslutade vidare att
uppdraga till Stadsbyggmästaren att å ritning utmärka fördelningen av källarvåningens
lokaler på de olika hyres-gästerna.

§9.
Sedan vagnkarlen Karl August Forsell för Drätselkammaren företett utmätningskvittot,
utvisande att 100 kronor, därav 30 kronor å början av innevarande mars, erlagts av Forsell

till gäldande av 1913 års kommunalutskylder, beslutade Ekonominämnden att, som den i
början av mars gjorda utmätning av 30 kronor verkställde efter det Stadsfogden erhållit
del av Drätselkammarens beslut av den 14 nästlidne februari. Forsell skall anses hava
medelst denna utmätning fullgjort den av Drätselkammaren bestämda avbetalningar för
mars, april, maj och juni månader detta år; och skulle Stadsfogden genom protokollsutdrag erhålla del av Nämndens beslut. Protokollet förklarades i denna del genast justerat.
§10.
Sedan Brodde matservering på grund av stegringen av priset å matvaror i skrivelse till
Drätselkammaren anhållit om tillökning i priset å utspisningen brandmanskapet med 5
kronor pr man och månad, beslutade Ekonominämnden att uppdraga till brandchefen att
under hand infordra skriftliga anbud från Forsbergs, Bergströms, Nilssons och Brodde
matserveringar å utspisningen av brandmanskapet, i vilka anbud skulle finnas angivet om
brandmanskapet kunde beredas möjlighet att intaga sina måltider i särskilt rum.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ovan
Å tjänstens vägnar

”Protokoll, fört till sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 mars 1916.
Närvarande: Herrar Burström, Nordin, Aurén och Olsson ävensom Hamnmästaren.
§1.
Protokollet för den 8 februari 1916 upplästes och justerades.
§2.
Föredrogs och lades utan vidare åtgärd till handlingarna en skrivelse från västra Sveriges
gatstens industriidkareförbund angående inköp av gatsten m.m.
§3.
Till Hamnmästaren remitterades en fråga Hjalmar Palmgren inkommen framställning att
få hyra vissa upplagsplatser under seglationen 1916.
§4.
Sedan Kungl.Kommerskollegium i skrivelse till Konungens befallningshavande i
Norrbottens län bland annat anhållit om infordrande från vederbörande av redogörelse för
i de till Kungl.Kollegium överlämnade utdragen av Luleå Hamns räkenskaper upptagna
konti ”Hamnens fond” och ”Tolagsmedlen” jämte förklaring med anledning därav att ett
kallbadhus för hamnmedel inköpts, hade nämnda skrivelse genom Magistraten i Luleå
överlämnats till Hamndirektionen i Luleå för avgivande av begärd redogörelse och
förklaring. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att remittera densamma till
Hamnmästaren och sekreteraren för skyndsamt avgivande av förslag till skrivelse till
Kungl.Kommerskollegium.

§5.
Svenska Hamnförbundet hade anhållit att Hamndirektionen ville uttala sin anslutning till
en av Sven Lübeck m.fl. i andra kammaren väckt motion om skrivelse till Kungl.Maj.T

