
Protokoll januari 1918 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Brännström, Fernlund, Nilsson, Lindgren, Lindqvist, Schultz och Thurfjell. 

 

§1. 

Sedan drätselkammaren i enlighet med bestämmelse i § 4 av reglementet utan kallelse sammanträtt för 

fullgörande av i nämnda paragraf bestämda ärenden, företogs under distriktslantmätaren L.Brännströms 

ordförandeskap med slutna sedlar val av ordföranden och vice ordförande; och valdes härvid 

till ordförande: distriktschefen C.A.Schultz med 6 röster, varjämte 1 röst tillföll herr Fernlund; 

till vice ordförande: direktören C.G.Lindgren med 5 röster; en röst tillföll herr Thurfjell och en röst herr 

Fernlund. 

Härefter företogs fördelning av ledamöter och suppleanter på de båda nämnderna; och beslutade 

kammaren därvid 

att ekonominämnden skall förutom herr Lindgren bestå av ledamöterna herrar Lindqvist, Axel Nilsson, 

Nordin och Sundberg med herrar Lantz, Wikén och Hammar som suppleanter att inträda i nu nämnd 

ordning samt 

att förutom herr Schultz ledamöterna herrar Brännström, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell skola tillhöra 

tekniska nämnden med herrar J.A.Nilsson, Högström och Groth som suppleanter att inkallas i nu nämnd 

ordning. 

 

§2. 

Beslutade drätselkammaren, att i reglementet § 1 mom. V föreskriven granskning av drätselkontorets 

kassarapporter under år 1918 skall utföras av ekonominämndens ordförande jämte en ledamot eller 

suppleant, vilken skall uttagas efter en på förhand uppgjord turlista. 

 

§3. 

Bestämdes att ordinarie sammanträden i regel skola hållas 

med ekonominämnden första helgfria tisdag kl. 6 e.m. i varje månad och 

med tekniska nämnden första helgfria måndag kl. 5 e.m. i varje månad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 4 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Flemström, Ljungberg, Westerberg, Thurfjell, Brändström, Åhrström, Carlgren, 

Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken Svensson, herrar Lindgren, Hansson, Palm, 

Fernlund, Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Svensén, Lindquist, Hedman, J. A. 

Nilsson, A. V. Falk, Andersson, Berlin och Hultström samt stadskamreraren, varemot som frånvarande 

antecknades herr Groth, vilken ej kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte övervar herr borgmästaren sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos herrar Flemström och Westerberg att jämte herr ordföranden tisdagen den 8 innevarande januari 

kl. 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 



Föredrogs en skrivelse från magistraten med anmälan, att vid den 13 december 1917 förrättat val till 

stadsfullmäktige under fyra år, räknade från och med den l januari 1918, valts bankdirektören A. 

Ljungberg, riksdagsmannen E. Hage, redaktören H. Fernlund, handlanden K. V. Palm, folkskolläraren 

O. Åhrström, folkskolläraren A, V. Falk, vice konsuln A. J. Westerberg, filaren N. A. Andersson, 

komministern H. T. Berlin, byggmästaren C. A. Flemström, lärarinnan Sigrid Holm, lokomotivföraren 

Hj. Hedman, vice konsuln G. Groth, läroverksadjunkten H. Hultström och tapetseraren O. Widlund. 

 

§3. 

Vid företaget val av stadsfullmäktiges ordförande för innevarande år erhöllo herrar Fernlund och 

Thurfjell vardera 14 röster, varjämte en röst tillföll herr Falk. 

Vid anställd lottning utsågs herr Fernlund till stadsfullmäktiges ordförande. 

 

§4. 

Utsågs herr Ljungberg till stadsfullmäktiges vice ordförande för året med 14 röster; 12 röster tillföllo 

herr Thurfjell och 2 röster herr Falk, varjämte 1 blank sedel avlämnades. 

 

§5. 

Vid företaget val av ledamöter för innevarande år i stadsfullmäktiges beredningsnämnd framställdes 

yrkande, att valet skulle ske proportionellt, och då mer än tre ledamöter förenade sig om detta yrkande 

samt antalet personer, som skulle väljas, utgjorde nio, förklarades, att valet jämlikt gällande 

bestämmelser skulle förrättas proportionellt. 

Vid valet avgåvos 29 röster, varav 15 med partibeteckningen ’vänstern’ och 14 med partibeteckningen 

’moderata partiet’. Då 9 platser skulle besättas, tillföllo 5 platser vänstern och 4 platser moderata partiet. 

Samliga vänsterns valsedlar upptogo de 5 första namnen i följande ordning: herrar N. Falk, Thurfjell, 

Widlund, Lindgren och Andersson. 

Samtliga moderata partiets valsedlar upptogo de fyra första namnen i följande ordning: herrar Fernlund, 

Ljungberg, Brändström och Åhrström. 

Valda blevo alltså med tillämpning av rangordningsregeln herrar N. Falk, Fernlund, Thurfjell, 

Ljungberg, Widlund, Brändström, Lindgren, Åhrström och Andersson. 

 

§6. 

Till hamndirektionen och drätselkammaren remitterades en skrivelse från vintersjöfartskommittén för 

Norrland angående vissa inskränkningar i dess förut framlagda program. 

 

§7. 

Till Beredningsnämnden remitterades en framställning från folkskolestyrelsen om förhöjt arvode för 

slöjdundervisningen.  

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

    / A. Holm. 

Justerat:    

Herm. Fernlund, Carl A. Flemström, A. J. Westerberg.” 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 5 jan. 1918. 

 

Närvarande: hrr A.Gullberg, O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström, D.Andersson, B.A.Hellsten, 

O.Olsson och G.Landström samt undertecknade sekreterare. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes hrr K.H.Hultström och O.Olsson. 

 



§2. 

Till ordförande under år 1918 valdes hr A.Gullberg med fem röster. En röst tillföll hr O.Åhrström. En 

blank sedel avlämnades. 

 

§3. 

Till vice ordförande under år 1918 valdes hr O.Åhrström med fem röster. En röst tillföll hr 

K.H.Hultström. En blank sedel avlämnades. 

 

§4. 

Drätselkontoret bemyndigades att under år 1918 vara folkskolestyrelsens kassaförvaltare. 

 

§5. 

Till ledamöter av ekonominämnden valdes hrr A.Gullberg, O.Åhrström, G.Nyberg, B.A.Hellsten och 

V.Oskarsson samt till suppleanter hrr O.Olsson och D.Andersson. 

 

§6. 

Till ledamöter av undervisningsnämnden valdes hrr. K.H.Hultström, O.Åhrström och O.E.Wester samt 

fröken Märta Bucht och till suppleanter i samma nämnd hrr M.Thingvall och D.Andersson. 

 

§7. 

Styrelsen uppdrog åt ordf. och vid förfall för denne åt vice ordf. att verkställa utanordningar av medel 

från skolbarnen. 

 

§8. 

Till tillsyningsman för Karlsviks skola under år 1918 valdes direktör C.Tillman. 

 

§9. 

De olika skolklasserna fördelade bland styrelsens ledamöter i egenskap av tillsyningsmän på följande 

sätt: 

J.Hansson: O.Åhrström, M.Hammarström, Betty Palm. 

O.Åhrström: Sigrid Dahl, Alma Degermark, Lydia Sundström, Mjölkudden. 

A.Gullberg: Dagmar Eurén, Amanda Forsén, Antonia Eriksson, Gertrud Ridderstråle, A.Forsén. 

G.Nyberg: J.Gunnarsson, Hulda Jacobsson, Hulda Lindgren, Ellen Lindberg. 

V.Oskarsson: Gurly Högström, Georgina Dahl, Elin Sjölander, Nanna Höglander, Selma Berglund. 

K.H.Hultström: Hildur Mörtsell, O.Bohlin, Elin Bohlin, A.Rydorff. 

B.A.Hellsten: Ellen Sundberg, Signe Flodin, J.Bjurström, Hild.Gunnarsson. 

O.Andersson: Notviken. 

O.Olsson: G.Landström, E.Brännström, Signhild Nilsson, Maria Högström, Henny Tiderström. 

 

§10. 

Folkskollärarne O.Bohlin och J.Gunnarsson, folkskollärarinnorna Elin Bohlin och Sigrid Dahl samt 

småskollärarinnan Hildegard Gunnarsson hade till folkskolestyrelsen inlämnat en till stadsfullmäktige 

ställd skriftlig framställlning, att den begränsning av dyrtidstillägg, som enligt stadsfullmäktiges beslut 

gäller för medlemmar av lärarekåren i de fall, där båda makarna äro anställda i stadens tjänst, måtte 

upphävas och bestämmelserna i det fallet avfattas i likhet med vad som beslutats för stadens övriga 

befattningshavare. 

Folkskolestyrelsen beslöt att med översändande av skrivelsen till stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

den sålunda gjorda anhållan. 

Till protokollet skulle antecknas, att i fall framställningen bifalles, höjningen i utgående dyrtidstillägg 

komme det uppgå till sammanlagt 274 kr. 

 

§11. 

Folkskolestyrelsen tillerkände på förslag av ordföranden samtliga under år 1917 tjänstgörande vikariers 

sätt att uppbära dyrtidstillägg i förhållande till den tid som de varit i tjänstgöring. Dock beslöt styrelsen 



att sjukvikarie ej skall erhålla mer än halva det dyrtidstillägg, som utgår för den tid han tjänstgjort, 

medan den andra hälften skall tillfalla den tjänstlediga läraren. 

En lista över dyrtidstillägg åt lärare, som under år 1917 längre eller kortare tid varit tjänstlediga, samt 

till vikarierande lärare blev därefter av styrelsen godkänd. 

 

§12. 

Folkskollärarinnan Georgina Dahl hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet under 

nästinstundande vårtermin; och beslöt styrelsen bifall denna hennes anhållan samt till vikarie förordna 

ex. folkskollärarinnan Anna Norberg från Umeå. 

 

§13. 

Folkskolläraren A.Forsén hade med stöd av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet under 

nästinstundande vårtermin; och beslöt styrelsen bifalla denna hans anhållan samt till vikarie förordna 

ex. folkskolläraren Georg Lindberg. 

 

§14. 

Föredrogs och lades till handlingarna domkapitlets i Luleå utslag med anledning av folkskollärararen 

E.Johanssons beröm över av folkskolestyrelsen den 12 sistl. okt. upprättat förslag till besättande av en 

ord. läraretjänst vid Luleå stads folkskolor samt samma dag verkställt val av innehavare av ifrågavarande 

befattning. 

 

§15. 

Undervisningsnämnden bemyndigades att inköpa undervisningsmateriell för ett belopp ej överstigande 

750 kr. 

 

§16. 

Med fyra röster mot två beslöt styrelsen avslå en av hr. K.H.Hultström väckt förslag om tillsättande av 

en särskild barnavårdsnämnd. 

 

§17. 

Ordföranden meddelade, att det trots annonsering på skilda håll ej lyckats att anskaffa lämpligt hem för 

gossen Gustav Adolf Enbom, vilken barnavårdsnämnden vid sammanträde den 9 sistlidne november 

beslöt skilja från hemmet och utackordera i enskilt hem. 

Sedan upplyst blivit, att Enbom efter det förstnämnda beslut fattats begått ett flertal stölder, och att 

fadern förklarat sig helst önska, att gossen finge intagas å skyddshem för vanartiga barn, beslöt 

barnavårdsnämnden med ändring av sitt förra beslut att söka inträde för honom å sådant skyddshem. 

 

§18. 

Överläraren erhöll i uppdrag att mot särskild ersättning upprätta förteckning över de utom äktenskapet 

födda barn, för vilka barnavårdsnämnden enligt lag av den 14 juni 1917 skall förordna 

barnavårdsnämnden. 

 

§19. 

Barnavårdsnämnden uppdrog åt ordföranden och överläraren att till ett följande sammanträde inkomma 

med förslag å personer, som vore lämpliga att förordna till barnavårdsmän. 

 

§20. 

Nämnden beslöt låta inköpa 15 ex. av den handbok för barnavårdsmän, som väntas ut utkomma inom 

den närmaste tiden. 

 

§21. 

Till protokollet skulle antecknas, att lärarekåren till sin representant i skolstyrelsen för fyraårsperioden 

1918-1921 valt folkskolläraren G.Landström och till dennes suppleant småskollärarinnan Lydia 

Sundström. 

 



§22. 

Ordföranden meddelade, att vid föregående sammanträde tillsatta kommitterade för avgivande av 

förslag med anledning av bestämmelserna i lag om utom äktenskapet födda barn beslutat föreslå, att 

barnavårdsnämnden måtte tillsätta sex barnavårdsnämn, tre manliga o tre kvinnliga, samt att skäligt 

arvode för deras arbete ävensom för det ökade arbete, som faller på sekr. i nämnden måtte utgå. 

Nämnden uppsköt behandlingen av detta ärendet till ett följande sammanträde. 

 

§23. 

