Protokoll juli 1915

Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen den 1 juli 1915.
Närvarande: Herrar Burström, Hjelm, Aurén, Nordin och Mattson samt Hamnmästaren.

§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 8 nästlidne juni.
§2.
Sedan Konungens Befallningshafvande i länet med åberopande af Kungl. Kommerskollegii
skrifvelse af den 16 juni 1915 i skrifvelse till Magistraten begärt nytt räkenskapssammandrag
att fogas till förlaget till ny hamntaxa för Luleå stad, hade Magistraten öfverlämnadt
skrifvelsen till Hamndirektionen med begäran att direktionen ville skyndsammast inkomma
med sådant räkenskapssammandrag. Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen
att uppdraga till Stadskamreraren att uppgöra nytt sammandrag; och skulle han därvid äga
anlita biträde på hamnens bekostnad.
§3.
Konungens Befallningshafvande i länet med föranledande af Kungl.Kommerskollegii
skrivelse den 16 juni 1915 i skrifvelse till Magistraten anhållit om vissa upplysningar i det
sammandrag af räkenskaperna för Tjufholmssundet för åren 1909 – 1913 som finnes fogadt
till förslaget till taxa å muddringsafgifter. Magistraten till Hamndirektionen öfverlämnat
ärendet för begärd utredning, beslutade Hamndirektionen att uppdraga till Stadskamreraren att
verkställa densamma med rätt att på hamnens bekostnad anlita biträde.
§4.
Sedan Kungl. Kommerskollegii med cirkulärskrivelse öfversändt förslag till kvantitetsräkning
af varor, för hvilka hamnafgift uppbäras, för yttrande, beslutade Hamndirektionen vid
föredragning af ärendet att remitetra detsamma till Hamnmästaren för yttrande.
§5.
Föredrogs stadsfullmäktigeprotokoll den 3 juni 1915. nng. beslutad ny tjänsteårsberäkning för
ångbåtsbefälhafvaren E.A.Sundström; ang. beviljadt tillfälligt lönetillägg till däckkarlar och
eldare å hamnens fartyg; ang. viss beslutad lindring af gällande hamntaxa, beträffande
hamnafgift för varor.
§6.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1915, § 16, hvaraf inhämtade bl.a att
Stadsfullmäktige beslutat dels att befria Stadskamreraren från honom meddelat uppdrag att
vara sekreterare hos Hamndirektionen dels ock att bemyndiga Hamndirektionen att på vissa
angifna villkor anställa en sekreterare mot en årlig aflöning af 500 kronor. Vid behandling af
detta ärende beslutade Hamndirektionen att tillsätta en komité, bestående af Ordföranden, herr
Hjelm och Hamnmästaren, med uppdrag att till nästa ordinarie sammanträde inkomma med
förslag till instruktion för sekreteraren och utsågs herr Hjelm till sammankallande ledamot.

§7.
Beslutade Hamndirektionen att lämna bifall till Hamnmästarens framställning om anskaffande
af 2 st. tippkranar att användas vid mudderlossning.
Som ofvan
Justeradt 13/7 1915
Gustaf Burström”

In fidem
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 5 juli 1915.
Närvarande: Orf. Hr. A.Gullberg, hrr O.Åhrström, M.Lindqvist, G.Nyberg, V. Oscarsson,
B.A.Hellsten och T.Hagberg samt underteckn sekr.
§1.
Folkskolestyrelsen uppdrog åt ordf. och sekr. det till Kon.Bef.hav. i Norrbottens län ingiva
förklaring med anledning av målare Albin Sjöbergs besvär över styrelsens beslut att antaga
målare J.A.Nilsson till entreprenör för målningsarbeten i Västra skolan. Herr V. Oscarsson
begärde få till protokollet antecknat, att han ej ansåge de av stadsbyggmästaren anförda skälen
så vägande, att de medgivande ett frångående av det lägsta anbudet. Protokollet förklarades
genast justerat.
Dag som ovan
Alfr.Gullberg/P.Edw.Lindmark”
”Protokoll, fördt vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 7 juli 1915.
Närvarande: Herrar Fagerlin, Flemström, Wahlgren, Olsson, stadsbyggmästaren och
stadsingenjören.
§65.
Protokollet för den 2 juni 1915 föredrogs och justerades.
§66.
Med byggnadsnämnden hade handlanden C.P. Pettersson anhållit tillstånd att få i enlighet
med ingifven ritning lägga ny grund mot Hackspetten och att i källarvåningen till nämnda hus
få inreda butik och kontor. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med
villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.
§67.
På därom gjord framställning beviljades änkefru Maria Pettersson anstånd till den 1
september 1915 med uppförande af brandmur mot del af tomt n:r 1 i kvarteret Tjädern.
§68.
Hos byggnadsnämnden hade Oskar Ruthström anhållit om tillstånd att få i enlighet med
ingifven ritning påbygga uthuset å tomt n:r 159 i kvarteret Torsken och där inreda en
fotografiateljé äfvensom att få uppföra en bakugn i bagarstugan å samma tomt. Som den

planerade ombyggnaden vore af sådan omfattning att den måst hänföras till nybyggnad och
bakugnen komme att ligga i nuvarande Storgatan, beslöt afslå ansökningen.
§70.
Hos byggnadsnämnden hade O. Segergren anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingifven
ritning tillbygga en förstugukvist till boningshuset å tomt n:r 196 – 197 i kvarteret Stören. Det
antecknades att ifrågavarande arbete redan vore utfördt. Efter föredragning häraf beslöt
nämnden bifalla ansökningen med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant
iakttagits vid arbetets utförande.
§71.
Som till nämndens kännedom kommit, att O. Segergren utan nämndens tillstånd tillbyggt en
förstugukvist till boningshuset å tomt n:r 196 – 197 i kvarteret Stören, beslöt nämnden härom
göra anmälan till allmänne åklagaren i och för åtals anställande mot Segergren.
§72.
Hos byggnadsnämnden hade fastighetsaktiebolaget Lejonet anhållit om tillstånd att få uppföra
en provisorisk byggnad af reavirke med väggar och tak af plåt, 9 meter läng, 7 meter bred och
cirka 2 meter hög å tomt n:r 16 i kvarteret Tigern. Det antecknades, att ifrågavarande byggnad
redan vore uppförd. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningar med villkor,
att byggnaden borttoges, då nämnden så påfordrade.
§73.
Som till nämndens kännedom kommit, att fastighetsaktiebolaget Lejonet låtit utan nämndens
tillstånd uppföra en byggnad å tomt n:r 16 i kvarteret Tigern, beslöt nämnden härom göra
anmälan till allmänne åklagaren för åtals anställande mot bolaget.
§74.
Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå verkstäder anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifven ritning och tomtkarta göra en tillbyggnad af korrugerad plåt till
maskinverkstaden å fastighet n:r 450 här i staden. Det antecknades, att ifrågavarande
tillbyggnad redan vore utförd. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen
med villkor, att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagits vid arbetets utförande.
§75.
Som till nämndens kännedom kommit, att aktiebolaget Luleå verkstäder låtit utan nämndens
tillstånd uppföra en tillbyggnad till maskinverkstaden å tomt n:r 450 här i staden, beslöt
nämnden härom göra anmälan till allmänne åklagaren för åtals anställande bolaget.
§76.
En af M.K.Sandström gjord framställning att få hafva två vedbodar å tomterna n:r 5 och 6 i
kvarteret Pelikan kvarstående, tilldess staden behöfde taga tomterna i fråga i anspråk,
föranledde ej till någon åtgärd.
§77.
Hos byggnadsnämnden hade boktryckaren Georg Isaksson anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifven ritning och tomtkarta utföra en mindre tillbyggnad å uthusen å tomt n:r
6 i kvarteret Gösen. Efter föredragning häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen med villkor,
att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande.