angående åtgärder underlättande av vintertrafiken utmed norrlandskusten och på de
norrländska hamnarna eventuellt också sin villighet att medverka till ifrågavarande
syftemåls realiserande. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att lämna herr
ordförande och Hamnmästaren i uppdrag att besvara skrivelsen i fråga. Protokollet
förklarades härutinnan genast justerat.
§6.
Under påpekande därav, att den i flertalet hamntaxor inryckta bestämmelsen om högre
avgifter för fartyg i utrikes än i inrikes trafik enligt uppgift kringginges på det sätt, att
fartyg, som faktiskt omedelbart ämnade sig till utrikes ort, likväl ej sällan utklarerade till
någon utefter routen belägen inrikes hamn utan att där sedermera intaga eller lossa last
eller överhuvudtaget begagna hamnens inrättningar, så att avgiftsplikt på sistnämnda plats
inträdde, hade Svenska Hamnförbundet anhållit om Hamndirektionens meddelande om
dess erfarenheter i antytt hänseende ävensom, huruvida Direktionen ansåge särskilda
åtgärder påkallas till undanröjande av berörda missförhållande. Vid föredragning härav
beslöt Hamndirektionen att uppdraga åt Hamnmästaren att besvara ifrågavarande
skrivelse.
§7.
Svenska Hamnförbundet hade anhållit om upplysning i en del frågor angående stadens
och hamnens förhållande till varandra i ekonomiskt avseende, särskilt beträffande
dispositionen och inkomsterna av markområden, som användas för hamnrörelsens och
därmed närsläktade behov. Vid föredragning av detta ärende beslöt Hamndirektionen att
uppdraga åt Herr ordföranden och Hamnmästaren att lämna svar å skrivelsen.
§8.
Föredrogs och lades till handlingarna meddelande från Svenska aktiebolaget
gasaccumulator angående prisförhöjningar å en del av nämnda firmas artiklar.
§9.
På Hamnmästarens hemställan beslöt Hamndirektionen att för ett pris av 195 kronor
inköpa ytterligare en ¾ kbm. tippvagn för mudderlossningen.
§10.
På förslag av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att för snickeriverkstaden inköpa en
stämmaskin till ett pris av 230 kronor.
§11.
I skrivelse till Hamnmästaren hade Kungl.Kommerskollegium anmodat denne att efter
samråd med 2:dra fartygsinspektören snarast möjligt låta vidtaga sådana anordningar å
ångfärjan att bostadsrummen å fartyget i fråga kunde förses med tillfredställande
belysning och ventilation. I nu föreliggande skrivelse meddelade Hamnmästaren, att den
senare frågan redan ordnats genom en å hamnens verkstad utförd ventilationsanordning.
Vidare meddelade Hamnmästaren att belysningsfrågan icke kunde tillfredsställande
ordnas annat än på artificiell väg och att därvid endast elektrisk belysning kunde
ifrågakomma. Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen uppdraga åt
Hamnmästaren att genom opartisk fackman söka få uppgjort fullständigt program för
nämnda belysnings ordnande.
§12.

På förekommen anledning utsågs Hamnmästaren att vara huvudredare för Hamnens
ångfartyg.
§13.
Föredrogs och lades till handlingarna en skrivelse från Luleå drätselkammare angående
Hamnen debiterad och krediterad ränta för år 1915.
§14.
På förslag av Hamnmästaren beslöt Hamndirektionen att utse kammarskrivaren
B.Ridderstråle att verkställa granskning av debiterade hamnavgifter m.m. för år 1915 och
skulle arbetet vara slutfört före den 15 nästkommande juni.
§15.
På Hamnmästarens förslag beslöt Hamndirektionen att för ett pris av cirka 45 kronor
inköpa en kolsyrespruta ”Kustos”.
§16.
Hamnmästarens kassarapport för februari månad 1916 föredrogos och godkändes.
§17.
Utanordnades diverse räkningar. Av A.Nilsson och H.Westerberg avgivet anbud å
ytterligare makadamslagning föranledde ingen åtgärd.

Justerat den 11 april 1916.
Gustaf Burström”

Som ovan
In fidem
Hilding Glimstedt

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 17 mars
1916.
Närvarande:Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultström,
D.Andersson, V.Oscarsson, B.A.Hellsten, fröken Märta Bucht, hr G.Landström samt
underteck. sekr..
§1.
Till justeringsmän valdes herr D.Andersson och V.Oscarsson.
§2.
Folkskollärare J.Gunnarsson hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet
under en månads tid från den 12 mars, vilken ansökan av styrelsen blev bifallen.
Överläraren anmälde, att annons efter vikarie införts i ortstidningen, och att i avvaktan på
kompetenta vikarier folkskollärare M.Hammarström placerats i hr Gunnarssons klass,
medan undervisningen i hr Hammarströms klass övertagits av småskollärarinnan Anna
Sundsvall. Styrelsen godkände dessa åtgärder.
§3.
Till den ledigförklarade lärarinnetjänsten vid Mjölkuddens folkskola hade vid ansökningstiden utgång en sökande anmält sig, näml. e.o folkskollärarinnan Signe Hedman, samt till
vikariat i Karlsvik två sökanden näml. e.o. folkskollärarinnan Greta Bohlin och vik. folk-