Sedan folkskolestyrelsens sekreterare enligt av styrelsen lämnat uppdrag den 24 sistlidne sept. har 

tjänstgörande vice pastorn i Luleå domkyrkoförsamling komministern H.T.Berlin anmält, att Johan 

Arvid Dahlström, son till arb. Karl Axel Dahlström, Helga Johanna Sundström, dotter till arb. Erik 

Sundström, Lilly Gun Lidgren, dotter till arb. Anders Larsson Lidgren, och Ester Emilia Johansson, 

dotter till arb. Frans Oskar Johansson, ej inställt sig till skolgång samt anhållit, att i folkskolestadgans § 

51 omförmälda åtgärder snarast måtte vidtagas, hade komminister Berlin i skrivelse den 4 innevarande 

januari meddelat, att K.A.Dahlström och F.O.Johansson lovat sända sina barn i skolan, att A.Larsson 

Lidgren förklarat intet hinder möta, att hans dotter på samhällets bekostnad bereddes möjlighet till 

skolgång, och att Erik Sundström vägrat infinna sig för mottagande av varning. 

Med anledning av komminister Berlins skrivelse och då de omförmälda barnen Lilly Lidgren och Helga 

Sundström ej senare infunnit sig till skolgång, beslöt folkskolestyrelsen söka anskaffa lämpliga hem 

under vårterminen för Lilly Lidgren samt att hos Kon. Bef.:de i Norrbottens län anhålla om 

handräckning för skiljande av flickan Helga Johanna Sundström från hemmet för att kunna bereda henne 

möjlighet till skolgång. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg. 

Justerat:   /P.Edv.Lindmark. 

Herm.Hultström 

O.Olsson” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Thurfjell och J.A.Nilsson ävensom herr Högström. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 27 december 1917 med följande ändring av § 8 

av protokollet angående elektricitetsverkets rätt att utöva installationsverksamhet hos enskilda, att 

elektricitetsverket icke i egentlig mening skall konkurrera med de antagna entreprenörerna, utan skall 

verket, först sedan det visat sig att dessa icke anse sig inom rimlig tid kunna utföra rekvirerad 

installation, åtaga sig arbetet i fråga till utförande; och skall elektricitetsverket härvid debitera sådana 

priser att verket tillföres vanlig skälig handelsvinst. 

 

§2. 

Sedan jordägaren A.R.Bruce och trädgårdsmästaren F.O.Blomqvist i skrivelse till drätselkammaren med 

framhållande att Statens Järnvägar förklarat sig villiga att framdraga elektrisk ledning till 

banvaktsstugan n:r 193-194 Kallkällan mot villkor att de, för erhållande av belysning, skulle vardera 

bidraga med tredjedelen av kostnaden för anläggningen, anhållit, att drätselkammaren ville i likhet med 

vad skett överallt eljest inom staden utan kostnad för dem träffa avtal med Järnvägen om gemensam 

framdragning av ledning till resp. bostäder. 

I skrivelse till drätselkammaren hade därefter Distriktsförvaltningen på av drätselkammaren gjord 

förfrågan meddelat, att Statens Järnvägar äro villiga att bidraga med 300 kronor för framdragning av 



elektrisk servisledning till banvaktsstugan vid Kallkällan under förutsättning att så stor del av ledningen, 

som motsvarar angivna bidrag förblir Statens Järnvägars egendom. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville 

anvisa 600 kronor för utförande av ifrågavarande belysningsanläggning. 

 

§3. 

En från leg. Apotekaren Th.Rydén i skrivelse till drätselkammaren gjord framställning att få övertaga 

av läroverksadjunkten Th.Nilsson förhyrd lägenhet i det nya bostadshuset, remitterades till 

arbetsutskottet för byggnaden i fråga. 

 

§4. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med förslag till kontrakt mellan Luleå stads drätselkammare och 

Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag ang. bolagets övertagande av staden åliggande gårds-, gatu- 

och vägrenhållning m.m., beslutade nämnden att för sin del godkänna detsamma, sedan det erhållit den 

avfattning, som de av nämnden nu beslutade ändringar, tillägg och uteslutningar föranleder, nämligen 

’Kontrakt’………………………Bil. 1/1918. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till byggnadskontoret att förebringa utredning på vad grund 

Statens Järnvägar kunna anses skyldiga att verkställa renhållning av Prästgatan mellan Storgatan och 

landsvägsbanken i Lotsgatans förlängning. 

 

§5. 

Byggnadskontoret hade till drätselkammarens godkännande avlämnat förslag till kontrakt mellan Luleå 

stads drätselkammare och John E.Ruth ang. åtagande för Ruth att utföra stadens s.k. vintervägunderhåll 

å landsvägen och vägen till sopplatsen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna förslagskontraktet med den ändring att § 

6 skall utgå ur kontraktet; och skulle kontraktsförslaget införas som bilaga 2/1918 till detta protokoll. 

 

§6. 

Sedan brandchefen i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren, sedan konsul Ernst 

Sällström anmält sig som spekulant å inköp av stadens ångspruta, ville besluta att till honom försälja 

ångsprutan med i skrivelsen uppräknade tillbehör till ett pris av 7000 kronor och att i ångsprutans ställe 

inköpa en motorspruta med en effektivitet av 1000 minutliter, beslutade nämnden att uppskjuta ärendet 

till dess fullständig utredning i saken inkommer. 

 

§7. 

Sedan hamndirektionen med anledning av att stadsfullmäktige återremitterat dess i skrivelse den 23 

september 1916 gjorda framställning om anvisande av 150 000 kronor för utförande av en kaj i trä 

mellan hamnpiren och sydöstra båthamnen i förnyad framställning hos fullmäktige med avvisande av 

det från drätselkammaren framkomna förslaget att utföra nämnda kajbyggnad i betong alt. För 24 eller 

18 fots vatten förklarat sig vilja på det livligaste förorda det förut av direktionen inlämnade förslaget om 

utförande av kajbyggnaden i fråga av trä kompletterat med ett av hamnmästaren nu uppgjort förslag till 

vågbrytare och utvidgning av den sydöstra båthamnen, hade drätselkammaren, sedan stadsfullmäktige 

till kammaren remitterat nu av hamndirektionen avlämnade förändrade förslag i saken, hos 

hamndirektionen bl.a. anhållit, att, då kammaren icke ansåg sig kunna avgiva det av stadsfullmäktige av 

drätselkammaren begärda yttrande i ärendet i det skick, det f.n. befinner sig, hamndirektionen ville låta 

kammaren få del av den plan för utvidgning av kajerna vid södra kajen, som direktionen i nu gjorda 

framställning hos stadsfullmäktige antyder dels ock på vilka skäl, hamndirektionen kan hävda att för 

anordnandet av djupkajer öster om hamnpiren tillräcklig hamnplan för att mottaga massgods från större 

fartyg komme att saknas, sedan södra Strandgatan iordningsställts och kvarteren Harren och Gersen 

tagits i anspråk för byggnadsändamål, då stadsfullmäktige den 26 mars, § 11, beslutat att ändra 

stadsplanen därhän att bl.a. dessa kvarter skola användas för upplag. 

Drätselkammaren hade tillika hemställt om icke den kajbyggnad, som angiven i hamnmästarens förslag 

den 5 juli 1916 borde fortsättas med en stenskoning rätt fram mot Luleå Ångsåg för vinnande av bättre 

plan för spåranordningar m.m. 



Med anledning härav hade hamndirektionen med skrivelse till drätselkammaren inkommit med av 

kammaren begärd plan över förslag till södra kajernas slutgiltiga ordnande jämte motivering, varför 

djupkajerna icke bör läggas öster, utan väster om nuvarande stenkaj. Hamndirektionen hade vidare 

beträffande drätselkammarens hemställan, huruvida icke den planerade kajen öster om hamnpiren borde 

fortsättas österut med en stenmur, förklarat sig ha så mycket mindre mot en sådan utvidgning i ty att den 

ingår som ett led i hamndirektionens förslag till det slutliga ordnandet av kaj- och 

trafikeringsförhållandena å södra sidan. Förslag hade vidare upprättats i tvenne alternativ till denna 

utvidgning. 

Hamndirektionen hade till sist hemställt att, då nödvändigheten av skyddade kajer för mindre fartyg är 

påtaglig och att således inga meningsskiljaktigheter bör råda beträffande behovet av en vågbrytare, 

vilken, sedan hamndirektionen i denna riktning ändrat sitt första förslag, är gemensam för alla förslagen, 

drätselkammaren ville medverka till att västra delen av den av direktionen föreslagna vågbrytaren 

snarast måtte komma till utförande, oberoende av vilketdera av förslagen, som stadsfullmäktige slutligen 

eventuelt kommer att antaga. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige av samtliga 

handlingar i ärendet, hemställa att stadsfullmäktige ville anvisa 80 000 kronor till utförande av den av 

hamndirektionen föreslagna landfria vågbrytaren öster om hamnpiren med anhållan tillika att 

handlingarne i ärendet måtte, sedan stadsfullmäktige fattat beslut i vågbrytarefrågan, få återgå till 

drätselkammaren för fortsatt behandling av ärendet i övrigt. 

 

§8. 

Byggnadskontoret hade i infordrat yttrande över en av A.Forsell hos stadsfullmäktige gjord 

framställning om elektrisk ström till vreten 457 å Mjölkudden för belysning av hans bostad och verkstad 

samt ström till drivkraft av en 5 hästkrafters motor i verkstaden i skrivelse till drätselkammaren anfört 

följande: 

Ledningarne för belysningsström till herr Forsell och grannar skola i alla fall framdragas förbi 

egendomen men behöva ej utföras mer än 3 till antalet, 2 koppar och en järn; och behöva 

kopparledningarne ej vara grövrre än 10 kvmm. under det att ovan omskrivna motor där skall erhålla 

ström, ytterligare en kopparledning måste framdragas och samtliga dessa kopparledningar vara 16 

kvmm. vardera. Merkostnaden för ledningarne bliver i så fall c:a 1500:- kr. 

Efter underhandling med herr Forsell föreslås drätselkammaren, att bifalla ansökan med villkor att herr 

Forsell i betalning för sin motorström erlägger en avgift av 5 öre per kwt. utöver avgiften enligt den av 

stadsfullmäktige den 15 juni 1916 antagna tariff II eller för de första  500 kwt. 25 öre per kwt., för de 

förljande 4500 20 öre per kwt., för de följande 10 000 15 öre pr kwt. och för alla följande 10 öre per 

kwt., varvid dock en minimiavgift erlägges om kronor 425:- per år motsvarande 2000 kwt. Herr Forsell 

skulle dessutom hava att erlägga hyra för tidtariffmätare med kronor 10:- per år. 

Herr Forsell skulle i så fall endast använda sin motor under lågbelastningstider varföre hela avgiften så 

snart kraft kan erhållas från Råneå kan sägas inflyta utan kostnad för verket och således kan fördelas 

sålunda: 

Ränta 5 % och amortering 10 % = 15 % på 1500 =  Kr. 225:- 

Inkomst för verket = 10 öre per kwt.  Kr. 200:- 

  Summa kronor 425:- 

 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställandet av remitterade handlingar 

hemställa att stadsfullmäktige ville lämna bifall till byggnadskontorets förslag med det tillägg att ett 5-

årigt kontrakt måste upprättas med sökanden. 

 

§9. 

Sedan byggnadskontoret, som erhållit drätselkammarens uppdrag att inkomma med yttrande över 

polisöverkonstapeln A.Strands muntligen gjorda framställning, att få det honom förhyrda området å 

Pontusudden ökat för vedupplag m.m., å den kontraktet vidliggande med röd färg inritat de områden, 

sökanden önskade få sig ytterligare upplåtna, tillstyrkte kontoret i skrivelse till drätselkammaren, att 

kammaren ville till Strand uthyra ifrågavarande områden; dock med det villkor att det nordligaste 

området icke får användas under tiden 15 juni – 15 augusti. 



Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till byggnadskontorets förslag med 

föreskrift tillika, att en hyra för förenämnda nyupplåtna områden skall utgå med 150 kronor. 

 

§10. 

En skrivelse från Statens Industrikommissions byggnadsbyrå med meddelande, att byrån hos 

kommissionens arbetsutskott anhållit att det Luleå stad beviljade statsbidraget, 43 000 kronor, måtte till 

drätselkammaren utanordnas, föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§11. 

Statens Industrikommissions Byggnadsbyrå hade i cirkulärskrivelse av den 2 november 1917 meddelat 

drätselkammaren, att i de fall, då vid ansökning för uppförande av bostadslägenheter – i enlighet med 

Kungl. Kungörelsen den 13 mars 1917 – de uppgivna kostnaderna för planerade byggnadsföretag helt 

eller delvis endast varit beräknade, till byggnadsbyrån skall, sedan ifrågavarande byggnadsföretag 

slutförts, insändas en av kommunal myndighet eller på annat sätt bestyrkt uppgift å de verkliga 

byggnadskostnaderna. 

Vid föredragning av skrivelsen beslutade drätselkammaren att remittera densamma till 

byggnadskontoret för inkommande i sinom tid med av byggnadsbyrån ovannämnda begärda uppgift. 

 

§12. 