§78.
Hos byggnadsnämnden hade grosshandlanden Atle Burman anhållit om tillstånd att få i
enlighet med ingifven skrifvelse ritning och tomtkarta tillbyggs boningshuset och uthuset å
tomt n:r 1 i kvarteret Laken. Efter föredragning af häraf beslöt nämnden bifalla ansökningen
med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande,
samt att uthuset borttoges, då nämnden så påfordrade.
§79.
Som till nämndens kännedom kommit, att ägarne till fastigheten n:r 1 i kvarteret Laken,
grosshandlaren Atle Burman, stufvaren E.Nordberg och stufvaren I Byström, låtit utan
nämndens tillstånd insättas tillstånd å uthuset å nämnda tomt, beslöt nämnden härom göra
anmälan till allmänne åklagaren för åtals anställande emot dem.

Justeradt den 5 aug 1915
På nämnden vägnar
Axel Fagerlin”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 juli 1915.
Närvarande:Herrar Burström, Falk, Hjelm, Nordlander och Hamnmästaren.
§1.
Föredrogs och justerades protokollet af den 1 innevarande juli.
§2.
Föredrogs ånyo Sjömanshusdirektionens genom Hamnmästaren K.Falkland gjorda förfrågan
om Hamndirektionen vore villig att förhyra lokaler för hamnkontoret i en tilltänkt nybyggnad
å tomt n:r 7 i kv. Ripan; och beslutade Hamndirektionen att tillsätta en komité bestående af
ordföranden (sammankallande) samt herrar Hjelm och Nordlander med uppdrag att inkomma
med yttrande och förslag i ärendet.
§3.
På uppdrag af Hamnmästaren hade ingenjören R.Bergman utarbetat förslag till omändring af
fasta lyftkranen vid södra kajen för elektrisk drift, hvaraf framgick att en kompett anläggning i
driftfärdigt skick enligt programmet kan uföras för 6400 kronor, varvid dock servisledningen
till kranen, hvilken inkommer som ordkabel till fundamentet, bekostas särskildt af hamnen.
Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen att godkänna ingenjör Bergmans
förenämnda program af den 25 juni 1915. Hamndirektionen beslutade vidare att ingå till
Stadsfullmäktige med anhållan att Fullmäktige ville bevilja ett anslag af 7000 kronor till
arbetets utförande.
§4.
Den vid hamndirektionens nästföregående sammanträde tillsatta komitén hade inkommit med
förslag till instruktion för hamndirektionens sekreterare: ”Till Hamndirektioen.”Bil.1/1915.
Vid föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen att godkänna förslaget till instruktion
samt uppdraga till Hamnmästaren att i ortstidningarna kungöra platsen till ansökan ledig; och
skulle ansökningarna vara inkomna senast kl.12 på dagen den 31 nästkommande juli.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.

§5.
Genom protokollsutdrag hade Magistraten meddelat, att Magistraten med stöd af § 27 i
brandordningen föreskrifvet att de förråd af bomull, som för närvarande funnes eller under
seglationen komme att uppläggas å hamnområdet skulle väl skyddade för väta för undvikande
af själfantändning, uppläggas å sådan af hamnmästaren anvisad plats, att upplagen vore i
förhållande till angränsande byggnader belägna på minst ett afstånd af 45 meter. Vid
föredragning af ärendet beslutade Hamndirektionen, sedan Hamnmästaren upplyst att han låtit
varuägarne flytta upplagen i enlighet med Magistratens bestämmelse, att lägga
protokolldutdraget till handlingarne.
§6.
Föredrogs dels en skrifvelse från tariffföreningens inspektör John Hérnod rörande
gnisterläckareanordningarna å hamnens fartyg ”Balder”, ”Trafik” och mudderverket, dels en
skrifvelse från Tarifföreningens delegation med hemställan att dukhufven öfver
mudderverkets skorsten måtte utbytas mot effektiv gnistersläckare; och beslutade
Hamndirektionen att uppdraga till Hamnmästaren att i skrifvelse till tarifföreningen framhålla
de synpunkter, som motiverade Hamndirektionens åsikt att de föreslagna åtgärderna voro
onödiga.
§7.
Tarifföreningens delegation i Stockholm hade i skrifvelse fäst Hamndirektionens
uppmärksamhet på att en del bogserbåtar, som angöra stadens kajer sakna gnistersläckare och
elda med ved, hvarigenom fartyg och upplag i stadens hamn vore utsatta för eldfara. Vid
föredragning af ärendet meddelade Hamnmästaren att, som gällande hamnordning, § 11,
endast förbjuder ”att å fartyg liggande vid kaj och ej försedd med gnistersläckare vid pålands
vind elda med ved under pannorna,” han icke ansåg sig befogad att i annan mån än hvad
hamnordningen säger förbjuda ifrågavarande bogserbåtar att angöra stadens kajer. Sedan
vidare antecknats att tarifföreningen telegrafiskt begärt besked till hvilka åtgärder föreningens
skrifvelse föranledt, beslutade Hamndirektionen att genom Hamnmästaren i skrifvelse
underrätta föreningen om hamnordningens föreskrifter i frågavarande hänseende; och skulle
vidare följande telegram aflåtas till tariffföreningen: ”Hamnordningens föreskrifter iakttagna
skrifvelse följer Hamndirektionen.”
§8.
Sedan Stadskamreraren enligt uppdrag konsulterat Nils Settervalls advokatbyrå angående
räckvidden och tillämpningen i vissa afseenden af det mellan Kungl.Järnvägsstyrelsen och
Luleå stad den 20 mars 1901 upprättade kontraktet angående hamnspårets anslutande till och
trafikerande af Statens Järnvägar, hade nu från advokatbyrån inkommit utlåtande i ärendet.
Vid föredragning häraf beslutade Hamndirektionen att tills vidare bordlägga ärendet.
§9.
Till Hamnmästaren remitterades
1:o) A.Björks begäran om erhållande af fri uniform och regnkappa.
2:o) R.Janssons begäran om att innevarande år får komma i åtnjutande af 3:dje ålderstillägget.
§10.
Stationsinspektoren C.A.Bågenholm hade skrifvelse till Hamndirektionen under förmälan att
stationskarl n:r 299 A.Pettersson den 28 sistlidne juni blifvit missfirmad af
hamnspårstillsyningsmannen A.Björk, anhållit att Hamndirektionen ville göra Björk
uppmärksam på innehållet i § 1, mom.L., af kontraktet mellan Kungl. Järnvägsstyrelsen och