skollärarinnan Aslög Sahlström. Samtliga sökande förklarades behöriga till ord.tjänst vid
folkskola.
§4.
Skolöverstyrelsen förklarade sig nöjd med den ende sökanden till Mjölkuddens skola.
§5.
Skolöverstyrelsen förklarade sig nöjd med de två sökanden till lärarinnetjänsten vid
Karlsviks skola.
§6.
Då förslag till tjänsten vid Karlsviks skola skulle upprättas, föreslog överläraren, att e.o
folkskollärarinnan Greta Bohlin skulle uppföras i första rummet och vik.
folkskollärarinnan Aslög Sahlström i andra rummet. Skolstyrelsen beslöt dock med sex
röster mot två att uppföra fröken Sahlström i första förslagsrummet och fröken Bohlin i
andra rum-met.
§7.
Till ordinarie lärarinnan vid Mjölkuddens folkskola valdes med sökanden e.o.
folkskollärarinnan Signe Hedman.
§8.
Vid val till ordinarie lärarinnan vid Karlsviks skola erhöllo e.o. folkskollärarinnan Greta
Bohlin och vik. folkskollärarinnan Aslög Sahlström lika antal röster, varför lottning måste
verkställas. Lotten utföll till förmån för fröken Aslög Sahlström, som således förklarades
vald till ordinarie lärarinna vid Karlsviks folkskola.
§9.
Skolstyrelsen uppdrog åt ordf. v.ordf. och överläraren att inkomma med förslag till
yttrande över Folkundervisningskommitténs bestämmelser III och II.
§10.
En inbjudan till Nordiska skolmötet i Kristiania skulle överlämnas till överläraren.
§11.
Överläraren meddelade, att dei undersökning visat sig, att elmätaren i Östra skolhuset
varit felaktig, varför skolkassans utgifter för el. ljus i Östra skolan under år 1915 kommit
att understiga utanordnade utgifter under år 1914 med 251:03 kr. Styrelsen beslöt att
nämnda förhållande ej skulle föranleda någon åtgärd från styrelsens sida,
§12.
Folkskolestyrelsen beslöt låta uppsäga e.o. folkskolelärarinnan Greta Bohlin från hennes
anställning vid Luleå folkskolor.

§13.
Från ekonominämnden anmälde, att den låtit inleda tvenne el. ledningar i Östra skolhuset
för vedkapen. Kostnaden skulle ej kunna att överstiga 140 kr.

§14.
Skolstyrelsen lämnade i uppdrag åt ordf. hr Oscarsson att med tillhjälp av sakkunnigt
biträde utreda frågan om användande av annat bränsle än koks i Karlsviks skola.

Justeradt
D.Andersson
Wilh.Oscarsson”

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

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 21 mars 1916.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson och Grafström.
§1.
Stadsfullmäktige hade till nämnden för yttrande remitterat dels ett av folkskolestyrelsen
upprättat förslag till förändrad instruktion för undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor,
dels en skrivelse från pensionsnämndens ordförande angående ändring i stadsläkarens
instruktion dels ock ett från fattigvårdsstyrelsen inkommet förslag till ändring i samma
instruktion.
Över dessa förslag hade stadsläkaren avgivit infordrat yttrande och därvid på anförda skäl
hemställt, dels att nämnden ville avstyrka bifall till desamma dels att nämnden ville
hemställa, att Stadsfullmäktige för sin del ville godkänna ett av honom upprättat förslag
till instruktion för undersökningsläkaren vid Luleå folkskolor, vilket förslag funnes bilagt
hans yttrande.
Vid föredragning härav beslöt nämnden för sin del anföra, att stadsläkaren enligt
nämndens förmenande icke jämlikt gällande författningar, instruktion och praxis kunde
anses skyldig att utan skäligt vederlag underkasta sig den ökning i arbetsbördan, som
bleve en följd av föreslagna ändringarna i och tilläggen till hans instruktion, varför
nämnden, som för övrigt ansåge de avgivna förslagen ställa alltför stora fordringar på
stadsläkaren, på det bestämdaste måste avstyrka deras antagande.
Beträffande det av stadsläkaren ingivna förslaget till instruktion för undersökningsläkaren
vid Luleå folkskolor beslöt nämnden hemställa, att Stadsfullmäktige ville för sin del
godkänna detsamma.
Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl
Justeras
F.Rosengren
Ordf”

”Protokoll, fört vid sammanträde med Drätselkammarens ekonominämnd i Luleå
den 31 mars 1916.
Närvarande: Herrar
Stadsbyggmästaren.

Ljungberg,

Sandström,

Nilsson,

Lindqvist

och

Forsgren.