I cirkulärskrivelse av den 26 maj 1917 hade Statens Industrikommissions byggnadsbyrå meddelat, att 

det åligger kommun, vilken i enlighet med Kungl. Maj:ts kungörelse den 13 mars 1917 tilldelats 

statsunderstöd för uppförande av bostadshus, att varje månad till Industrikommissionens byggnadsbyrå 

insända rapport angående såväl byggnadsföretagets fortskridande och fullbordande som, där företaget 

ej utföres av kommunen själv, jämväl ang. statsbidragets utbetalande; och skulle rapporten, som skall 

avfattas enligt skrivelsen bifogade formulär, avgivas den sista i varje kalendermånad samt omgående 

insändas till byggnadsbyrån. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att till byggnadskontoret överlämna skrivelsen jämte 

tillhöriga formulär med uppdrag för kontoret att upprätta och till byggnadsbyrån insända förenämnda 

rapporter. 

 

§13. 

Sedan extra lantmätaren Gunnar Frigell i förnyad skrivelse till drätselkammaren kompletterat sin förut 

ingivna ansökan, att komma i åtanke till förrättningsman dels för att upprätta en registerkarta för Luleå 

stad dels att vara registerförare för staden, med alternativt anbud å utförande av arbetet, beslutade 

nämnden att remittera skrivelsen till ledamoten distriktslantmätaren G.H.Högström och byggnadschefen 

för avgivande av yttrande och förslag i ärendet. 

 

§14. 

Sedan byggmästaren J.A.Lindqvist till drätselkammaren överlämnat ett av kaptenen C.Skarstedt 

tillstyrkt anbud å leverans av räckstolpar för landsvägsbyggnaden Luleå-Svartöstaden, avgivet av 

C.G.Sundvall i Hertsön, hade Luleå Ångsåg, sedan byggnadskontoret under hand bergärt, att Ångsågen 

även ville inkomma med ett anbud å leverans av förenämnda räckstolpepartiet, inkommit med ett sådant, 

ställt till kapten Skarstedt. 

Vid föredragning av ärendet meddelade byggnadschefen att kapten Skarstedt, som förut tillstyrkt det av 

Sundvall lämnade anbudet å 71 öre pr meter, nu muntligen tillstyrkt det av Luleå Ångsåg avgivna 

anbudet å 55 öre pr meter såsom varande billigare än det av Sundvall avgivna anbudet. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§15. 

Byggnadschefen E.Kinnman hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, som han från den 1 

december 1915 och till den 1 maj 1917 uppehållit befattningen som föreståndare för stadens 

elektricitetsverk och från den 1 november 1916 till den 1 maj 1917 varit förordnad till stadsbyggmästare, 

erhålla ersättning för det övertidsarbete, som detta ökade arbete åsamkat honom eller rättare för de 

förluster detta ökade arbete åsamkat honom, då han icke under denna tid kunnat disponera sin fritid och 

även måst avstå från en del privata uppdrag, som han eljest kunnat åtaga sig. 



Av en tablå, utvisande dels de anslag, som för ändamålet stå drätselkammaren till förfogande med 

avdrag av vad, som utbetalts för extra hjälp till stadsingenjören under förenämnda tid och dels den 

ersättning, på vilken han anser sig kunna göra anspråk, framgår att skillnaden utgör 2202 kronor, 

stadsingenjören tillgodo. 

Byggnadschefen förklarar till sist att, då han otvivelaktigt kan anses hava haft personlig nytta av de 

ifrågavarande övertidsarbetena, han är tacksam att erhålla en ersättning av 2/3 av 2202 kronor eller 1468 

kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att den beräkningsgrund, som 

byggnadschefen använt vore svårkontrollerad, att bevilja honom en ersättning av 50 kronor i månaden 

för vardera befattningen, som han på förordnande uppehållit, tillhopa 23 månader á 50 kronor eller 1150 

kronor. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justerat: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 8 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson och Hammar. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 28 december 1917. 

 

§2. 

Valdes grosshandlaren M.Lindqvist till vice ordförande för nämnden för innevarande år. 

 

§3. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren under framhållande att staden vid inträffade 

olycksfall i arbete alltid beviljat den skadade en ersättning av halv avlöning pr dag jämte fri läkarevård, 

fri medicin och fria skjutsar till och från läkaren o.dl. förslagit att, då de skadade i regel omedelbart 

behöva utfå ersättning för olycksfallet, drätselkammaren ville vidtaga åtgärder för en snabbar 

utbetalning av resp. olycksfallsersättningar. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige, oavsett att den 

nya olycksfallsförsäkringslagen trätt i kraft f.o.m. den 1 januari 1918, ville bemyndiga drätselkammaren 

att tillsvidare utan stadsfullmäktiges hörande vid inträffande olycksfall i arbete utbetala ersättning till 

skadad arbetare efter förut angivna grunder. 

 

§4. 

Till handlingarna lades inkommet utdrag av hamndirektionens protokoll för den 11/12 1917 ang. 

fullmakt för hamnmästaren Karl Hj.Falkland att på direktionens vägnar uppbära och utkvittera hos Luleå 

stads drätselkontor innestående hamnmedel. 

 

§5. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till allvarligare bestraffning anmält vaktmästaren i Saluhallen, 

fiskhandlaren R.Johnsson. Det hade nämligen visat sig, att han utlämnat ledigt försäljningsstånd till en 

därvarande hyresgäst för upplag utan att hyra blivit erlagt. Vid kontorets besök för utredning om 

möjligheterna att till Saluhallen förlägga soppkokningsanstalten, uppgav Johnsson först att ett för 

ändamålet lämpligt hallstånd vore uthyrt, vilken uppgift dock, vid påpekande att så icke kunde vara 

förhållandet, i det att kontrakt saknades beträffande hallståndet i fråga, ändrades därhän, att han, då 



saluståndet i alla fall stod tomt, utlämnat detsamma till lagerlokal. Försäljningsståndet var i alla fall 

stängt och kunde icke, förrän det påföljande natt utrymts, tagas i bruk. 

Byggnadskontoret anmärkte vidare att städningen lämnade mycket övrigt att önska; så hade 

byggnadskontoret vid flere tillfällen under hösten måst göra rent i källargångarna, då ruttnande avfall 

hopats där i sådana massor, att de förpestade hela källarlokalen. 

Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 28 december 1917, § 7, beslutat att delgiva vaktmästaren 

Robert Johnsson denna byggnadskontorets anmälan för förklaring, hade nu denne inkommit med en 

skrivelse, däri han medger att han försett saluståndet i fråga med lås och möjligen även uppgivit att detta 

var uthyrt, men att han icke hade med saluståndens uthyrning att skaffa. Han uppgav vidare att det låsta 

saluståndets innehåll bestod av tomma lådor och några papperbitar. Vad angår renhållningen i 

källargångarne ville han icke bestrida, att den ej var som den borde. Till sin ursäkt anförde han, att 

städningen heller icke kunde tillfredsställande skötas, så länge hyresgästerna vid rensning och skalning 

av sina i källarne förvarade rotfrukter i källargångarne utkasta avfall, vilket tillsammans med det vatten, 

som tidvis, blandat med vatten från avloppsledningen, intränger i källarvåningen och åstadkommer en 

illaluktande stank. 

Efter anteckning härav föredrogs en från stadskamreraren till drätselkammaren ingiven skrivelse, däri 

han med åberopande av inträffade händelse, föreslår att en särskild föreståndare för Saluhallen måtte 

tillsättas för åvägabringande av en bättre ordning med uthyrning av Saluhallens lägenheter och dess 

renhållning samt att i samband härmed bilagt förslag till instruktion för föreståndaren måtte antagas. 

Sedan av instruktionen för föreståndaren inhämtats att i dennes åligganden ingick även den nuvarande 

vaktmästaren åliggande skyldigheter, beslutade nämnden 

att en föreståndare skulle anställas f.o.m. den 15 innevarande januari med ett arvode av 600 kronor pr 

år; 

att den av stadskamreraren föreslagna instruktionen för föreståndaren skulle antagas med det tillägg att 

i instruktionen intaget åliggande för föreståndaren ’att verkställa uthyrning av tillfälliga hallplatser’ 

skulle preciseras sålunda att, sedan överenskommelse träffats med hyresgäst om disposition av viss 

hallplats för kortare tid än en månad, hyresgästen skalla av föreståndaren hänvisas till drätselkontoret 

för att förskottsvis erlägga hyra enligt taxa; och skulle den avtalade hallplatsen av föreståndaren icke 

ställas till hyresgästens förfogande förrän denne företer av drätselkontoret utfärdat kvitto, att hyran för 

upplåtelsetiden är betald. 

Nämnden beslutade vidare att tillsvidare till föreståndare antaga vaktmannen C.M.Rosén, som förklarat 

sig villig att för det beslutade arvodet antaga ifrågavarande anställning, samt att i samband härmed från 

samma tid uppsäga fiskhandlanden Robert Johnsson från hans anställning som vaktmästare i Saluhallen. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§6. 

Föredrogs en från tillsyningsmannen vid hälsovårdsnämnden inkommet meddelande, att han vid 

inspektion den 4 innevarande januari funnit källargångarne i Saluhallen osnygga, varför vaktmästaren 

måtte tillhållas att ofördröjligen verkställa rengöring av desamma. 

Sedan byggnadskontoret meddelat att kontoret samma dag, som förenämnda inspektion skedde, låtit 

verkställa rengöring av källargångarne, lades ärendet till handlingarna. 

 

§7. 

Byggnadskontoet hade i skrivelse till drätselkammaren under erinran att härvarande frimurareloge, utan 

kontrakt, för sina sammanträden använder fästvåningens entré- och damsalonger, diskrummet och ett 

förvaringsrum i entresolvåningen därunder för ett pris av 25 kronor pr sammanträde jämte avgift för 

lyse enligt mätare, föreslagit att, då värmekostnaden för lokalerna betydligt ökats, hyran måtte höjas till 

30 kronor pr gång, som lokalerna användas för förenämnda ändamål, varjämte hyresgästen skall betala 

lyse enligt mätare och själv ombestyra och bekosta städning efter sammanträdena. Vid föredragning av 

ärendet beslutade ekonominämnden att godkänna detta förslag; och skulle kontrakt upprättas rörande 

denna upplåtelse. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 



Justeras 

Carl Lindgren” 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander och Nordin äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Valde för år 1918 disponenten Gustaf Burström och lokomotifföraren Nils Falk att vara den förre 

ordförande och den senare vice ordförande i Hamndirektionen. 

 

§2. 

Protokollet för den 11 december 1918 upplästes och justerades. 

 

§3. 

Stadsfullmäktiges protokoll angående vissa hamnens befattningshafvares uppflyttning i högre lönegrupp 

äfvensom angående befattningen som reservbefälhafvare å ångfärjan uppförande å ordinarie stat 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§4. 

Stadsfullmäktiges protokoll med bemyndigande för Hamndirektionen att å därför lämplig plats i 

närheten af Notviksverkstaden anlägga en båtbrygga föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§5. 

Robert Sundling hade anhållit om ersättning med kr. 11:75 för läkarehjälp hvilken han måst anlita på 

grund af olycksfall ådraget under arbete i Hamnens tjänst och fann Hamndirektionen skäl att bifall 

framställningen. 

 

§6. 

Kaptenen vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen C.Skarstedt hade anhållit att under månaderna Januari 

– Mars 1918 Hamndirektionen måtte utlåna 2 tippvagnar för jord och en stenbjörn afsedda att användas 

vid en väganläggning Gransjö – Svartlå. 

Under villkor att materialen återställdes i samma skick som de hade vid utlämnandet beslöt 

Hamndirektionens tillmötesgå framställningen och uppdrogs åt Hamnmästaren att bestämma den 

ersättning som af vederbörande skulle utgifvas för materialens begagnande. 

 

§7. 

Grosshandlaren Atle Burman hade anhållit om upplysning, huruvida han icke kunde påräkna kajplats i 

tur och ordning med andra fartyg för de pråmar han under instundande seglation komme att använda för 

transport af trävaror, som per järnväg skulle härifrån vidarebefordras. 

Anledningen hvarföre denna upplysning begärdes vore den att han från hamnkontoret erhållit 

upplysning att pråmar måste bortflyttas, därest lastångare, hvilka för lastning eller lossning måste 

placeras vid hamnspåret, skulle anlända, hvilket han ansåge sakna stöd i hamnordningen. 

Efter föredragning beslöt Hamndirektionen bordlägga ärendet med uppdrag åt Hamnmästaren att från 

andra hamnar införskaffa upplysning, huru i dylika fall respektive orter brukade förfara. 

 

§8. 

Konungens Befallningshafvande hade öfverlämnat ett antal formulärblanketter från 

K.Kommerskollegium afsedda att användas vid hamntaxeförslags uppgörande, och bordlades detta 

ärendet. 

 

§9. 



Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen för yttrande remitterat en framställning från 

Grosshandlaren H.Burman att få arrendera vattenrätten utanför hans fastighet n:r 495 här i staden beslöt 

Hamndirektionen att i skrifvelse till Burman anhålla om upplysning dels huru stor del af ifrågavarande 

vattenområde denna önskar disponera dels ock hvartill vattenområdet är afsett att användas. 