Luleå stad samt att om anmärkningar mot järnvägens personal i tjänstgöring å hamnspåret
förefinnas, desamma måtte göras direkt till stationsinspektoren. Sedan tillsyningsmannen
Björk inkommit med förklaring, däri han bl.a bestrider att han missfirmat Pettersson,
beslutade Hamndirektionen vid ärendets föredragning att låta bero hvad i ärendet förekommit.
§11.
Sedan Kungl.Kommerskollegium i skrifvelse till Hamndirektionen af den 10 juni 1915
anhållit om yttrande öfver ett af Kollegium uppgjort skrifvelsen bifogadt förslag till enhetlig
kvantitetsberäkning för hvart och ett af de varuslag, som i hamntaxan uppräknas, hade
Hamnmästaren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med yttrande och förslag i saken.
Vid ärendets föredragning beslutade Hamndirektionen att upptaga Hamnmästarens yttrande
som sitt eget.
§12.
Föredrogs och godkändes Hamnmästarens kassarapport för nästlidne juni månad.
§13.
Hamnmästaren hade i skrifvelse hemställt om ett anslag af 800 kronor för verkställande af
upprensning med dykare utmed kajerna i norra hamnen för aflägsnande af där befintlig sten,
som i större mängd finnes inbäddade i dyn invid kajerna. Vid föredragning af ärendet
beslutade Hamndirektionen att lämna bifall till framställningen.
§14.
Utanordandes diverse räkningar.
§15.
Öppnades 3 st. inkomna anbud å leverans af furutimmer, afgifna af B.A. Hellsten, Luleå,
Luleå Ångsåg. Luleå, P. Flodin, Luleå och beslutade Hamndirektionen att remittera desamma
till Hamnmästaren för förslag.
§16.
Biföll Hamndirektionen Luleå Segelsällskap genom Hamnmästaren framställda begäran att få
använda bogserångaren ”Balder” som chefsfartyg vid en planerad motorbåtstäfling under
innevarande sommar.

Justeradt d. 10/8 1915.
Gustaf Burström”

Som ofvan
Enligt uppdrag
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 15 juli
1915.
Närvarande: Herrar Sandström, Nilsson, Danielsson och Nordin.
§1.
Föredrogs och justerades nämndens protokoll af den 14 och 25 nästlidne juni.

§2.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 22 nästlidne april betr. §§ 9;11,12 och 20; och
beslutade nämnden angående beviljad fri telefon till stadens sotare, att abonnemangsafgiften
för telefonen skulle af staden betalas från och med den dag detta Stadsfullmäktiges beslut
vunnit laga kraft.
§3.
Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll den 3 nästlidne juni beträffande §§ 3,11,12 och 21.
§4.
Sedan de revisorer, som af Stadsfullmäktige förordnats att verkställa särskild revision af
stadsfogden Bexells redovisning af kommunalrestantier, aflämnat revisionsberättelse, hade
Stadsfullmäktige öfverlämnat densamma till drätselkammaren för yttrande. Vid föredragning
af ärendet beslutade nämnden att infordra stadskamrerarens och stadskassörens yttrande
beträffande den del af revisionsberättelsen, som innefattar förslag till ordnande för framtiden
af stadsfogdens redovisningar till staden.
§5.
I skrifvelse till drätselkammaren hade maskinisten Ferdinand Lindblom anhållit om ytterligare
olycksfallsersättning för sonen David Lindblom med kr. 2:25 pr arbetsdag från den 8 februari
till den 18 maj 1915 eller för 80 dagar jämte särskild ersättning för de direkta utgifterna för
olycksfallet, nämligen lasarettsvård kr. 111:-, massagebehandling kr. 66:95, läkarbesök
kr.11:- eller tillhopa kr.188:95. Sedan stadskamreraren inkommit med af nämnden begärd
utredning i ärendet, antecknades att den af Stadsfullmäktige den 26 mars 1915 på förslag af
drätselkammaren lämnade ersättningen af kr. 2:25 pr dag redan utgör en ersättning dubbelt så
stor, som staden eljest plägar lämna vid inträffade olycksfall samt att drätselkammaren vid
afgifvandet af sitt då lämnade förslag förutsatt att beloppet skulle utgöra ersättning i ett för
allt, så att Lindblom för de då anslagna medlen kr.407:25, själf skulle bekosta lasarettssvård,
läkare- och massagebehandling, hvilket också tydligt framgår af till ärendet fogade
handlingar. Vid föredragning af ärendet beslutade nu nämnden att med öfversändande af
Lindbloms framställning till Stadsfullmäktige, afstyrks bifall till ansökningen, i hvad den
afser efter ersättning för ådragna kostnader före lasarettsvård m.m., men tillika hemställa att
Fullmäktige ville tilldela David Lindblom en fortsatt ersättning för tiden 9 februari – 17 maj
1915 eller för 80 dagar med kr. 2:25 pr dag eller 180 kronor.
§6.
Sedan stadsfullmäktige i innevarande års utgiftsstat under rubrik 35 afsatt kr. 610:68,
utgörande 2% af brännvinsmedlen, till sjukkassor, läsrum m.fl. sociala ändamål, hade
stadskamreraren i enlighet med af drätselkammaren erhållet uppdrag inlämnat förslag till
fördelning af förenämnda medel. Af Stadskamrerarens skrifvelse inhämtades att 7 st.
ansökningar, däraf 3 st. först under innevarande år, inkommit med ett sammanlagdt
anslagskraf å kr. 1136:-, hvartill kommer logen Vaken af I:O:G:T:, som ej anhållit om visst
belopp. Vid föredragning af ärendet beslutade Ekonominämnden i enlighet med hvad
Stadskamreraren föreslagit, att, då anslagskrafvet utgör ett belopp ungefär dubbelt mot det af
Stadsfullmäktige anslagna, föreslå Fullmäktige att reducera de begärda anslagen till ungefär
hälften hvardera och tilldela logen Vaken öfverskottet, hvarvid de olika anslagen skulle blifva
Frälsningsarméns slumstation
kr.100:Nykterhetsfolkets sjukkassa n:r 206 och Nykter
Hetsvännernas sjuk- och begrafningskassa n:r 105, tillhopa
60:Nationalgodtemplarordens 3 loger, 45 kr, hvardera
135:-