§1.
Föredrogs och godkändes Nämndens protokoll den 13 nästlidne mars.
§2.
Stadsbyggmästaren hade i skrivelse till Drätselkammaren hemställt att Kammaren ville för
stadshusets behov inköpa dels 1500 hl. prima okrossad westfalisk hjuterkoks till ett pris av
2:85 pr hl. fritt hemkört, enligt bifogad offert av AB Luleå kol- och materialaffär å 550 à
1000 hl. till detta pris dels 70 famnar björkved. Vid föredragning av ärendet meddelade
Stadsbyggmästaren del att kol- och materialaffären erbjudit sig att öka leveransbeloppet
till 1500 hl. till samma pris, som offerten angiver, dels att han frångick sitt förslag om
upphandling av björkved under förutsättning 1500 hl. Koks inköptes. Efter anteckning
härav beslutade Nämnden att antaga AB Luleå kol- och materialaffärs anbud med den
ändring att koksbeloppet ökas till 1500 hl.; och uppdrogs till Stadsbyggmästaren att
ombestyra att kontrakt upprättas och att prov av koksen lämnas av leverantören.
§3.
I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknat ärende föredrogs och
lades till handlingarne en av Stadsbyggmästaren enligt uppdrag upprättad tablå över
verkställd proveldning i stadshuset, varav framgick, att kostnaden för eldning med ved
under den första veckan, provet skedde, blev Kr. 3:30 och under den andra veckan kr. 2:59
billigare pr dag än eldning med koks.
§4.
Sedan fråga väckte att utbyte skulle göras av Drätselkontorets additionsmaskin, en 9siffrig Burrough, mot en maskin av samma fabrikat med bredare vagn för att bliva
användbar vid kommunaluppbörderna, hade Norrbottens läns brandstodsbolag avgivit
anbud å 800 kronor å Drätselkontorets nuvarande maskin. Vid föredragning av ärendet
beslutade Nämnden att uppskjuta detsammas behandling till ordinarie sammanträdet under
innevarande månad.
§5.
Telegrafkommissarien härstädes hade i skrivelse meddelat att, då enligt verkställd räkning
det antal, som utväxlats från abonnentnumren 243, Stadsingenjörens kontor, och 290,
Stadsfiskalens kontor, överstiger för år räknat 2500 samtal, abonnemangsavgiften f.o.m. 1
april 1916 komme att ändras från 60 kr. till 90 kr. för dessa abonnentnummer. Vid
föredragning av ärendet beslutade Nämnden att underskriva de till skrivelsen fogade
abonnemangssedlarne; och skulle förfrågan göras, huruvida Stadsfiskalen E.Hallberg, som
använder sitt kontor icke endast för sin tjänst hos staden, är villig att betala fördröjningen
å abonnemangsavgiften för abonnentsnummer 290.
§6.
Enär det vid inrättandet av Drätselkontorets lokaler för Drätselkammarens sammanträden
avsedda sessionsrummet uteslutande disponeras av kronokassören och hennes biträde och
Drätselkammaren och dess nämnder för den skull nödgas förlägga sina sammanträden till

Stadsfullmäktiges sessionssal, har olägenhet uppstått med anledning av att telefon icke
finnes uppsatt i Stadsfullmäktiges lokaler, varigenom dels möjlighet saknas för
Drätselkammaren att pr telefon inhämta en eller annan för ärendes behandling nödvändig
upplysning dels för ledamöterna, som under sammanträdena bliva oanträffbara för ibland
viktiga meddelanden o.dl. För undanröjande av dessa olägenheter beslutade
Drätselkammaren att hos Stadsfullmäktige anhålla om bemyndigande för Kammaren att
låta uppsätta telefon på lämplig plats i Stadsfullmäktiges lokaler.

Justeras
A.Ljungberg

Som ovan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 31 mars 1916.
Närvarande: Herrar Berlin, Lindgren, Wikén, Ahlström, fruarna Sundström och Johansson
fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 29 februari 1916 föredrogs och justerades.
§2.
Understödslistorna för april månad föredrogos och godkändes och beslöts i samband
härmed beträffande Emma Öhman: att det henne beviljade understödet, 15 kronor och ett
par skor, skulle utökas hos Neder-Luleå kommun; beträffande Anna Espling; att det henne
beviljade understödet skulle utgå för april och därefter indrages; beträffande
A.M.Andersson: att uppdraga åt distriktsrådet att avgöra frågan om hans intagande å
fattiggården: samt beträffande Josefina Dahl: att hon skulle erhålla hyresbidrag med 8
kronor per månad mot villkor, att dottern Ingeborg finge kvarbliva å fattiggården, tilldess
styrelsen kunde finnas ett lämpligare hem åt henne.
§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 145 kronor.
§4.
Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under mars månad,
uppgående till kr.353:99.