 

§10. 

L.A.Häggström m.fl. i hamnens arbeten mot timpenning anställda arbetare hade anhållit dels om höjning 

i till dem utgående timpenning med 15 öre räknat från 1 november 1917 dels ock om ett dyrtidstillägg 

för år 1917 å 200 kronor. 

Hamnmästaren, som häröfver yttrat sig, hade framhållit att timpenningen för hamnens arbetare under 

november höjts till 70 öre hvarigenom dessa åtnjöte 5 öre mera per timma än öfvriga vid stadens verk 

anställda arbetare, hvarföre han icke ansåge med rättvisa förenligt att enbart hamnens arbetare komme 

att tillerkännas ytterligare ökning. Då Hamndirektionen därjämte redan uttalat sig mot hvarje annan form 

af dyrtidstillägg för timarbetare än höjning i timlön hade Hamnmästaren hemställt om afslag på 

framställningen. 

Med biträdande af de synpunkter Hamnmästaren framlagt och i öfvrigt på skäl som denne anfört beslöt 

Hamndirektionen att afslå framställningen. 

 

§11. 

Af Hamnmästaren uppgjort förslag till taxa å afgifter för begagnande af färjinrättningen mellan Luleå 

stad och Bergnäset beslöt Hamndirektionen, efter detsammas godkännande, öfverlämna till 

Stadsfullmäktige för vidare åtgärders vidtagande. 

 

§12. 

Af Hamnmästaren uppgjord förteckning öfver hamnens brandförsäkrade egendom föredrogs och lades 

till handlingarna. 

 

§13. 

Robertsviks ångsåg, Wiklund och Sjödin, hade anhållit att, då firman vore i oundgängligt behof af ökadt 

utrymme för sitt timmer få på 5 år eller den längre tid som kunde medgifvas arrendera vattenområdet i 

Skutviken från den s.k. karantänkajen till Mjölkudden under villkor att inseglingsrännan till Bergviken 

hölles öppen samt att stränderna nedanför Bergviken hölles fria från timmer så att desamma vore 

tillgängliga för båtar m.m. allt i enlighet med en företedd kartskiss. 

Hamnmästaren, som häröfver yttrat sig hade på anförda skäl hemställt om bifall till framställningen 

under villkor 

att en 100 meter bred, rak ränna hålles fri och öppen genom området till bryggan vid Bergviken; 

att utefter Skutvikens östra strand ett område af minst 100 meters bredd hålles fritt från timmer och 

förtöjningar; 

att timret hålles inom bommar, välförankrade medels sänkestöd; 

att området uthyres på 5 år, räknadt från 1 jan. 1918, 

att ett årligt arrende af 600 kronor erlägges. 

 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen bifalla framställningen dock endast under de villkor, 

som af Hamnmästaren föreslagits. 

 

§14. 

Föredrogs upprättadt sammandrag öfver Hamnkontorets i Luleå influtna och utestående medel år 1917 

och lades detsamma, sedan beslut fattats att ett sammanlagt belopp af 1206 kronor 36 öre, för hvilkets 

utfående vederbörande möjlighet saknades, skulle afskrifvas och att kronor 409:44 utgörande för åren 

1911 och 1912 resterande mudderafgifter för ångaren Skärgården skulle indrifvas, till handlingarna. 

 

§15. 

Hamnspårskontorets sammandrag öfver dess räkenskaper för år 1917 föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 



§16. 

Hamnmästarens kassarapport för december månad 1917 föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§17. 

Att uppgöra förslag till hamntaxa från och med ingången af år 1919 utsågos herr ordföranden, 

Hamnmästaren och undertecknad sekreterare. 

 

§18. 

Beslöts att för tillverkning af en järnboj inköpa erforderlig järnplåt. 

 

§19. 

Ture Hagberg hade offererat 250 á 300 skogsfamnar prima barrved till ett pris af 40 kr. per famn, fritt 

vid Bergnäsets färjläge men förklarade sig Hamndirektionen icke reflektera härå. 

 

§20. 

Hamnbokhållaren B.Fridström hade anhållit om skälig ersättning för det arbete han nedlagt vid 

handhafvandet af 1917 års stora uppbörd, men förklarade sig Hamndirektionen icke kunna medgifva 

Fridström någon särskild ersättning härför så vidt denne icke tillsatt tid härför utöfver fastställd arbetstid, 

hvarom specifik uppgift i så fall, därest ansökningen fullföljdes, skulle ingifvas till Hamndirektionen. 

 

§21. 

Bestämdes att Hamndirektionens sammanträden tills vidare under året skulle hållas å Hamnkontorets 

lokaler i gamla rådhuset klockan 7 e.m. 

 

§22. 

Beslöt Hamndirektionen att från och med år 1918 tillsvidare anställa 

 såsom arbetsförman  N.F.Åström, 

 såsom verkmästare  J.Eriksson, 

 såsom muddermästare  O.Åström, 

 såsom reservbefälhafvare å ’Trafik’ J.Landström, 

och såsom maskinist å ’Trafik’  A.Wikström. 

 

§23. 

Beslöts att då möjlighet uppstått att få disponera det af Tulluppsyningsmannen f.n. använda rummet i 

Saluhallsbyggnaden ingå till Byggnadskontoret med begäran om uppgörande af ritningar för inredande 

af ett kabinett därstädes. 

 

 Som ofvan 

  H.Glimstedt 

Justeradt 19 15/2 18.” 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 8 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström och Hellsten. 

 

§1. 

Till nämndens ordförande under innevarande år valdes länsveterinären F.Rosengren. 

 

§2. 

Till nämndens v. ordförande under innevarande år valdes tjänstförrättande borgmästaren. 

 

§3. 



Protokollet för den 13 november 1917 föredrogs och justerades. 

 

§4. 

På därom gjord ansökan beviljades epidemisjuksköterskan Lilly Harlin avsked från den 1 februari 1918 

och skulle befattningen kungöras till ansökan ledig före den 1 februari 1918 och med tillträde den 1 

mars 1918. 

 

§5. 

En anmälan från K.V.Fägnell rörande en slaskhög å stadens mark invid tomt n:r 5 i kvarteret Enen 

föranledde ej till någon åtgärd. 

 

§6. 

Hälsovårdstillsyningsmannens rapport för december 1917 föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§7. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden i Luleå’ se bil.A. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden vid vite av 100 kronor förbjuda fastighetens ägare, fru 

Erica Burman, att använda ifrågavarande byggnad till förvaring av födoämnen, intilldess densamma 

blivit försatt i fullgott skick och av nämnden godkänd. 

 

§8. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

’Till hälsovårdsnämnden i Luleå’ se bil. B. 

Efter fördragning härav beslutade nämnden anmoda fattigvårdsstyrelsen att vidtaga skyndsamma 

åtgärder för rättelse av de anmärkta missförhållandena ävensom till nämnden inkomma med meddelande 

om de åtgärder, som vidtagits. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 9 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman, Wester och byggnadschefen. 

 

§1. 

Till nämndens ordförande under innevarande år valdes med slutna sedlar tjänstförrättande borgmästaren. 

 

§2. 

Protokollet för den 19 december 1917 föredrogs och justerades. 

 

§3. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren N.P.Boman anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:r 215 i kvarteret Laxen. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till framställningen, enär tomten ej vore 

reglerad. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen. 



Herrar Sandström och Forsgren anhöllo att få till protokollet antecknat, att de röstat för bifall till 

framställningen. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 18 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Thurfjell, J.A.Nilsson och Högström. 

Byggnadschefen, Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 7 innevarande januari. 

 

§2. 

Sedan spekulant å Luleå stads ångspruta anmält sig hos brandchefen, hade denne i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit att kammaren ville upptaga frågan om försäljning av densamma ävensom 

bestämmande av priset för dess försäljning; och föreslog brandchefen i anslutning härtill att 

drätselkammaren ville besluta 

att försälja ångsprutan med medar, 4 st. sugslangar, 2 st. strålrör med 4 st. munstycken, parstång med 

svänglar jämte diverse andra tillbehör till ett pris av 7000 kronor i ett för allt; 

att i ångsprutans ställe inköpa en motorspruta med en effektivitet av 1000 minutliter samt 

att ångsprutan, om affären kommer till stånd, icke får avhämtas förrän den nya sprutan anlänt. 

Kostnaden för inköp av en motorspruta skulle enligt bifogade av Ludvigsbergs Verkstads Aktiebolag 

till brandchefen lämnade offert bliva 

1 st. Ludvigsbergs Penta – Revolverspruta, typ R.S. 2A, i enlighet med översänt prospekt och med 

stråleffekter samt kapacitet, som finnas angivna i prospektet, med i offerten  

uppräknade tillbehör    Kr. 8850:- 

1 st. extra sugslang med koppling   Kr. 425:- 

4 st. medar med erforderligt smide för fastsättningar etc. samt med 10 

cm. breda glidytor    Kr. 390:- 

Härtill kommer 

emballage    c:a Kr. 221:25 

järnvägsfrakt Stockholm – Luleå  c:a Kr. 345:75 

   Summa kronor 10232:- 

 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att under förutsättning, att ångsprutan kan försäljas till 

ett pris av 7000 kronor, inköpa 1 st. Ludvigsbergs Penta – Revolverspruta, typ R.S. 2A. med tillbehör, 

1 st. extra sugslang med koppling och 4 st. medar till ett pris av 9665 kronor, fritt levererad Stockholm. 

Efter anteckning vidare att under rubrik 14 c i brandväsendets utgiftsstat för innevarande år ett belopp 

av 1200 kronor finnes upptaget till nyanskaffning och underhåll av brandredskapen, beslutade nämnden 

vidare att med anmälan om den vidtagna åtgärden hemställa, att stadsfullmäktige ville med godkännande 

av densamma anvisa högst 3000 kronor för ifrågavarande ändamål; och skulle protokollet vad detta 

ärende beträffas genast justeras. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels biskopen O.Bergqvists och domkapitlets i 

Luleå underdåniga framställning ang. uppförande av ett biskops- domkapitelshus i Luleå dels 



domkapitlets förfrågan, om staden må vara villig att upplåta tomt för ett påtänkt biskops- och 

domkapitelshus. 

I av drätselkammaren infordrat yttrande föreslår byggnadskontoret att biskops- och 

domkapitelsbyggnaden lämpligen bör förläggas till tomten n:r 2 i kvarteret Trasten, sedan från 

densamma tagits en mot tomten n:r 8 i samma kvarter gränsande remsa, varigenom den tomtplats, staden 

skulle ställa till vederbörandes förfogande för ändamålet, skulle utgöra 1353,41 kvm. av tomten n:r 2 i 

förenämnda kvarter. 

Av yttrande framgår vidare att domkapitlet för sin del vill förorda den av byggnadskontoret föreslagna 

tomten, som ur flera synpunkter har ett för ändamålet synnerligen lämpligt läge, i det att byggnaden kan 

placeras så, att lokalerna bliva belägna mot väster och således ljusa, och denna tillika ligger i närheten 

av länsstyrelsen, med vilken domkapitlet har mycket arbete gemensamt. 

Som staden, därest byggnaden kommer till stånd, dels får en del lägenheter disponibla och dels under 

det byggnadsarbetet pågår får sysselsättning för en del arbetare tillstyrka byggnadskontoret att tomten 

måtte upplåtas fritt i befintligt skick. 

Sedan antecknats att byggnadskontoret av skäl, att tomtens läge ur affärssynpunkt är mindre fördelaktigt, 

värderat densamma till c:a 4600 kronor eller zonvärdet, beslutade nämnden att med remisshandlingarnas 

återställande till stadsfullmäktige hemställa att fullmäktige ville på av byggnadskontoret förebragta skäl 

och den rådande bostadsbristen kostnadsfritt upplåta 1353,41 kvm. av tomten n:r 2 i kvarteret Trasten 

till tomtplats för ett biskops- och domkapitelhus i Luleå. 

Mot detta beslut reserverade sig herr Thurfjell, som ansåg att stadens ekonomi vore sådan, att staden 

icke utan vederlag borde avhända sig den obetydliga mark, som numera befinner sig i stadens ägo inom 

stadsplanen, särskilt som den obetydliga köpeskillingen av 4600 kronor i detta fall icke kan inverka på 

myndigheternas beslut i ärendet. 

Nämnden beslutade vidare att protokollet skulle i denna del omedelbart justeras. 

 

§4. 

Avlägsnade sig herr Högström med nämndens tillstånd från sammanträdet. 

 

§5. 