Luleå arbetsstuga
Luleå Simklubb
Logen Vaken, Mjölkudden
Tillhopa

200:75:40:610:-

Nämnden beslutade vidare att Stadsfullmäktige måtte fästa det villkor vid anslagens
beviljande, att redogörelse för medlens användning skall lämnas till drätselkammaren.
§7.
Sedan brandchefen i enlighet med nämndens beslut den 14 nästlidne juni infordrat nya anbud
å skolagning för brandkåren hade följande anbud inkommit:
”Anbud för Luleå brandkår - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” Bil. 5/1915
”Anbud å skoreparation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -” Bil. 6/1915
Vid pröfning af dessa anbud beslutade nämnden på förord af vice brandchefen att antaga det
af P.O. Sundqvist afgifna anbudet såsom varande det för staden fördelaktigaste.
§8.
Sedan Stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en af styrelsen för Tekniska skolan
hos Fullmäktige gjord begäran dels om ett anslag för skolans fortsatta verksamhet af 1500
kronor för hvart och ett af åren 1916 – 1918, förutom fri upplåtelse af de lokaler, öfver hvilka
skolan nu förfogar, jämte fritt vatten eller samma förmåner, som kommit skolan till del under
tiden 1913 – 1915, dels ock, att Stadsfullmäktige ville lämna styrelsen i uppdrag att hos
Kungl.Maj:t göra underdånig framställning om statsbidrag till skolan för samma treårsperiod.
Vid föredragning af ärendet beslutade Ekonominämnden att hos stadsfullmäktige hemställa
om bifall till den af skolans styrelse gjorda framställningen.
§9.
Vid föredragning af styrelsens för Tekniska skolans föreläsningsanstalt af Stadsfullmäktige
till drätselkammaren remitterdae begäran om beviljande af ett anslag af 600 kronor för
upprätthållande af anstaltens verksamhet under år 1916 beslutade Ekonominämnden att hos
Stadsfullmäktige hemställa om det begärda anslagets beviljande.
§10.
Stadskassör J.O.Dahl och stadsbokhållaren A.Glaas hade hvar för sig i skrifvelse till
drätselkammaren anhållit om en månads tjänstledighet med bibehållande af
tjänstgöringspenningarna på tider, som af Stadskamreraren bestämdes; och beslutade
nämnden att härtill lämna bifall.
§11.
Biföll nämnden en af Stadskamreraren K.H.Santesson gjord anhållan om tjänstledighet med
bibehållen aflöning under tiden 9 augusti – 7 september innevarande år.
§12.
Sedan Elektricitetsverkets föreståndare R. Bergman med föranledande af Ekonominämndens
protokoll den 14 nästlidne juni § 2 inkommit med förklaring öfver elektricitetsverkets
försenade räkenskaper för år 1914, beslutade nämnden att hänskjuta ärendet till samfälld
drätselkammares behandling.

§13.
Föredrogs och lades till handlingarne en skrifvelse från Norrbottens läns
lifsmedelskommission rörande af drätselkammaren riktade anmärkningar mot det af
kommissionen till staden levererade mjölpartiet.
§14.
Meddelade Stadskamreraren att han vidtalat vattenledningshandtlangaren Edvin Nilsson att
mot fastställt arfvode tills vidare hafva tillsynen af karantärsinrättningen; och beslutade
nämnden godkänna den vidtagna åtgärden.
§15.
drätselkammaren

Stadskamreraren
hade
till
öfverlämnat
följande
obetalda
belysningsräkningar:
Axel Löthner
kr. 18:54
C.A. Nordin
kr. 45:60
C.A. Tärnlund
kr. 20:55
och beslutade nämnden att uppdraga till Stadskamreraren K.H.Santesson att själf eller genom
ombud, som han äger utse, att vidtaga laga åtgärder för fordringarnas indrifning; och skulle
utdrag af detta protokoll därvid tjäna honom såsom fullmakt.
§16.
Meddelade Stadskamreraren att han i enlighet med drätselkammarens bestämmelse den 14
nästlidne juni underrättat Städernas allmänna brandstodsbolag och försäkringsbolaget Victoria
om befintligheten af de upplag af naftalin och jute, som inlagts i Skeppsbrokällarens lokaler i
stadshuset.
§17.
Sedan genom Stadskamreraren anbud å leverans af 100 famnar barrved infordrats genom
annons i ortstidningarne, hade vid anbudstidens utgång endast ett anbud inkommit, nämligen
från Johansson och Nordin, som begärde 14 kr. pr famn om 3 alnar, fritt upplagd å kaj. Vid
pröfning af anbudet beslutade nämnden att afslå detsamma såsom varande för högt samt att
uppdraga till Stadskamreraren att medelst annons eller under hand vid lämplig tid infordra nya
anbud.
§18.
Godkändes uppsatt öfverenskommelse mellan Luleå stad och G.Burström ang. inlösen af
Burström af 7272 kvm af vreten n:r 714 jämlikt bestämmelsen i Kungl Brefvet den 27 maj
1914 och Stadsfullmäktiges beslut den 12 september 1904, för hvilken vretdel afgäld hittills
erlagts.

Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 22 juli
1915.
Nävarande: Herrar Brändström, Bennet
Stadsbyggmästaren, vice Brandchefen.

Schultz

och

Nilsson,

Stadsingenjören,

§1.
Föredrogs och godkändes nämndens protokoll af den 7 nästlidne juni.
§2.
Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll den 3 juni 1915 §§ 7,8,10,13,19,24 och 25; och
beslutade nämnden beträffande beslutade inköp af 804,4 kvm. af vreten 84 – 87, 663,66 kvm.
af fastighet n:r 251 att uppdraga till Stadsingenjören att ombestyra upprättande af köpebref.
§3.
Stadsfullmäktige hade vid föredragning af drätselkammarens förslag med anledning af Staten
Järnvägars begäran om besked, när det af staden erbjudna, till egnahem för personalen vid
Notviksverkstaden afsedda området vid Gammelstadsviken kunde väntas blifva försedt med
gator, vattenledning och aflopp m.m., beslutit dels att af Lina Linder inköpa erbjudna 219, 15
af vreten n:r 434 – 447 till ett pris af kronor 4439.38 dels att i öfrigt återremittera ärendet till
drästelkammaren. Sedan vid föredragning af ärendet antecknats att till remisshandligarna
funnes lagdt- utan att därom i Stadsfullmäktiges protokoll funnes någon anteckning – ett af
distriktschefen C.A. Schultz öfevrsändt af Kungl.Järnvägstyrelsen godkändt förslag till utbyte
under vissa angifna förutsättningar af det utaf Stadsfullmäktige den 14 september 1907
erbjudna marken vid Gammelstadsviken mot ett mindre område söder om järnvägsverkstaden
vid Notviken, beslutade nämnden att uppdraga till stadsingenjören, dels att ombestyra
köpebrefs upprättande rörande den af Lina Linder inköpta marken, dels att inkomma med
utredning och yttrande öfver det från Statens Järnvägar inkomna förslaget till utbyte af
egnahemsområde, dels ock att infordra anbud å den mark, som eventuellt skulle komma att
ingå i nämnda egnahemsområde söder om Notviksverkstaden.
§4.
Biföll nämnden brandchefen U. Ullmans begäran om semester under tiden 4 – 31 innevarande
juli; och antecknades att Ullman med Ordförandes tillstånd begagnat sig af ledigheten f.o.m.
den 4 innevarande juli.
§5.
Kapten C. Skarstedt hade på framställning af dagsverksarbetarna vid arbetena på vägbanken
Luleå - Svartön föreslagit att ifrågavarande arbetares timpenning måtte höjas från 40 till 43
öre i likhet med stadens och järnvägens nuvarande timpenning. Vid föredragning af ärendet
beslutade nämnden att bifalla framställningen att tillämpas retroaktivt f.o.m. den 12 nästlidne
juni.
§6.
Stadsfullmäktige hade genom beslut den 22 nästlidne april till drätselkammaren remitterat en
framställning från Emma Wennberg att få ha en byggnad kvarstående å fastigheten n:r 232.
Sedan stadskamreraren i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med yttrande öfver
framställningen, beslutade nämnden att på af stadskamreraren anförda skäl hemställa om
afslag å ansökningen.
§7.
Elektricitetsverkets föreståndare hade på förfrågan af stadskamreraren meddelat, att kostnaden
för belysning i lotspassningskontoret ej torde öfverstiga 40 kronor samt att kostnaden för
elektrisk uppvärmning torde kunna uppskattas till 600 kronor, allt pr år. Sedan
elektricitetsverkets föreståndare med anledning häraf anmodtats inkomma med uppgift med
hvilken tariff uträkningen skett, meddelade nu föreståndaren att uppgiften om