§5.
På framställning av skomakaen N.A.Olsson i Heden beslöt styrelsen, att
fosterbarnsarvodet för Gaston Kristoffersson skulle utgå även under år 1916, oaktat han
fyllt 15 år den 10 mars, enär han vore sjuklig och svag.
§6.
Vagnkarlen N.O. Hedqvist hade hemställt, att styrelsen ville utfärda ansvarsförbindelse
för sanatorievård åt hans son Karl Sivert och beslöt styrelsen, sedan det upplysts, att
Hedqvist redan hade ett barn på sanatorium, för vilket han själv bekostade vården, att

ikläda sig den begärda ansvarsförbindelsen, så länge båda barnen vore i behov av
sanatorievård.
§7.
Sedan genom annons i ortens tidningar anbud infordrats å leverans av matvaror m.m. till
fattigvårdden och understödstagarna, hade följande anbud inkommit, nämligen å matvaror
till fattiggården: från handlanden Ture Hagberg till gällande dagpriser med 4 % rabatt; å
mjölk till understödstagarne: intet anbud; samt å bröd till fattiggården: från bagaren
J.Karlsson å 48 öre pr kilo, från bagarne F.E.Sthade å 45 öre pr kil. Vid behandling härav
beslöt styrelsen beträffande Hagbergs anbud å matvaror till fattiggården: att uppdraga åt
beredningsutskottet att jämföra prislistan med dagens gällande priser och verkställa inköp
där lägsta priser kunde erhållas; beträffande Hagbergs anbud å matvaror till
understödstagarme:
att
antaga
detsamma;
beträffande
mjölkleverans
till
understödstagarne: att uppdraga åt beredningsutskottet att antaga möjligen inkommande
anbud; samt beträffande brödleveransen till fattiggården: att antaga Sthades anbud.
§8.
Beslöt styrelsen utackordera gossebarnet Nils Erik Gösta Bergström hos Erik Eriksson i
Brändön emot ett årligt arvode av 120 kronor.
§9.
Beslöt styrelsen utackordera flickebarnet Greta Eriksson hos Nils Hedman i Bälinge emot
ett årligt arvode av 156 kronor.
§10.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Gretschy Eklinds vård å Luleå lasarett.
§11.
På därom gjord framställning beviljades fru Sofia Jansson förhöjning i fosterbarnsarvodet
för Anna Adolfsson med 2 kronor per månad f.o.m. 1 januari 1916.
§12.
Från Stadsfiskalen hade till styrelsen inkommit en rapport vid förhör med å fattiggården
intagne ynglingen Edvin Lindfors, varav inhämtades, att Lindfors gjort sig saker till flera
stölder ävensom sedlighetsförbrytelser mot minderåriga flickor. Stadsläkaren, som på
begäran undersökt Lindfors’ sinnesbeskaffenhet, hade hemställt, att han måtte åtalas för
sina förbrytelser. Med anledning härav beslöt styrelsen överlämna rapporten till
stadsfiskalen med anhållan om åtals anställande mot Lindfors för de förbrytelser, vartill
han enligt innehållet i densamma gjort sig skyldig.

§13.
Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för Fridolf Sundsvalls vård å sanatorium.
§14.
Beslöt styrelsen övertaga Fridolf Sundvalls köpekontrakt å en Husqvarna symaskin, som
kostat 180 kronor och varå avbetalts 84 kronor.
§15.