Entreprenören vid det kommunala bostadsbygget byggmästaren Carl A.Flemström hade i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit, att kammaren ville till behandling återupptaga hans den 26 nästlidne 

september till drätselkammarens arbetsutskott ingivna skrivelse, i vilken han framhållit att, då byggnads- 

och inredningsarbetena i det kommunala bostadshuset krävt särskilda anordningar och medfört större 

kostnader därigenom att de på grund av stommens försenade utförande, måst framflyttas till en mindre 

lämplig årstid, ersättning måtte beviljas honom för nödig eldning i rummen och för värmning av 

materialier under inredningsarbetet, fritt lyse under detsamma, ersättning för de provisoriska dörrar och 

fönster, som måst insättas under putsningsarbetet sam ersättning för den förhöjning av timpenningen 

med 15 öre för murare och 5 öre för byggnadssnickare, som dessa betingat sig efter den 25 nästlidne 

september. Som han på denna framställning endast erhållit muntligt meddelande, att arbetsutskottet 

hänskjutit ärendet till drätselkammaren och att kammaren önskade en slutlig uppgörelse på en gång, had 

han, då han i sin förenämnda skrivelse alternativt förutsatt arbetets uppskjutande till våren 1918, vid 

vilken årstid de extra tilläggen kunde bortfalla, möjligen med undantag för timpenningens höjande, 

antagit att drätselkammarens beslut innebar, att kammaren funnit hans framställningar berättigade och 

önskade arbetets fortsättande trots fördyrningarna. Sedan han emellertid från byggnadschefen erhållit 

besked att denne icke ansåg sig kunna attestera räkningarna för till uppvärmningen använd koks annat 

än till en viss kvantitet, hade han förskaffat sig utdrag av drätselkammarens beslut i ärendet, varav 

framgår att kammarens beslut icke innebär något avgörande alls av hans framställning utan – med 

undantag av den elektriska kraften till brukskvarnens drift – undanskjuter hela saken till den slutliga 

uppförelsen. 

Med anledning härav och, då under tiden timpenningen för arbetarne ytterligare stigit för 

byggnadssnickare till c:a 80 öre mot 60 öre och för murar till 1 krona mot 80 öre i juli 1917, hade han 

anhållit att drätselkammaren vill återupptaga hans förut gjorda framställning till avgörande, då det icke 

kan begäras att han skall fortsätta arbetet i fullständig ovisshet om drätselkammarens ställning till 

ersättningsfrågan samt att kammaren därvid ville taga i betraktande även den ytterligare förhöjningen 

av timpenningen. 



Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera skrivelsen till byggnadskontoret för 

skyndsamt yttrande. 

 

§6. 

Föredrogs och bordlades av skiljomännen i tvist mellan Luleå stads drätselkammare, å ena, och 

elektriska aktiebolaget Fram, å andra sidan, i fråga om en av bolaget utfärdad räkning å 4767 kronor 39 

öre för utförande av diverse arbeten i stadshuset avkunnad skiljedom. 

 

§7. 

Med meddelande, att Kungl. Maj:t den 14 september 1917 anvisat ett anslag av 39400 kronor till 

anläggning av de inom Luleå stads icke planlagda område belägna delarne av väg från Luleå stad till 

Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden enligt av distriktsingenjören C.Skarstedt uppgjord 

arbetsplan, som samtidigt fastställts, vilket arbete Luleå stad blivit ålagd genom Konungens 

Befallningshavandes i länet kraftvunna utslag den 24 oktober 1916, hade Kungl. Väg- och 

Vattenbyggnadsstyrelsen i till stadsfullmäktige ställd skrivelse översänt den gillade arbetsplanen, 

bestående av betänkande med kostnadsförslag och ett häfte ritningar ävensom kontrakt i 2 ex. om 

arbetets utförande jämte räkenskapsanvisning med anmodan att till Kungl. Styrelsen insända följande 

handlingar 

1.De här bifogade kontrakten om arbetets utförande, sedan desamma blivit försedda med vederbörandes 

av två vittnen styrkta namnunderskrifter; 

2. Protokoll, utvisande vilka personer, som blivit utsedda att, i egenskap av särskild arbetsdirektion, 

avgiva kontrakt om arbetets utförande, lyfta statsbidraget samt vidtaga alla för företaget i övrigt 

erforderliga åtgärder; 

3. Originalarbetsplanen i sin helhet ävensom bestyrkt avskrift i två exemplar av det enligt Kungl. 

Styrelsens påskrift till arbetsplanen hörande kostnadsförslag med betänkande och bestyrkt kopia å 

kalkerväv av de för nu ifrågavarande företag fastställda ritningarna; 

4. Förslag till arbetsledare, som, på grund av vitsordad kompetens, må kunna av Kungl. Styrelsen 

godkännas; 

5. Förslag till terminer för statsbidragets lyftande, därest till arbetsledare föreslås distriktstjänsteman, 

därvid dock bör iakttags att minst 1/5-del av anslaget skall innestå till dess företaget blivit fullbordat och 

av Kungl. Styrelsen godkänt. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande till stadsfullmäktige av de under 

hand erhållna handlingarna i ärendet göra hemställan 

att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att, i egenskap av arbetsdirektion, avgiva och 

underteckna kontrakt om arbetets utförande, lyfta statsbidraget samt vidtaga alla för företaget i övrigt 

erforderliga åtgärder; 

att fullmäktige ville hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen anhålla att, då vägarbetet i fråga är 

så gott som fullbordat, 4/5 av statsbidraget måtte få lyftas. 

 

Nämnden får vidare erinra därom att stadsfullmäktige vid sammanträde den 4 november 1914, § 15, 

beslutat att mottaga distriktsingenjören kapten C.Skarstedts erbjudande att vara kontrollant och 

arbetsledare vid ifrågavarande vägbyggnad och att som hans biträde för den dagliga tillsynen under den 

tid arbetet varar anställt schaktmästaren J.A.Lindqvist. 

Nämnden beslutade till sist hemställa att stadsfullmäktige ville uppdraga till drätselkammaren att till 

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen insända de av Kungl. Styrelsen i förenämnda skrivelse 

begärda handlingar. 

Protokollet förklarades vad detta ärende angår omedelbart justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 



 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 21 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Sundberg, 

Thurfjell och J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 2 innevarande januari. 

 

§2. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från rektorn Albert Falk i skrivelse till 

fullmäktige gjord hemställan att till rektorn vid högre allmänna läroverket i Luleå måtte tillsvidare f.o.m. 

år 1917 utbetalas en hyresersättning av 1650 kronor, beslutade drätselkammaren vid föredragning av 

ärendet att remittera detsamma till stadskamreraren för utredning rörande stadens skyldighet att hålla 

rektor med fri bostad eller motsvarande hyresersättning. 

 

§3. 

Föredrogs från magistraten inkommet bestyrkt utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 20 

december 1917, § 26, ang. dyrtids- och familjetillägg åt stadens befattningshavare och familjeunderstöd 

åt vissa arbetare för år 1918. 

I samband härmed hade stadskamreraren inkommit med dels av drätselkontoret upprättade listor över 

det belopp, som skulle tillkomma resp. befattningshavare i dyrtidstillägg och familjetillägg samt en 

förteckning över de arbetare, som med en beräkning av 8 timmars arbetstid, varit sysselsatta i stadens 

arbeten minst 6 månader under år 1917, dels ock med en skrivelse, däri stadskamreraren begär 

instruktion, huru vissa dyrtidstillägg skola beräknas och i vad mån stadsträdgårdsmästaren samt 

vaktmästaren vid Saluhallen, R.Johnsson, som erhållit avsked f.o.m. 15/1 1918, och den från samma tid 

nyanställde föreståndaren vid Saluhallen C.M.Rosén skola erhålla dyrtidstillägg. 

Vid genomgående av de inlämnade listorna och förteckningen över arbetarne beslutade kammaren 

att dyrtidstillägg även skall utgå på befattningshavaren beviljat personligt lönetillägg och ortstillägg 

samt å beviljad ersättning för undermålig bostad; 

att godkänna en beräkningsgrund av 8 timmars arbetsdag vid utbetalande av familjeunderstödet till 

arbetarne. 

Kammaren beslutade vidare att stadsträdgårdsmästaren skulle erhålla dyrtidstillägg med 33 % å 

avlöningen för 1918, men ej familjetillägg. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarna från magistraten erhållet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för 

den 20 december 1917, § 33, ang. kommunala val bl.a. till drätselkammaren. 

 

§5. 

Drätselkammarens förre ordförande, bankdirektören A.Ljungberg hade med skrivelse översänt av 

honom i förvaring innehavda handlingar, nämligen 

1/ En garantiförsäkring å 5000 kronor för stadskamreraren K.H.Santesson, utfärdad av 

Försäkringsaktiebolaget Hansa i Stockholm; 

2/ En borgensförbindelse intill 3000 kronor för stadskassören J.O.Dahl, utfärdad av herrar E.Hallberg 

och K.Hj.Falkland; 

3/ En borgensförbindelse intill 2000 kronor för herr Ad.Glaas, utfärdad av herr Otto Linder och A.bol. 

R.Naesvall; och anhöll direktör Ljungberg i skrivelsen om drätselkammarens erkännande av 

återbekommandet av förenämnda handlingar. 

Vid föredragning av ärendet beslutade kammaren att de två förstnämnda handlingarna skulle överlämnas 

till drätselkammarens ordförande för förvaring och att den sistnämnda handlingen, en 

borgensförbindelse för avlidne stadsbokhållaren Ad.Glaas skulle makuleras och tillställas 

borgensmännen. 

  Som ovan 



   Å tjänstens vägnar: 

   K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

”Protokoll vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 23 jan. 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, G.Nyberg, K.H.Hultström, 

D.Andersson, B.A.Hellsten och O.Olsson samt undertecknad sekr. 

 

§1. 

Till justeringsmän av dagens protokoll valdes hrr O.Åhrström och B.A.Hellsten. 

 

§2. 

Småskollärarinnan Hanna Höglanders ansökan om tjänstledighet på grund av sjukdom under en månad 

fr.o.m. den 15 innevarande jan. blev av folkskolestyrelsen bifallen, varjämte styrelsen till vikarie å 

nämnda lärarinnetjänst förordnade ex. småskollärarinnan Ellen Sundgren från Luleå. 

 

§3. 

Folkskolestyrelsen bestämde, att vid tjänstledighet för skötande av egna angelägenheter, i de fall då 

ledigheten räcker minst en månad, vikariens arvode skall utgå med samma belopp som för sjukvikarie 

eller med 175 kr. för manlig vikarie i folkskolan, 162,50 kr. för kvinnlig vikarie i folkskolan och 100 kr 

för vikarie i småskolan, allt för läsmånads vikariat. Dessa arvoden skulle avdragas från den ord. lärarens 

lön och utbetalas genom skolkassan. 

Därjämte beslöt styrelsen, att de dyrtidstillägg, som ev. komma att av staden beviljas, skola fördelas 

mellan den ord. läraren och vikarien för lästid. 

 

§4. 

Småskollärarinnan Maria Högströms anhållan om tjänstledighet för enskilda angelägenheters vårdande 

fr.o.m. den 15 innevarande januari t.o.m. den 28 nästkommande febr. blev av folkskolestyrelsen bifallen; 

och beslöt styrelsen till vikarie å nämnda tjänst förordna ex. småskollärarinnan Hanna Granström från 

Luleå. Vikariens arvode skulle utgå på sätt och med belopp, som omförmäles i 32 §. 

 

§5. 

Folkskollärarinnan Dagmar Eurén beviljades begärd tjänstledighet på grund av sjukdom fr.o.m. den 21 

innevarande jan. t.o.m. vårterminens slut: och beslöt folkskolestyrelsen till vikarie å nämnda tjänst 

förordna ex. folkskollärarinnan Maria Åkerström. 

 

§6. 

Distriktslantmätare G.H.Högström hade i egenskap av målsman för sin hustru folkskollärarinnan Gurly 

Högström i skrivelse den 10 innevarande jan. anhållit, att styrelsen ofördröjligen och senast före den 25 

i samma månad vidtar sådan åtgärd, som möjliggör utbekommande för hans hustru av de 300 kr i 

dyrtidstillägg, som jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 25 okt. 1917, jämfört med fullmäktiges beslut 

den 21 dec. 1916, lagligen bort tillkomma henne. 

Folkskolestyrelsen, som vidhöll sitt den 5 innevarande jan. fattade beslut i ärendet, lämnade i uppdrag 

åt ordföranden och sekreteraren att i särskild skrivelse till hr Högström lämna meddelande om nämnda 

beslut samt de motiv, som varit bestämmande vid beslutets fattande. 

Se bilagan! 

 

§7. 

Överläraren meddelade, att han i egenskap av barnavårdsnämndens sekreterare mottagit anmälan, att 

Berta Nordlund, boende Repslagaregatan 9 här i staden, i april månad väntade ett barn. 



Barnavårdsnämnden beslöt i enlighet med bestämmelserna i Lag ang. utom äktenskapet födda barn till 

barnavårdsman förordna stadsmissionär L.Lindström. 

 

§8. 

Från ekonominämnden anmäldes, att i § 7 i protokollet den 7 sistl. dec. omförmälda reparationsarbeten 

i Västra skolhuset blivit utfärda för en kostnad av 398,50 kr. 

 

§9. 

På därom framställd begäran beviljades, gossen Karl Johan Renlund avgång från skolan enligt 

bestämmelserna i folkskolestadgans § 48, mom.1. 