lotspassningskontorets strömförbrukning för värme grundar på verkets vanliga motortariff.
Som emellertid icke lotsverket utan lotspersonalen, som använder lotspassningskontoret,
betalar kontorets uppvärmning, föreslog stadskamreraren att centraluppvärmning måtte
inredas i saluhallsbyggnaden för att förse icke endast lotspassningskontoret utan äfven öfriga
lokaler därstädes med värme. Nämnden beslutade härefter att uppdraga till stadsingenjören att
inkomma med förslag och kostnadsberäkning till anordnande af centraluppvärmning i
saluhallsbyggnaden.
§8.
Till elektricitetsverkets föreståndare remitterades:
1:o) A.B Luleå Verkstäders begäran om nedsättning i priset för motorström, för profdrift samt
2:o) C.Skarstedt m.fl. framställning om framdragande till Bergviken af elektrisk ljusledning.
§9.
Sedan stadsfullmäktige den 3 juni 1915, § 13, på drätselkammarens förslag beslutit att
strandfisket å Småskären hädanefter skall afgiftsfritt få nyttjas af stadens fiskare, beslutade
nämnden vid förnyad föredragning af Wilhelm Lindgrens anbud å arrendering af fisket ifråga
att utan vidare åtgärd lägga detsamma till handlingarna.
§10.
Sedan kommissionärsfirman Nyman & Schultz anhållit få hyra kvarteret Loet till upplagsplats
för bomull, lin m.m., hade stadskamreraren för drätselkammarens räkning i skrifvelse till
Magistraten efterhört, om kvarteret ifråga finge till firman upplåtas till omnämndt ändamål.
Vid föredragning af Magistratens, drätselkammaren delgifna protokoll i saken den 3 juli 1915
inhämtades, att Magistraten med stöd af § 27 i stycket i den för Luleå stads gällande
brandordningen funnit skäligt godkänna ifrågavarande område såsom upplagsplats för varor
af sådant slag, som omförmäldes i drätselkammarens skrifvelse, under villkor att följande af
brandchefen föreslagna föreskrifter beträffande godsets uppläggning och förvaring blefve
iakttagna, nämligen att afståndet från upplaget till Statens Järnvägars godsmagasin, till
fastigheten n:r 10 i kv. Lejonet samt till fastigheten n:r 5 i kv. Räfven är minst 45 meter samt
att upplaget är täckt och ständig vakt finnes vid detsamma. Nämnden beslutade härefter att vid
uthyrning af området som utgjorde c:a 5000 kvm, en hyra skall betalas efter följande taxa för
1:sta månaden eller del däraf
75 öre
2:dra och 3:dje
37 öre allt pr 10 kvm:s yta; dock att minst
2000 kvm, i första hand förhyres; och skulle uthyrningen ske i enlighet med de af Magistraten
lämande föreskrifter.
§11.
Föreståndaren för köttbeskiktningsbyrån hade anhållit att i byråns ytterrum befintlig spismur
måtte rifvas och utbytas mot en kaminnisch. Sedan Stadsbyggmästaren tillstyrkt
framställningen och uppgifvit kostnaden till högst 130 kronor, beslutade nämnden att
uppdraga til Stadsbyggmästaren att låta utföra arbetet beträffande båda våningarna att betridas
med under rubrik 15 a i innevarnde års utgiftsstat afsatta medel för diverse och oförutsedda
utgifter.
§12.
Stadsbyggmästaren hade aflämnat ett af J.Johansson afgifvet anbud att inlägga en ny
korkmatta med underlag af papp i polisvaktkontoret till ett pris af 298 kronor alternativt att
reparera den gamla mattan för 45 kronor. Vid föredragning af ärendet beslutade nämnden att
remittera ärendet till Stadsbyggmästaren för utredning.

§13.
En framställning från domkapitlet rörande vidtagande åtgärder för afhjälpande af, att matos
från Stadsvaktmästarens kök intränger i biskopens rum i de af domkapitlet förhyrda
ämbetslokalerna i gamla rådhuset, remitterades till Stadsbyggmästaren för undersökning och
förslag.
§14.
I samband med i nästföregående paragraf af detta protokoll behandlade ärende hemställde
stadskamreraren, att, då enahanda missförhållande rådde å drätselkontoret i det att, då
kontoret till följe otillräckliga ventilationsanordningar måste vid vädring använda
gårdsfönstren, starkt matos inträngde från det underliggande hotellköket, effektiva
luftväxlingsanordningar måtte anordnas i drätselkontorets olika rum. Med anledning häraf
beslutade nämnden att uppdraga till stadsbyggmästaren att inkomma med förslag och
kostnadsberäkning till förbättrade ventilationsanordningar i drätselkontoret, hvilket äfven
skulle gälla stadskamrerarens rum, där ventil helt saknas; och skulle förlaget vara nämnden
till handa i så god tid, att anslag till arbetets utförande kunda upptagas i nästa års utgiftsstat.
§15.
Tj.f. Brandchefen hade anhållit att få för brandkårens behof af i stat för nyanskaffning af slang
anslagna medel inköpa 150 m. linneslang af samma slag, som nämnden den 12 nästlidne
februari bemyndigade brandchefen att inköpa, hvilken slang levereras af Jonsereds Fabriks
A.B. till ett pris af kr. 2:15 pr. meter; och beslutade nämnden att härtill lämna sitt bifall.
§16.
Sedan nämnden genom beslut den 14 nästlidne maj uppdragit till elektricitetsverkets
föreståndare att snarast möjligt inkomma med förslag till maskintvättens i stadshuset
förseende med elektrisk drifkraft, hade t.f. föreståndaren i skrifvelse meddelat att han af
Stockholms handelsbank lånat lämplig motor och monterat densamma för ändamålet samt att
densamma visade sig fungera till belåtenhet. Efter anteckning, att kostnaderna voro 400
kronor för motorn och c:a 125 kronor för motstånd, montering m.m.eller tillhopa c:a 525
kronor beslutade nämnden att godkänna den af t.f föreståndaren vidtagna åtgärden.
§17.
Bifölls t.f. föreståndaren för elektricitetsverket anhållan att mot en aflöning af 25 öre pr.
timme få fortfarande till årets slut använda fröken B.Bergman som biträde å elektricitetsveket.
§18.
Stadsingenjören hade för fullgörande af uppdrag att uppgöra förteckning öfver stadens fasta
egendom inom som utom stadsplanen jämte kartor öfver densamma m.m samt för fullgörande
af en del andra uppdrag, för hvars utförande han tillfölje arbete å elektricitetsverket saknar
tillräcklig tid, anhållit att få för en tid af c:a 3 månader anställa ett tillfälligt ingenjörsbiträde
samt att bland 10 sökande till platsen måtte utses ingenjören Karl Johansson, Linköping, med
en af honom begärd aflöning af 200 kronor pr månad. Sedan antecknats, att stadsfullmäktige
anslagit dels genom särskildt beslut den 28 nästlidne januari 300 kronor till ingenjörsbiträde åt
stadsingenjören för upprättande af förenämnda förteckning dels i utgiftsstaten under rubrik 16
f II 1200 kronor till tekniskt biträde för utsättning och tillsyn af ytterarbeten under
sommarmånaderna, beslutade nämnden att lämna bifall till stadsingenjörens framställning
samt utse ingenjören Karl Johansson till tillfälligt biträde åt stadsingenjören på förenämnda
villkor.