På därom gjord framställning beviljades Johan Jakob Jakobsson i Bälingsträsk förhöjning
av fosterbarnsarvodet för David Vilhelm Malmström med 5 kronor per månad f.o.m. den
1 april 1916. Nämnda belopp skulle genom tillsyningsmannen eller vårdaren utkrävas hos
styvfadern Lundsten i Karlsvik.
§16.
På därom gjord framställning beviljades Olof Alfred Östling i Hertsöskolan en ersättning
av 30 kronor för vård och underhåll av flickebarnet Margreta Eriksson under 2 månader
f.o.m. den 28 december 1915.
§17.
Biföll styrelsen fru Hulda Wallström i Fagernäs, Boden, anhållan att få utan kostnad för
styrelsen omhändertaga föräldrarna Anders och Johanna Lundström, vilka f.n. äro intagna
å fattiggården.
§18.
Med anledning av en skrivelse från Själevads fattigvårdsstyrlese angående hemsändande
av änkan Anna Magdalena Hedström beslöt styrelsen hemställa, att änkan Hedström finge
kvarstanna i Luleå.
§19.
Med anledning av en skrivelse från Anundsjö fattigvårdsstyrelse angående hemsändande
av hustru Alma Helena Andersson beslöt styrelsen hemställa, att hustru Andersson finge
kvarstanna i Luleå. Beträffande hennes understöd för april beslöts, att detsamma skulle
utgå i likhet med föregående månad.
§20.
Till handlingarna lades en skrivelse från pensionsnämndens ordförande i Nyköping
angående pension åt numera avlidna Hildur Sofia Berggren.
§21.
Till handlingarna lades en skrivelse från Kungl.Medicinalstyrelsen, varav inhämtades, att
skomakaren Viktor Alfred Hansson finge inställa sig vid sjukhuset S.t Görans ljusinstitut
senast den 6 maj 1916 för undergående av lupusbehandling.
§22.
Föredrogs och godkändes listan över utgående fosterbarnsarvoden under första kvartalet
1916, slutande å kr. 1769:50.
§23.
Anmälde vaktmästaren, att följande personer under månaden intagits å fattiggården,
nämligen
den 1 mars: Josefina Dahl med 2 barn,
den 4 mars: Johan Edward Johansson,
den 6 mars: Hulda Granbom med 1 barn,
den 7 mars: Johanna Charlotte Lifbom,
den 11 mars: Fridolf Sundvall,
den 11 mars: Saidi Sofia Sundvall,
den 13 mars: Greta Eriksson;
den 26 mars: Rudolf Åhrström;

samt att följande utgått, nämligen
den 21 mars: Karl Fredrik Paulsson,
den 23 mars: Karl Gustav Degerman,
den 28 mars: Harry Granbom (till epidemisjukhuset)
§24.
Diakonissans rapport över mars månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna.
§25.
Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande August
Pettersson Alverström och Viola Johanssons son Folke.
§26.
Kungl.Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Anna Magdalena Hedström
föredrogs och lades till handlingarna.
§27.
Beslöt styrelsen, att den nya kokerskan å fattiggården skulle t.v. åtnjuta samma lön som
den förra eller 25 kronor pr månad.
§28.
Uppdrogs åt en kommitté, bestående av fröken Sundberg och diakonissan att bestämma
om inköp av kläder till läsbarn.
§29.
Som arbetaren Fridolf Sundvall utbekommit sjukavlöning från Statens Järnvägar för tiden
20/12 1915-31/1 1916 med 92 kronor och 50 öre och hans sjukdom enligt läkareintyg
fortgått oavbrutet till och med den 29 februari 1916, ansåg styrelsen, att Sundvall borde
erhålla sjukavlöning även för tiden 1/2-29/2 1916 med 62 kronor 35 öre. Med anledning
härav beslöt styrelsen uppdraga åt sin sekreterare att med bifogande av läkareintyget
härom göra framställning hos distriktsförvaltningen.

§30.
Anmälde vaktmästaren, att han, sedan änkan Brita Kristina Palm numera erhållit
pensionsunderstöd med kr.5:90 pr månad, indraget henne flitpengar, som beslöt styrelsen
godkänna denna åtgärd.
§31.
Godkändes till utbetalning en räkning å kr.10:10 för desinfektion av Fridolf Sundvalls
bostad i Svartöstaden.

§32.
Godkändes till utbetalning en räkning å kr. 159:10 för av Skellefteå sockens
fattivårdsstyrelse till numera avlidne Karl Häggström förskotterat understöd, varjämte
beslöts, att Häggströms kvarlåtenskap, enligt bouppteckning uppgående till ett värde av
kr.26:75, skulle överlämnas till hans föräldrar.

§33.
Beslöt styrelsen tillsätta en kommitté för utredning angående anställande av särskild
kokerska å fattiggården med uppgift att ansvara för mathållningen, varigenom husmodern
skulle befrias från detta ansvar. Till ledamöter i kommittén utsågos herr ordföranden,
sammankallande, fru Sundström och herr Ahlström med fru Jenny Johansson som
suppleant.

Justeras
H.V. Berlin
M.Sundström
Ellen Sundberg”

Som ovan
Å tjänstens vägnar:
J.O.Dahl