 

§10. 

Folkskolestyrelsen beslöt på därom framställd begäran upplåta lokal i Västra skolhuset för årets 

konfirmationsundervisning mot den ersättning, som framdeles komme att bestämmas. 

 

§11. 

Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag från Stadsfullmäktiges sammanträde den 20 sistl. 

dec. 

 

§12. 

På därom framställd begäran beslöt styrelsen upplåta lokal i skolhuset i Mjölkudden för ett 

nykterhetsföredrag av Redaktör G.Hammarlund. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg 

Justerat:   /P.Edv.Lindmark 

Oskar Åhrström 

B.A.Hellsten”    

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 24 januari 

1918. 

 

§1. 

Antecknades, att stadsf. till ledamöter i lönenämnden för år 1918 utsett herrar Nils Falk, B.Gustafsson, 

U.Ullman, C.Viklund och Oskar Olsson samt till suppleanter herrar W.Askeroth och G.Wetter. 

 

§2. 

Företogs val av ordförande för år 1918, vartill utsågs herr Nils Falk. 

 

§3. 

Sedan stadsf. vid sammanträde den 29 mars 1917 beslutat meddela lönenämnden uppdrag att efter 

utredning inkomma med normerande bestämmelser med avseende å tjänstledighet och semester samt 

rätt att under ledighet och sjukdom åtnjuta lön etc. beträffande de under drätselkammaren lydande 

tjänstemän samt lönenämnden den 26 maj 1917 uppdragit åt herrar Santesson, Åhrström och Falk att 

härom upprätta och till lönenämnden inkomma med förslag, beslutade nu lönenämnden att uppdraga 

ifrågavarande ärendes behandling åt en kommitté, bestående av herrar Falk, Wetter och Viklund. 

 

§4. 

I skrivelse till stadsf. den 15 november 1917 hade f. skogvaktaren C.F.Johansson hemställt, att enär den 

till honom från staden utgående pensionen 700 kronor vore alldeles otilräcklig för hans uppehälle, 

stadsfullmäktige måtte höja beloppet till 1200 kr per år. 

Tillika hade sökanden anfört: 



Den 17 december 1914 hade stadsf. beviljat sökanden och hans hustru avsked med pension från deras 

befattningar som resp. vaktmästare och hushållerska vid epidemisjukhuset. Pensionerna hade därvid 

bestämts att utgå för vaktmästaretjänsten med 200 kronor och för hushållersketjänsten med 500 kr. 

Härtill komme sökandens pension som skogvaktare med 500 kr, vadan sökanden och hans hustru 

tillhopa årligen åtnjutit 1200 kr. årligen i pension. Efter det sökandens hustru avlidit den 18 sept. 1916, 

hade sökanden allenast uppburit den på honom belöpande delen av pensionen eller 700 kronor. 

Vid ansökningen hade fogats tjänsteförteckning för sökanden, utvisande, bl.a. att han i egenskap av 

skogvaktare och syssloman vid epidemisjukhuset åtnjutit 1500 kr. jämte bostad, ved, lyse, kost och tvätt. 

Det antecknades, att uppgiften om fri kost och tvätt hänförde sig till sökandens befattning som 

föreståndare vid fattiggården samt att förmånerna av bostad, ved och lyse lågt kunde uppskattas till 250 

kr per år, vadan sökandens förmåner vid avgången från befattningen som skogvaktare och syssloman 

vid epidemisjukhuset kunde beräknas till 1750 kr. 

Efter antecknande ytterligare, att drätselkammaren vid behandling sistlidet år av ärende ang. pension åt 

stadsdrängen f.o.m. 1918 föreslagit i pension 70 % å den kontanta lönen jämte av stadsdrängen åtnjuten 

fri bostad beslutade lönenämnden hos stadsf. hemställa, att sökanden fr.o.m. år 1918 måtte erhålla den 

till honom utgående pensionen höjd till 1200 kr. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman 

Justeradt: 

Å lönenämndens vägnar: 

Nils Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Lindgren och Wikén, fruarna Sundström och Bohlin, 

fröken Sundberg samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 28 december 1917 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för februari föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 75 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under januari, slutande å kr. 624:25. 

 

§5. 

På därom gjord framställning beviljades fru Lina Ljungholm förhöjning i fosterbarnsarvodet för Gösta 

Daniel Ljungholm från 150 kronor till 180 kronor per år f.o.m. den 1 januari 1918. 

 

§6. 

På därom gjord framställning beviljades jordägaren Karl Vilh. Henriksson, Mjölkudden, en ersättning 

av 15 kronor per månad f.o.m. den 1 februari 1918 för vård och underhåll av Hildur Emerentia 

Henrikssons flickebarn Märta Dagmar Ingegärd, född den 25 april 1913. 

Åt tillsyningsmannen uppdrogs att verkställa undersökning rörande moderns hemortsrätt. 

 



§7. 

På därom gjord framställning beviljades Oskar Nyberg, Mjölkudden, ett par skor åt fostersonen Axel 

Hjalmar Löfgren. 

 

§8. 

Beslöt styrelsen, att diakonissan och kokerskan vid fattiggården skulle för innevarande år åtnjuta 

dyrtidstillägg i enlighet med stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1917 med 33 % å kontanta lönen, 

resp. kr. 600:- och kr. 350:-. 

 

§9. 

Beslöt styrelsen tillerkänna tillsyningsmannen N.Boman ett arvode av 100 kronor för uppehållande 

jämte egen tjänst av vaktmästaresysslan vid fattiggården under tiden 23/11 1917 – 31/1 1918. 

 

§10. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelser för sanatorievård åt Karl Hugo Sundström, Hulda Sofia 

Henriksson, Olga Matilda Viktoria Blomberg och Gunnar Alfred Sundqvist. 

 

§11. 

Beslöts att genom annons i ortens tidningar anskaffa fosterhem åt Signe Linds barn. 

 

§12. 

Beslöt styrelsen bevilja fröken Frida Degerman, Höglandsnäs, Piteå, ett arvode av kr. 17:50 per månad 

för vård och underhåll av flickebarnet Dagmar Gunborg Elisabeth Johansson. 

 

§13. 

Beslöt styrelsen bevilja slaktaren Albert Johansson, Piteå, förhöjning i fosterbarnsarvodet för 

gossebarnet Alf Ragnar Johansson från 15 till 20 kronor per månad f.o.m. den 1 januari 1918. 

 

§14. 

Beslöt styrelsen bevilja 15 kronor till ett par skor år Hulda Granboms son Harry, varemot hennes 

begäran, att styrelsen ville utackordera sonen Bror Sigurd, avslogs. 

 

§15. 

Diakonissans rapport för december månad 1917 föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§16. 

Drätselkammaren hade till styrelsen för yttrande remitterat en ansökan från brandmästaren O.P.Stråhle 

att få komma i åtnjutande av familjetillägg för ett fosterhem, för vilket han av styrelsen uppbär en 

ersättning av 10 kronor per månad. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen att med vitsordande av de av Stråhle lämnade uppgifterna 

beträffande fosterbarnslegans storlek förklara sig i övrigt sakna anledning att yttra sig i ärendet. 

 

§17. 

Till handlingarna lade en redogörelse för slumverksamheten i Luleå under år 1917. 

 

§18. 

Hälsovårdsnämnden hade med anledning av de anmärkningar, som gjorts vid inspektion av 

renhållningen inom fastigheten n:r 2 i kvarteret Gladan, anmodat styrelsen att vidtaga skyndsamma 

åtgärder för rättelse av de anmärkta missförhållandena ävensom till nämnden inkomna med meddelande 

om de åtgärder, som vidtagits. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen meddela hälsovårdsnämnden, att Luleå 

renhållningsaktiebolag, som åtagit sig renhållningen inom fastigheten, tillhållits att fullgöra detta sitt 

åliggande, ävensom att enligt meddelande från bolagets förman Asplund de anmärkta missförhållandena 

numera avhjälpts. 

 



§19. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Herman Johansson och Bror 

Tore Torbjörn Nilsson samt förklaringar i fattigvårdsmål rörande Nelly Maria Karlsson, Nils Leonard 

Andersson och Gerda Emelia Pettersson. 

 

§20. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål 

rörande Signe Linnea Granqvist, Märta Helena Eriksson och Nancy Ingeborg Sundström. 

 

§21. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 20 december 1917, § 26, angående dyrtids- och 

familjetillägg till stadens befattningshavare. 

 

§22. 

På därom av fru Anna Berggren, Gammelstad, gjord framställning beslutade styrelsen betala följande 

priser för till fattiggården levererad mjölk, nämligen 

för oskummad mjölk 35,5 öre per liter 

för skummad mjölk 21,5 öre per liter 

för filmjölk  36 öre per liter. 

 

§23. 

Sedan gårdsägaren Johan Öhman den 1 december 1917 intagits till vård å fattiggården, beslutade nu 

styrelsen, att priset för hans inackordering skulle bestämmas till 50 kronor per månad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

Elin Bohlin 

Axel Nilsson” 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 31 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell, 

Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken Svensson, herrar 

Lindgren, Hansson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Lindqvist, Hedman, J. A. 

Nilsson, A. V. Falk, Andersson, Berlin, Groth och Hultström samt stadskamreraren, varemot som 

frånvarande antecknades herrar Hage och Svensén, av vilka den förre ej kunnat med kallelse anträffas 

och den senare hade anmält sig av tjänstegöromål förhindrad att närvara. 

Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos herrar Ljungberg och Thurfjell att jämte herr ordföranden tisdagen den 5 instundande februari 

klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade annan erinran att göra emot de vid 

sammanträdena den 20 december 1917 och den 4 dennes förda protokoll, än att i § 33 av det förra 

protokollet herr N. P. Boman på grund av tryckfel angivits såsom vald till ombud vid 1918 års 

mantalsskrivning i stället för herr N. P. Broman. 

 



§3. 

Sedan apotekaren J. F. Grafström på grund av avflyttning från orten avsagt sig ledamotskap av 

hälsovårdsnämnden, beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att till ledamot i 

hälsovårdsnämnden i hans ställe för tiden intill 1918 års slut utse redaktören A. Johnsson. 

 

§4. 

Då det kommit till hamndirektionens kännedom, att Bergsunds verkstad för Kramfors samt Mo & 

Domsjö aktiebolag ävensom för Olaus Olssons kolimportaktiebolag i Stockholm byggt isbrytare av 

storlekar och typer, som skulle vara lämpliga för Luleå stad, hade hamndirektionen beslutit att hos 

stadsfullmäktige begära att av 1918 års anslag till isbrytning få använda ett belopp av högst 1,500 kronor 

för att sätta hamndirektionens ledamöter och någon hamnens tjänsteman i tillfälle att närmare på ort och 

ställe studera dessa isbrytaretyper, innan definitivt förslag till anskaffande av dylika förelägges 

stadsfullmäktige. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla 

detta hamndirektionens förslag. 

 

§5. 

Uti till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade stadens ombud vid mantalsskrivningarne anhållit om 

ersättning för sin närvaro vid 1917 års mantalsskrivning med 8 kronor vardera för varje förrättningsdag, 

och hade de för den händelse denna framställning icke komme att i dess helhet vinna stadsfullmäktiges 

godkännande förklarat sig icke vidare mottaga omval till detta uppdrag. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bevilja 

ombuden en ersättning av 4 kronor vardera per dag för deltagande i 1917 års 

mantalsskrivningsförrättning. 

 

§6. 

Sedan fattigvårdsstyrelsen hos stadsfullmäktige anmält, att fru Jenny Johansson på grund av avflyttning 

från orten avsagt sig uppdraget att vara suppleant i fattigvårdsstyrelsen, beslöto stadsfullmäktige på 

förslag av beredningsnämnden att med godkännande av avsägelsen utse fru Augusta Jonsson till 

suppleant i fattigvårdsstyrelsen i hennes ställe för tiden intill 1919 års utgång. 

 

§7. 

Sedan Maria Nording, änka efter timmermannen C. F. Nording, i skrivelse till hamndirektionen anhållit 

om understöd, årligt eller tillfälligt, hade hamndirektionen beslutit att, då framlidne Nording varit 

anställd vid hamnen i över 20 år och i stadens arbete offrat sina bästa krafter, hos stadsfullmäktige göra 

framställning om att änkan Nording måtte tills vidare komma i åtnjutande av ett årligt understöd av 240 

kronor att utgå av hamnmedel från den l sistlidne september, då familjeunderstödet upphörde. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att tills 

vidare bevilja änkan Nording ett årligt understöd, räknat från den l september 1917, av 300 kronor att 

utgå av tillgängliga hamnmedel. 

 

§8. 