§19.
Till stadsingenjören öfverlämnades för besvarande ett från Kommunala Centralbyrån
inkommet förfrågningsformulär ang. i Luleå gällande bestämmelser beträffande utdragande af
vatten-, aflopps- m.fl ledningar, anordnande af gatubelysning samt anläggning och underhåll
af gator och vägar utom det planlagda området.
§20.
Sedan kommanditbolaget Burman & C:o anhållit om tillstånd att nedgräfva elektrisk
jordladdning från bolagets fryshus å Oscarsvarf å staden tätt intill liggande jordområde,
beslutade nämnden att bifalla framställningen med villkor att marken efter ledningens
nedgräfning återställes i samma skick som den hade före arbetets verkställande, och att
ledningen omedelbart borttages, när staden så påfordrar.
§21.
Sedan H.A.Hornberg anhållit att dels ”få uppsätta dels omändra uthusen” vid sin gård i
Mjölkudden, beslutade nämnden att anmoda att inkomma med ritning och karta till
förtydligande af ansökningen.
§22.
Från föreståndarinnan vid elementarläroverket för flickor inkommen skrifvelse med anhållan
om inredning i flickskolebyggnaden af ett skolkök remitterades till stadsbyggmästaren med
uppdag att inkomma med yttrande och förslag i så god tid, att anslag event. kan utverkas hos
stadsfullmäktige under innevarande år.
§23.
T.f. maskinisten vid elektricitetsverket J.O. Blomqvist hade i skrifvelse till dräteslkammaren
anhållit om ordinarie anställning samt om löneförhöjning med 25 kronor pr. månad. Sedan
antecknats, att Blomqvist af föreståndaren aflönats med 100 kronor pr. månad under den tid,
han nu tjänstgjort vid verket, beslutade nämnden på hemställan af t.f. föreståndaren, att
Blomqvist, så länge han uppehåller befattningen som tredje maskinist vid elektricitetsverket,
äger att utöfver nu utgående lön uppbära med befattningen förenade tjänstgöringspenningar i
lägsta lönegrad, eller 25 kronor i månaden, f.o.m, innevarande juli månad, men att
framställningen i öfrigt ej skulle föranleda åtgärd.
§24.
Till stadsingenjören remitterades
1:o) A.Burmans begäran att få köpa stadens del af tomt n:r 1 i kv. Laken.
2:o) A.Burmans begäran att få köpa 251,37 kvm af tomt n:r 7 i kv. Pelikan
3:o) Johansson & Nordins begäran om egoutbyte med staden
4:o) Robertsviks ångsågs anhållan om tillstånd till uppförande af en ny smedja.
§25.
Stadsfullmäktige hade drästelkammaren remitterat en af Ture Hagberg gjord anhållan om
tillstånd till uppförande af en sommarstuga å honom tillhöriga vreten n:r 189 – 191 vid
Lulsundet i enlighet med framställningen närlagd ritning. Sedan vid föredragning af ärendet
upplysts att grunden till byggnaden blifvit lagd under nästlidne maj månad och stommen till
byggnaden befunnits uppförd redan den 12 nästlidne juni eller samma dag som
byggnadsansökningen ankom till drätselkammaren i remiss från stadsfullmäktige, beslutade
nämnden att återställa ansökningen till stadsfullmäktige med hänvisning till stadsfullmäktiges
beslut den 20 december 1909, § 15, samt tillika meddela att drätselkammaren till fullgörande

af stadsfullmäktiges uppdrag till kammaren den 28 nästlidne januari § 6, under sistlidne maj
månad genom införande af kungörelse i ortstidningarne bringat stadsfullmäktige
ofvannämnda beslut af år 1909 till allmänhetens kännedom.
§26.
Bestämde nämnden, att upplåtelsen till fattigvårdsstyrelsen af stadens mark mellan
begrafningsplatsen och kvarteret Renen för potatisodling skulle vara afgiftsfri och gälla för ett
år i sänder tills vidare.
§27.
Meddelade stadskamreraren att aftal i samråd med stadsbyggmästaren träffats med
kopparslagaren J.O. Sundborg att för ett pris af 3 kronor pr st reparera och förstärka ett 30-tal
söndriga trädgårdssoffor, hvilka tarfvade skyndsam reparation och beslutade nämnden att
godkänna åtgärden.
§28.
Anhöll stadsbyggmästaren J.Wikberg om tjänstgöringsbetyg; och uppdrog nämnden till
ordföranden att urfärda sådant.

Justeradt 2/8 1915
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 27 jul 1915.
Närvarande: Herrar Brändström, Danielsson, Sandström, Schultz, J.A. Nilsson och Lindqvist.
Stadsingenjören.
§1.
Föredrogs och justerades kammarens protokoll af den 29 juni 1915.
§2.
Fortifikationsbefälhafvaren i Boden hade på anmodan af kustbefästningskommissionen i
skrifvelse till drätselkammarens ordförande anhållit att kammaren snarast ville utfärda
gåfvobref till kronan å det område å Hamnholmen, som förslagsvis utmärkts å en skrifvelsen
vidlagd karta. Efter föredragning af stadsfullmäktiges under hand införskaffade protokoll i
saken, beslutade kammaren att remittera ärendet till Hamndirektionen med anhållan att
Hamndirektionen ville afgifva yttrande öfver kommissionens förslag med särskild hänsyn
tagen till af stadsfullmäktige fästade villkor vid beviljandet af ifrågavarande markupplåtelse.
§3.
Beslutade kammaren att ajournera sammanträdet för att fortsätta den 29 dennes kl. 6 e.m.

Justeradt
H.K.Brändström”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 27 juli 1915.

Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Olsson, Hellstén och Åhrström.
§1.
Till ordförande för återstående delen av innevarande år valdes länsveterinär F.Rosengren.
§2.
Till vice ordförande för återstående delen av innevarande år valdes stadsläkaren P.G.Olsson.
§3.
Protokollet för den 26 juni 1915 föredrogs och justerades.
§4.
Sedan nuvarande stadsläkaren P.G. Olsson förklarat sig villig att vara observationsläkare för
kolera, därest observationsplats komme att anordnas inom härvarande hamn, beslöt nämnden
att härom underrätta medicinalstyrelsen.
§5.
Sedan stadsläkaren anmält, att den nuvarande desinfektionsugnen å epidemisjukhuset vore
oduglig för sitt ändamål och att således vid en eventuelt utbrytande större epidemi stor fara för
smittspridning komme att förefinnas, beslöt nämnden uppdraga åt herrar ordföranden och
stadsläkaren att gå i författning om anskaffande av en ny desinfektionsugn och skulle
Stadsfullmäktiges godkännande av detta nämndens beslut begäras ävensom att för ändamålet
erforderliga medel måtte beviljas.
§6.
Till stadsläkaren remitterades för yttrande: fattigvårdsstyrelsens och folkskolestyrelsens
förslag till ändringar i stadsläkarens instruktion; pensionsnämndens ordförandes förslag till
ändring i stadsläkarens instruktion; samt herr Falks motion angående en del förändringar i
epidemisjukhusets skötsel.
§7.
Tillsyningsmannens rapport för juni månad föredrogs och lades till handlingarna.
§8.
En skrivesle från tillsyningsmannen angående utrotande av råttor inom staden bordlades till
ett kommande sammanträde.
§9.
Till stadsläkaren remitterades för yttrande en av hälsovårdstillsyningsmannen avgiven rapport
vid inspektion av fastigheten n:r 232 i kvarteret Simpan.
§10.
En skrivelse från fattigvårdsstyrelsen med hemställan, att nämnden ville vidtaga åtgärder för
skiljande av lungsiktiga hustru Gerda Engfors från hennes barn, bordlades till ett kommande
sammanträde.
§11.
Biföll nämnden en av Lucia Andersson gjord ansökan att få inmontera två vattenklosetter i
fastigheten n:r 7 i kvarteret Orren med villkor att gällande föreskrifter noggrant iakttoges vid
arbetets utförande.