Med anledning av slöjdlärarnes till stadsfullmäktige ställda skriftliga anhållan om höjt arvode för 

slöjdundervisningen samt sedermera hos folkskolestyrelsen jord framställning av de folk- och 

småskolelärarinnor, som undervisa i slöjd, att styrelsen ville tillstyrka samma dyrtidstillägg å till dem 

utgående slöjdarvoden, som den tänkte föreslå för lärarne i manlig slöjd, hade folkskolestyrelsen beslutit 

hemställa, att stadsfullmäktige ville för år 1918 bevilja ett dyrtidstillägg av 33 procent å utgående 

arvoden för manlig slöjd, fortsättnings- och ersättningsskola samt för de kvinliga slöjdgrupper, där 

undervisningen handhaves av folk- och småskolelärarinnor; och hade totalsumman av dessa 

dyrtidstillägg beräknats komma att uppgå till 1,386 kronor. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla 

folkskolestyrelsens förslag med föreskrift tillika, att erforderliga medel skulle uttaxeras. 

 

§9. 



Sedan från magistraten inkommit begärd utredning rörande stadens skyldighet att avlöna kronokassören 

och erforderliga biträden åt denna, beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att lägga 

utredningen till handlingarna. 

 

§10. 

Sedan stadsfullmäktige uppdragit åt särskilda kommitterade att avgiva yttrande över en av förre 

dödgrävaren och brandvakten J. Åström hos stadsfullmäktige gjord ansökning, att han måtte komma i 

åtnjutande av pension för den tid av 19 år han tjänstgjort såsom brandvakt samt att pensionen måtte utgå 

i form av fri bostad i den s. k. grindstugan, så länge han och hans hustru levde, hade kommiterade nu 

inkommit med yttrande i ärendet, vari de förklarat sig anse, att av billighetsskäl hinder ej borde möta 

för bifall till framställningen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

medgiva Åström rätt att under sin och sin hustrus livstid få utan avgift bebo grindstugan, såvida staden 

ej dessförinnan kunde komma i behov av densamma, i vilket fall staden hade att bereda dem bostad på 

annat håll. 

 

§11. 

Då spekulant å stadens ångspruta hade anmält sig hos brandchefen, hade denne i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit om upptagande av frågan om försäljning av densamma samt om bestämmande 

av priset för dess försäljning, och hade brandchefen för egen del föreslagit, att kammaren ville besluta 

att försälja ångsprutan med medar, 4 st. sugslangar, 2 st. strålrör med 4 st. munstycken, parstång med 

svänglar jämte en del andra tillbehör till ett pris av 7,000 kronor, 

att i ångsprutans ställe inköpa en motorspruta med en effektivitet av 1,000 minutliter, för vilken 

kostnaden enligt inkommet anbud från Ludvigbergs verkstadsaktiebolag — inklusive l st. extra sugslang 

med koppling, 4 st. medar med erforderligt smide samt emballage och frakt — beräknats till 10,232 

kronor. 

Med anledning härav hade drätselkammaren beslutit att, under förutsättning att ångsprutan kan försäljas 

till ett pris av 7,000 kronor, inköpa l st. Ludvigsbergs Penta-Revolverspruta, typ R. S. 2 A. med tillbehör, 

l st. extra sugslang med koppling och 4 st. medar till ett pris av 9,665 kronor, fritt levererad Stockholm. 

Under erinran vidare att under rubrik 14 c i brandväsendets utgiftsstat för innevarande år ett belopp av 

1,200 kronor finnes upptaget till nyanskaffning och underhåll av brandredskapen, hade drätselkammaren 

beslutit att med anmälan om den vidtagna åtgärden hos stadsfullmäktige hemställa, att stadsfullmäktige 

ville med godkännande av densamma anvisa högst 3,000 kronor för ifrågavarande ändamål. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att beviljade anslaget skulle uttaxeras. 

 

§12. 

Med meddelande att Kungl. Maj:t den 14 september 1917 anvisat ett anslag av 39,400 kronor till 

anläggning av de inom Luleå stads icke planlagda område belägna delarne av väg från Luleå stad till 

Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden enligt av distriktsingenjören C. Skarstedt uppgjord 

arbetsplan, som samtidigt fastställts, hade kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i till 

stadsfullmäktige ställd skrivelse översänt den gillade arbetsplanen med tillhörande kontrakt och 

handlingar med anmodan att till kungl. styrelsen inkomma med en del angivna handlingar och förslag. 

Drätselkammaren, som under hand fått de erhållna handlingarne till sig överlämnade, hade hos 

stadsfullmäktige hemställt 

att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att i egenskap av arbetsdirektion avgiva och 

underteckna kontrakt om arbetets utförande, lyfta statsbidraget samt vidtaga alla för företaget i övrigt 

erforderliga åtgärder; 

att fullmäktige ville hos kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen anhålla, att då vägarbetet i fråga är så 

gott som fullbordat 4/5 av statsbidraget måtte få lyftas. 

Drätselkammaren hade vidare erinrat därom, att stadsfullmäktige vid sammanträde den 4 november 

1914 beslutit att mottaga distriktsingenjören C. Skarstedts erbjudande att vara kontrollant och 

arbetsledare vid ifrågavarande vägbyggnad och att som hans biträde för den dagliga tillsynen under den 

tid arbetet varar anställt schaktmästaren J. A. Lindqvist. 



Drätselkammaren hade slutligen föreslagit, att stadsfullmäktige ville uppdraga åt kammaren att till 

kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen insända de i dess förenämnda skrivelse begärda handlingar. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels biskopen O. Bergqvists och domkapitlets i 

Luleå underdåniga framställningar ang. uppförande av ett biskops- och domkapitelshus i Luleå, dels ock 

domkapitlets förfrågan, om staden må vara villig att upplåta tomt för ett påtänkt biskops- och 

domkapitelshus. 

Uti av drätselkammaren infordrat yttrande hade byggnadskontoret föreslagit, att biskops- och 

domkapitelsbyggnaden lämpligen borde förläggas till tomt n:o 2 i kvarteret Trasten, sedan från 

densamma tagits en mot tomten n:o 8 i samma kvarter gränsande remsa, varigenom den tomt staden 

skulle ställa till vederbörandes förfogande för ändamålet skulle utgöra 1,331,18 kvm. i förenämnda 

kvarter; och hade domkapitlet för sin del förordat denna tomt, som ur flere synpunkter hade ett för 

ändamålet synnerligen lämpligt läge, i det att byggnaden kunde placeras så, att lokalerna bliva belägna 

mot väster och således ljusa, och tomten tillika ligger i närheten av länsstyrelsen, med vilken domkapitlet 

har mycket arbete gemensamt. 

Som staden, därest byggnaden kommer till stånd, dels får en del lägenheter disponibla och dels under 

det byggnadsarbetet pågår får sysselsättning för en del arbetare, hade byggnadskontoret tillstyrkt, att 

tomten måtte upplåtas fritt i befintligt skick. 

Sedan antecknats, att byggnadskontoret av skäl att tomtens läge ur affärssynpunkt är mindre fördelaktigt 

värderat densamma till cirka 4,600 kronor eller zonvärdet, hade drätselkammaren beslutit hemställa, att 

stadsfullmäktige ville på av byggnadskontoret förebragta skäl och den rådande bostadsbristen 

kostnadsfritt upplåta 1,331,18 kvm. av tomten n:o 2 i kvarteret Trasten till tomtplats för ett biskops- och 

domkapitelshus i Luleå. 

Mot detta beslut hade reservation anmälts av herr Thurfjell, som ansåg att stadens ekonomi vore sådan, 

att staden icke utan vederlag borde avhända sig den obetydliga mark, som numera befinner sig i stadens 

ägo inom stadsplanen, särskilt som den obetydliga köpeskillingen av 4,600 kronor i detta fall icke kan 

inverka på myndigheternas beslut i ärendet. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

förklara sig villiga att till tomtplats för ett biskops- och domkapitelshus i Luleå i befintligt skick upplåta 

västra delen av tomt n:o 2 i kvarteret Trasten intill förlängningen av tomtlinjen mellan tomterna n:ris l 

och 3 i samma kvarter emot en köpeskilling av 4,600 kronor. 

Detta beslut i vad det avser upplåtelse av tomt fattades enhälligt, varemot beslutet om köpeskillingen 

fattades efter votering med 15 röster mot 13, vilka senare röstade för upplåtelse av tomten utan någon 

ersättning. 

 

§14. 

Sedan jordägaren A. R. Bruce och trädgårdsmästaren F. O. Blomqvist i skrivelse till drätselkammaren, 

med framhållande att statens järnvägar förklarat sig villiga att framdraga elektrisk ledning till 

banvaktsstugan n:o 193—194 Kallkällan mot villkor, att de för erhållande av belysning skulle vardera 

bidraga med tredjedelen av kostnaden för anläggningen, anhållit att drätselkammaren ville i likhet med 

vad skett överallt eljest inom staden utan kostnad för dem träffa avtal med järnvägen om gemensam 

framdragning av ledning till respektive bostäder, hade distriktsförvaltningen på av drätselkammaren 

gjord förfrågan meddelat, att statens järnvägar äro villiga att bidraga med 300 kronor för framdragning 

av elektrisk servisledning till banvaktsstugan vid Kallkällan under förutsättning att så stor del av 

ledningen, som motsvarar detta bidrag, förblir statens järnvägars egendom. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit hos stadsfullmäktige hemställa, att stadsfullmäktige ville anvisa 

600 kronor för utförande av ifrågavarande belysningsanläggning. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla 

drätselkammarens förslag samt bestämde, att erforderliga medel skulle upplånas. 

Detta beslut var enhälligt. 

 

§15. 



Från drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag: 

 

’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 januari 

1918. 

§ 7. 

Sedan hamndirektionen med anledning av att stadsfullmäktige återremitterat dess i skrivelse den 23 

september 1916 gjorda framställning om anvisande av 150,000 kronor för utförande av en kaj av trä 

mellan hamnpiren och sydöstra båthamnen i förnyad framställning hos fullmäktige med avvisande av 

det från drätselkammaren framkomna förslaget att utföra nämnda kajbyggnad i betong alternativt 24 

eller 18 fots vatten förklarat sig vilja på det livligaste förorda det förut av direktionen inlämnade förslaget 

om utförande av kajbyggnaden i fråga av trä kompletterat med ett av hamnmästaren nu uppgjort förslag 

till vågbrytare och utvidgning av den sydöstra båthamnen, hade drätselkammaren, sedan 

stadsfullmäktige till kammaren remitterat nu av hamndirektionen avlämnade förändrade förslag i saken, 

hos hamndirektionen bl. a. anhållit, att, då kammaren icke ansåg sig kunna avgiva det av 

stadsfullmäktige av drätselkammaren begärda yttrande i ärendet i det skick, det f. n. befinner sig, 

hamndirektionen ville låta kammaren få del av den plan för utvidgning av kajerna vid södra kajen, som 

direktionen i nu gjorda framställning hos stadsfullmäktige antyder, dels ock på vilka skäl, 

hamndirektionen kan hävda att för anordnandet av djupkajer öster om hamnpiren tillräcklig hamnplan 

för att mottaga massgods från större fartyg komme att saknas, sedan södra Strandgatan iordningsställts 

och kvarteren Harren och Gersen tagits i anspråk för byggnadsändamål, då stadsfullmäktige den 26 

mars, § 11, beslutat att ändra stadsplanen därhän, att bl. a. dessa kvarter skola användas för upplag. 

Drätselkammaren hade tillika hemställt om icke den kajbyggnad, som angives i hamnmästarens förslag 

av den 5 juli 1916, borde fortsättas med en stenskoning rätt fram mot Luleå ångsåg för vinnande av 

bättre plan för spåranordning m. m. 

Med anledning härav hade hamndirektionen med skrivelse till drätselkammaren inkommit med av 

kammaren begärd plan över förslag till södra kajernas slutgiltiga ordnande jämte motivering, varför 

djupkajerna icke böra läggas öster, utan väster om nuvarande stenkaj. Hamndirektionen hade vidare 

beträffande drätselkammarens hemställan, huruvida icke den planerade kajen öster om hamnpiren borde 

fortsättas österut med en stenmur, förklarat sig ha så mycket mindre emot en sådan utvidgning i ty att 

den ingår som ett led i hamndirektionens förslag till det slutliga ordnandet av kaj- och 

trafikeringsförhållandena å södra sidan. Förslag hade vidare upprättats i tvenne alternativ till denna 

utvidgning. 

Hamndirektionen hade till sist hemställt att, då nödvändigheten av skyddade kajer för mindre fartyg är 

påtaglig och att således inga meningsskiljaktigheter bör råda beträffande behovet av en vågbrytare, 

vilken, se-dan hamndirektionen i denna riktning ändrat sitt första förslag, är gemensam för alla 

förslagen, drätselkammaren ville medverka till att västra delen av den av direktionen föreslagna 

vågbrytaren snarast måtte komma till utförande, oberoende av vilketdera av förslagen, som 

stadsfullmäktige slutligen eventuellt komme att antaga. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att med överlämnande till stadsfullmäktige av samtliga 

handlingar i ärendet, hemställa att stadsfullmäktige ville anvisa 80,000 kronor till utförande av den av 

hamndirektionen föreslagna landfria vågbrytaren öster om hamnpiren med anhållan tillika att 

handlingarne i ärendet måtte, sedan stadsfullmäktige fattat beslut i vågbrytarefrågan, få återgå till 

drätselkammaren för fortsatt behandling av ärendet i övrigt. 