§12.
En anmälan från H.F. Bergström, att han som fosterbarn mottagit Axel Georg Johansson, född
den 26 november 1914, föredrogs och lades till handlingarna.
§13.
På därom gjord framställning befriades rådmannen P. Sandström från det honom meddelade
uppdraget att jämte länsveterinär Rosengren avgiva förslag till yttrande över det av särskilt
utsedda komiterade upprättade föreslaget för ett bättre ordnande av stadens renhållning och
utsågs i hans ställe stadsläkaren Olsson.
§14.
En av tillsyningsmannen V.Oscarsson gjord framställning att f.o.m. innevarande års början
komma i åtnjutande av de löneförmåner, som jämlikt Stadsfullmäktiges beslut den 26 mars
1915 vore förenade med befattningen, remitterade till sekreteraren för yttrande.

Justeras
F.Rosengren”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 28 jul 1915.
Närvarande: Herrar Burtsröm, Nordlander och Mattson. Hamnmästaren.
§1.
Sedan Fortifikationsbefälshafvaren i Boden på anmodan af kustbefästningskommissionen i
skrifvelse till drätselkammarens ordförande anhålllit att kammaren snarast ville utfärda
gåfvobref till kronan å det område å Hamnholmen, som förslagsvis utmärkts å en skrifvelsen
vidlagd karta, hade drätselkammaren efter föredragning af stadsfullmäktige under hand
införskaffade protokoll i saken beslutit att remittera ärendet till hamndirektionen med anhållan
att direktionen ville afgifva yttrande öfver förslaget med särskild hänsyn tagen till af
stadsfullmäktige fästade villkor vid beviljandet af ifrågavarande markupplåtelse. Vid
föredragning af ärendet inhämtades först af stadsfullmäktige förenämnda protokoll att
fullmäktige beslutat att till kronan upplåta ett jordområde om c:a 1 hektars areal å
Hamnholmen samt bemyndiga drätselkammaren att efter underhandlingar med kommissionen
närmare bestämma gränserna för detta område, dock med iakttagande bl.a att upplåtelsen icke
hindrar eventuelt erforderliga utvidgningar af inseglingsrännan genom Tjufholmssundet eller
inkräktar på redan befintlig eller beslutade belysningsanordningar för angöringen af eller
inseglingen genom sundet. Som det af kronan begärda området ligger intill nordvästra sidan
af Tjufholmssundskanalen, sträckande sig ned till vattnet, anser hamndirektionen att en
upplåtelse af området ifråga kan verka hindrande på en eventuel framtida utvidgning af
kanalen, särskildt som området vid kanalens motsatta sida ligger i kronans händer. Då
hamndirektionen vidare anser att frågan om upplåtande af detta område berör ett vitalt intresse
för staden och direktionen tillika icke har sig bekant, hur området skall användas, eller om
kronan kan vara betjänt af något annat i närheten beläget område, får hamndirektionen, då
direktionen med detta afstyrkande icke afser att motverka kommissionens syften, hemställa att
drätselkammaren ville träda i närmare underhandling med kommissionen eller någon dess
ledamot för vinnande af en för ömse parter antaglig lösning af frågan. Sedan antecknats att
detta beslut fattades enhälligt af direktionens ledamöter, beslutade hamndirektionen att
förklara protokollet hvad detta ärende beträffar genast justeradt.

§2.
Tullförvaltaren J. Vleugel hade i skrivelse till hamndirektionen anhållit att förutom det till
tullkammarens disposition redan ställda transitomagasinet det å norra kajen befintliga
plåtskjulet måtte tills vidare ställas till tullkammarens disposition för förvaring af transitgods.
Vid föredragning af ärendet beslutade hamndirektionen på förslag af hamnmästaren att tills
vidare till tullkammaren upplåta hälften af plåtskjulet vid norra kajen.

Justeradt den 10/8 1915
Gustaf Burström”

Som ofvan
Enligt uppdrag
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid fortsatt sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 29 juli
1915.
Närvarande: samma ledamöter äfvensom stadsingenjören.
§4
Föredrogs och justerades protokollet af den 27 innevarande juli.
§5.
Fortifikationsbefälhafvaren i Boden hade på anmodan af kustbefästningskommissionen i
skrifvelse till drätselkammarens ordförande anhållit att drätselkammaren snarast ville utfärda
gåfvobref till kronan å det område å Hamnholmen, som utmärkts å en skrifvelsen vidlagd
karta. Sedan drätselkammaren genom beslut den 27 nästlidne juli anhållit hos
Hamndirektionen, att direktionen ville afgifva yttrande öfver kommissionens förslag med
särkild hänsyn tagen till af Stadsfullmäktige den 3 juni 1915 fästade villkor vid beviljandet af
ifrågavarande markupplåtelse, hade Hamndirektionen genom protokollsutdrag meddelat, att
direktionen, då det af Kronan nu begärda området ifråga kunde inverka hindrande på en
eventuel framtida utvidgning af kanalen, särskildt som området vid kanalens motsatta sida
ligger i kronans händer. Hamndirektionen hade vidare, då frågan om upplåtande af det nu
föreslagna området berörde ett vitalt intresse för staden och direktionen icke hade sig bekant,
hur området skulle användas, eller om kronan kunde vara betjänt af något annat i
närhetsbeläget område, hemställt hos drätselkammaren att kammaren ville träda i närmare
underhandling med kommissionen eller någon dess ledamot för vinnande af en för ömse
parter antaglig lösning af frågan. Sedan antecknats att Stadsfullmäktige vid beviljande af
markupplåtelsen bemyndigat drätselkammaren att efter underhandlingar med kommissionen
närmare bestämma gränserna för det område som skulle upplåtas, dock med iakttagande bl.a
att upplåtelsen icke hindrar eventuelt erforderliga utvidgningar af inseglingsrännan genom
Tjufholmssundet, belsuatde drätselkammaren med åberopande af stadsfullmäktiges beslut och
hamndirektionens nu föredragna yttrande, att meddela kommisionen att drätselkammaren icke
anser sig kunna utfärda gåfvobref å det af kommisionen enligt karta begärda området, med
mindre än att ett område om 30 meters bredd från stensättningens öfverkant länge hela
kanalen – enligt närlagda karta – undantagen för att kvarblifva i stadens ego för att användas
vid framtida eventuelt behöflig breddning eller fördjupning af inseglingsrännan genom
Tjufholmssundet; och förväntar sig förty drätselkammaren nytt förslag till det område, som
staden har att tillhandhålla kronan för ifågavarande ändamål. Drätselkammaren beslutade
vidare att meddela kommissionen, att hinder från stadens sida icke möter att – fastän den nu
enligt föregående undantagna strandrennan kvarblifver i stadens ägo – kronan erhåller
disposition öfver densamma i den del, som ingår i området enligt kommisionens karta, intill

dess staden kan komma i behof af området för förut nämnda utvidgning af kanalen.
Protokollet förklarades i denna del genast justeradt.
Justeras
A.Ljungberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
K.H.Santesson

”Protokoll, fördt vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 juli 1915.
Närvarande: Herrar C. Lindgren, Gullberg, Nilsson, J. Lindgren, Johansson, fru Sundström,
fröken Björkman, tillsyningsmannen och diakonissan.
§1.
Protokollet för den 30 juni föredrogs och justerades.
§2.
Föredrogs och godkändes understödslistorna för augusti, slutande å följande belopp, nämligen
för
I
distriktet
kr. 369:41
för II
”
” 292:16
för III
”
” 339:35
för IV
”
246:§3.
Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades kronor 108:§4.
Föredrogs och godkändes rapport öfver utdelade extra understöd under juli till ett värde af kr.
123:35.
§5.
Beslöt styrelsen inköpa 100 famnar spinkved för ett pris af 5:50 per famn.
§6.
Fridolf Sundvall, som hittills af fattigvården åtnjutit ett månatligt bidrag af 5 kronor såsom
uppfostringshjälp åt en dotterdotter, hade gjort framställning om förhöjning af nämnda bidrag
till 10 kronor per månad. Med anledning häraf beslöt styrelsen utackordera barnet hos
Sundsvall emot ett arvode af 10 kronor per månad och skulle kontrakt härom upprättas.
§7.
Med anledning af väckt fråga om utackordering af gossen Edvin Lindfors uppdrogs åt
tillsyningsmannen att söka anskaffa lämpligt fosterhem för normalt pris.
§8.
Beslöt styrelsen inköpa 5 dussin kaffekoppar och 2 dussin flata tallrikar till fattiggården.
§9.
Beslöt styrelsen, att rummen i lilla byggnaden å fattiggården successivt skulle undergå
nödiga reparationer samt att kokerskans rum i stora byggnaden skulle svaflas för utrotande af
där förefintlig väggohyra.

§10.
På därom gjord framställning beviljades Erik Jonsson inträde å fattiggården.
§11.
Anmälde tillsyningsmannen, att ogifta Ottilia Sundqvist måst på grund af lungsjukdom den 8
juli intagas å anstalten Hälsan samt att ansvarsförbindelse för hennes vård där utfärdats. Med
godkännande häraf beslöt styrelsen hos vederbörande kommun utsöka, hvad styrelsen kunde
komma att få vidkänans för Sundqvists vård och underhåll.
§12.
Anmälde tillsyningsmannen att arbetaren Herman Burman måst på grund af forskada intagas
å fattiggården den 14 juli och beslöt styrelsen att kostnaden för hans vård och underhåll
skulle utökas hos vederbörande kommun.
§13.
Anmälde tillsyningsmannen att följande personer intagits å fattiggården, nämligen den 10 juli
Gustafva Henrietta Zachrisson, den 10 juli Maria Fägnell, den 14 juli Herman Burman, samt
att följande utgått, nämligen den 17 juli Anna Kjellson (permitterad) den 25 juli Isak Larsson
Stark (permitterad).
§14.
Föredrogs Öfverståtarämbetets utslag i fattigvårdsmål röranden Oskar Abrahamsson och
beslöts öfverklaga detsamma hos Kungl.Kammarrätten.
§15.
Kungl.Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Georg Adolf Pettersson och Frida
Martina Sandberg föredrogs och lades till handlingarna.
§16.
Uppdrogs åt sekreteraren att afgifva förklaringar i fattigvårdsmål rörande Karl Häggström,
Brita Erica Grahn och Anders F. Andersson.
§17.
Beslöt styrelsen utfärda anssvarsförbindelse för Axel och Arvid Wikströms vård å sanatorium.
§18.
Uppdrogs åt fru Sundström och tillsyningsmannen att inköpa 36 meter bomullstyg till 7 st.
klädningar samt 6 meter flanell till 3 st. barnkoltar.
§19.
På förslag af stadssjuksköterskan beslöt styrelsen inköpa två hvilstolar för sjuka vid
fattiggården för ett pris af högst 40 kronor och skulle inköpet verkställas af tillsyningsmannen
och stadssjuksköterskan.
§20.
Diakonissans rapport öfver juli månads utgifter lades till handlingarna.

Justeras:
E.Lindgren
Tyra Björkman
Alfr.Gullberg”

Som ofvan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 30 juli 1915.
Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Olsson och Ulander.
§1.
Sedan överstyrelsen för Svenska Röda Korset erhållit regeringens uppdrag att i
överensstämmelse med därför uppgjord plan verkställa transport av invalider och sårade
krigsfångar emellan Tyskland och Ryssland, hade överstyrelsen, med tillkännagivande att
Kungl. Medicinalstyrelsen anvisat bland andra epidemisjukhuset i Luleå att efter avpolletering
till vård mottaga sådana sårade, som av en eller annan anledning icke kunde vidare
transporteras, i skrivelse till Konungens Befallningshafvande anhållit, att Konungens
Befallningshavande ville träffa avtal med sjukhusets styrelse om de sårades mottagande och
om erforderliga transporter mellan stationen och sjukhuset ävensom meddela uppgift å ej
mindre den eller de personer, som komme att ansvara för vården och transporten, och till vilka
överstyrelsen alltså vid förekommande fall kunde vända sig än även dessa personers telefonoch telegramadresser. Uti den i ärendet gjorda framställningen hade överstyrelsen påpekat, att
krigsfångarna komme att noggrant undersökas av svensk läkare, innan de insläpptes i riket, att
inga, som kunde misstänkas för att medföra smittosamma sjukdomar eller om vilka man
kunde förutse, att de vore i behov av sjukhusbehandling, komme att medtagas, att
konvojtågen vore utrustade med läkare, sköterskor och isoleringsavdelning samt övriga
nödtorvtiga anordningar för sjukvård, vada avpolletering under resan skulle komma att
erfordras endast i ett ringa antal oförutsedda fall. Med hänsyn därtill att
krigsfångetransporterna komme att taga sin början redan den 12 instundande augusti, anhöll
Konungens Befallningshavande i skrivelse till hälsovårdsnämnden, att ovan gjorda
framställning måtte av nämnden ofördröjligen behandlas. Efter föredragning härav beslöt
nämnden förklara sig för sin del icke hava något att erinra emot, att epidemisjukhuset vid
eventuellt inträffande sjukdomsfall, i den mån utrymmet medgåve, komme att tagas i anspråk
för vård av krigsfångar och skulle Stadsfullmäktige underrättas om detta nämndens beslut.

Justeradt
F.Rosengren”

Som ovan
Å tjänstens vägnar
J.O.Dahl