Som ovan. 

På drätselkammarens vägnar: 

C. A. Schultz. 

K. H. Santesson.’ 

 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla 

detta drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att beräknade kostnaden 80,000 kronor skulle 

anskaffas genom lån. 

Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§16. 



Byggnadskontoret hade i infordrat yttrande över en av A. Forsell hos stadsfullmäktige gjord 

framställning om elektrisk ström till vreten 457 å Mjölkudden för belysning av hans bostad och verkstad 

samt ström till drivkraft av en 5 hästkrafters motor i verkstaden i skrivelse till drätselkammaren anfört 

följande: 

 

’Ledningarna för belysningsström till herr Forsell och grannar skola i alla fall framdragas förbi 

egendomen, men behöva ej utföras mer än 3 till antalet, 2 koppar och l järn, och behöva 

kopparledningarne ej vara grövre än 10 kvmm., under det att, om ovan omskrivna motor där skall erhålla 

ström, ytterligare en kopparledning måste framdragas och samtliga dessa kopparledningar vara 16 

kvmm. vardera. Merkostnaden för ledningarne bliver i så fall cirka 1,500 kronor. 

Efter underhandling med herr Forsell föreslås drätselkammaren att bifalla ansökan med villkor att herr 

Forsell i betalning för sin motorström erlägger en avgift av 5 öre pr kwt. utöver avgiften enligt den av 

stadsfullmäktige den 15 juni 1916 antagna tariff II eller för de första 500 kwt. 25 öre pr kwt., för de 

följande 4,500 20 öre pr kwt., för de följande 10,000 15 öre pr kwt. och för alla följande 10 öre pr kwt., 

varvid dock en minimiavgift erlägges om 425 kronor pr år, motsvarande 2,000 kwt. Herr Forsell skulle 

dessutom hava att erlägga hyra för tidtariffmätare med 10 kronor pr år. 

Herr Forsell skulle i så fall endast använda sin motor under lågbelastningstider, varför hela avgiften, så 

snart kraft kan erhållas från Råneå, kan sägas inflyta utan kostnad för verket och således kan fördelas 

sålunda: 

ränta 5% och amortering 10% =15% à  1,500: — kr.  225: — 

inkomst för verket = 10 öre pr kwt   ,,    200: — 

 Summa kr. 425: —’ 

 

Drätselkammaren hade därefter med återställande av remitterade handlingarne hemställt, att 

stadsfullmäktige ville lämna bifall till byggnadskontorets förslag med det tillägg, att ett femårigt 

kontrakt måtte upprättas med sökanden. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§17. 

Byggnadskontoret hade uti av drätselkammaren infordrat yttrande föreslagit, att kammaren ville i 

enlighet med förut tillämpade grunder bevilja arbetaren Oskar Gustafsson, vilken den 22 oktober 1917 

i arbete för stadens planteringsnämnd ådragit sig kroppskada och enligt doktor  

E. Feltströms bilagda intyg varit oförmögen till arbete under tiden  

22 oktober—26 december 1917, en olycksfallsersättning dels för utlagda kostnader för läkarevård, 

medicin och skjutsar från och till läkaren med kr. 74: 65, dels med 3 kronor pr dag för 31 arbetsdagar 

med 93 kronor eller tillhopa kr. 167: 65. 

Drätselkammaren hade därefter överlämnat handlingarne till stadsfullmäktige med hemställan, att 

fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till arbetaren Oskar Gustafsson utbetala förenämnda 

ersättning för olycksfall i arbete för staden, kr. 167: 65. 

Vid behandling av detta ärende biföllo stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

drätselkammarens förslag samt föreskrevo, att beviljade beloppet skulle utgå av 

olycksfallsersättningsfonden . 

 

§18. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från magistraten inkommen avskrift av Kungl. 

Maj:ts nådiga brev den 28 september 1917, vari Luleå stad ålägges att gottgöra hamnkassan för högt 

debiterade räntebelopp med 54,582 kronor 8 öre. 

Drätselkammaren hade vid föredragning av ärendet beslutit att föreslå stadsfullmäktige, att återbetalning 

till hamnkassan av förenämnda räntemedel måtte ordnas så, att staden årligen under fem år fr. o. m. år 

1918 erlägger en femtedel av beloppet i fråga till hamndirektionen, varvid kammaren tillika erinrat 

därom, att i dess förslag till utgiftsstat för 1918 under rubrik 3 upptagits 1/5 av kr. 54,582: 08 eller kr. 

10,916: 42 till uttaxering för förenämnda ändamål, vilken åtgärd blivit av stadsfullmäktige godkänd vid 

statens behandling hos fullmäktige den 20 december 1917. 



Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§19. 

Handelsresanden Tycko Grafström hade med stöd av kungl. kammarrättens utslag den 27 juni 1917 hos 

drätselkammaren anhållit om återbetalning till honom och hans hustru av det. belopp, som de för mycket 

erlagt i kommunalutskylder till staden för år 1915. 

Drätselkammaren hade därefter överlämnat handlingarne i ärendet till stadsfullmäktige med hemställan, 

att enär skäl ej syntes föreligga för ett överklagande av det av kammarrätten fattade beslut i 

taxeringsärendet, fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att till Grafström och hans hustru 

återbetala, vad de för mycket erlagt i kommunalutskylder till Luleå stad för år 1915 eller kr. 31: 25. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla 

drätselkammarens förslag samt bestämde, att restituerade beloppet skulle uttaxeras. 

 

§20. 

Föredrogs och lades till handlingarne en anmälan från drätselkammaren om val av ordförande och vice 

ordförande samt om fördelning av kammarens ledamöter och suppleanter på de båda nämnderna. 

 

§21. 

Till beredningsnämnden remitterades en anhållan från stadsfullmäktiges sekreterare A. Holm om 

entledigande från sekreteraretjänsten. 

 

§22. 

Till lönenämnden remitterades: 

l:o) En framställning från folkskollärarne O. Bohlin och J. Gunnarsson om ändring i gällande 

bestämmelser angående begränsning av dyrtidstillägget; 

2:o) Brandmannen H. J. Sundströms framställning om rätt för honom att uppbära familjetillägg; 

3:o) G. Harald Högströms anhållan om åläggande för folkskolestyrelsen att till hans hustru utbetala 

henne tillkommande dyrtidstillägg; 

4:o) Folkskollärarinnan Hulda Jacobsons m. fl.:s begäran om utfående av sina dyrtidstillägg oavkortade 

även för den tid, de åtnjutit tjänstledighet. 

 

§23. 

Till drätselkammaren remitterades: 

l:o) Klara Olssons begäran om avkortning av hennes avlidne mans kommunalutskylder för åren 1915 

och 1916; 

2:o) Länsstyrelsens skrivelse med anmodan till stadsfullmäktige att inkomma med förslag till 

förrättningsman för upprättande av registerkarta; 

3:o) Norrbottens läns vägförenings framställning om anvisande av medel för utredning om anläggning 

av järnväg utefter norrländska kusten; 

4:o) Bostadskommitténs utredning angående bildandet av bostadsförening m. m.; 

5:o) Oskar Wikströms anhållan om tillstånd att såsom entreprenör utföra elektriska installationer med 

anslutning till stadens elektricitetsverk; 

6:o) Skidsbackskommitténs begäran om upplåtelse av mark för uppförande av en skidbacke invid 

Lulsundsbron; 

7:o) A. V. Falks m. fl.:s framställning om ändrade bestämmelser angående kostnaden för elektriska 

ledningars anläggande i Mjölkudden; 

8:o) Norrbottens museiförenings framställning om upplåtelse av Gültzaudden för anläggning av ett 

friluftsmuseum.  

 

§24. 

Till hamndirektionen remitterades en skrivelse från statens meteorologiska centralanstalt med begäran 

om anslag för spridande av väderleksrapporter. 

 

§25. 



Till barnkolonikommittén remitterades ett erbjudande från dispensärkommittén om överlämnande av en 

del inventarier m. m. till stadens sommarkoloniverksamhet. 

 

§26. 

Till hamndirektionen och drätselkammaren remitterades en framställning från tullförvaltaren J. Vleugel 

om skyndsamma åtgärders vidtagande för uppförande av en tullhusbyggnad.  

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

   / A. Holm. 

Justerat:    

Herm. Fernlund, W. Thurfjell, A. Ljungberg.” 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 31 januari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Nordin och Olsson äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan Stadsfullmäktige i anledning af Hamndirektionens därom gjorda framställning medgifvit att af 

1918 års anslag till isbrytning finge användas ett belopp af högst 1500 Kronor för att sätta 

Hamndirektionens ledamöter och någon dess tjänsteman i tillfälle att å ort och ställe närmare studera de 

isbrytaretyper som kunde anses lämpliga för Luleå beslöt Hamndirektionen, sedan det bestämts att ofven 

antydda uppdrag skulle anförtros åt tre personer, utse Herrar ordförande, vice ordförande och 

Hamnmästaren att där så gåfves möjlighet taga närmare kännedom om en för Luleå hamns behof lämplig 

isbrytaretyp. 

 

§2. 

I skrifvelse till Drätselkammaren den 18 maj 1917 anhöll Hamndirektionen under hänvisning till § 1 

punkt 2 i instruktionen för Luleå stads Byggnadskontor att förslag till belysnings- och ringledningar i 

den under uppförande varande Hamnförvaltningsbyggnaden måtte genom Byggnadskontorets försorg 

upprättas. 

Sådant förslag hade ännu ej kommit Hamndirektionen tillhanda, med anledning hvaraf, och då 

Byggnadskontorets kontrollant vid ifrågavarande byggnadsföretag framhållit nödvändigheten däraf, att 

förslag eller ritningar för berörda ledningar snarast borde föreligga, Hamndirektionen beslöt att hos 

Drätselkammaren anhålla om upplysning, vid hvilken tidpunkt det begärda kunde vara att förvänta. 

 

§3. 

Sedan Stadsfullmäktige anvisat medel för uppförande af en vågbrytare öster om nuvarande hamnpiren i 

enlighet med ett af Hamndirektionen tidigare afgifvet förslag beslöt Hamndirektionen att arbetet härmed 

omedelbarligen skulle igångsättas samt att så stor del af vågbrytaren, som med hänsyn till 

tidsbegränsningen innevarande år kunde medhinnas, skulle i första hand komma till utförande, i enlighet 

med af Hamndirektionen vid sammanträdet företedd ritning. 

Hamnmästaren hade infordrat anbud å sten för belastning af kistorna till vågbrytaren och erhöll han i 

uppdrag att med anbudsgifvarne söka öfverenskomma om enhetligt pris å den sten de kunde leverera, 

äfvensom att med dem uppgöra kontrakt rörande leveransen. 

 

§4. 

Byggmästaren C.A.Flemström i Luleå hade genom kontrakt af den 21 maj 1917 åtagit sig uppförande 

af en Hamnförvaltningsbyggnad i Luleå inrymmande förutom lokaler för hamnkontor, sjömanshus och 

ångbåtskommissionärer, 10 bostadslägenheter för hamnens befattningshafvare och skulle denna 

byggnad enligt kontractet vara fullbordat den 15 september 1918. 



Flemström hade nu anmält, att det tegel, omkring 55 000 stycken, som erfordrades för byggnadens 

fullbordande, blifvit af Kngl. Maj:t lagt i beslag hos vederbörande tegelbruk. 

Då det till följd af i staden rådande synnerligt svårartad bostadsbrist, hvilken tillskapandet af 

ofvanberörda bostadslägenhet i någon mån skulle lindra, vore absolut nödvändigt, att byggnaden är 

färdig å kontrakterad tid, synnerligast som en stor del af hamnens befattningshafvare, i förlitande på 

kontrakterad leverans af byggnaden, uppsagt sina nu disponerade lägenheter, hvadan de sålunda, då 

lägenheterna å annat håll omöjligen kunde erhållas, stå utan tak öfver huvudet, därest ej byggnaden är 

färdig å tid som i kontractet stipulerats, beslöt Hamndirektionen, ej minst för öfrigt ur synpunkter däraf 

att vid väntad ökning i sjöfarten hafva nöjaktiga lokaler i rörelsens centrum till förfogande, att, då det 

vore oafvisligen nödvändigt, att beslaget häfvdes å tegel, afsett att af Björns Nya- och Luleå Tegelbruks 

A.Bol. levereras för ifrågavarande byggnads fullbordande med all styrka understödja af Flemström 

härutinnan tillämnad framställning till Kngl. Maj:t. 

 

§5. 

På därom af Arkitekten J.Wikberg gjord framställning utanordnades till honom 2000 kronor i afräkning 

å ersättning för ritningar till Hamnförvaltningsbyggnaden. 

I samma skrifvelse hade Wikberg framlagt förslag om inläggande av parkett golf i matsalarna till tre af 

bostadslägenheterna i Hamnförvaltningsbyggnaden och öfverlämnades skrifvelsen i denna del till 

Byggnadskontoret. 

 

§6. 

Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justeradt. 

 

 Som ofvan. 

  In fidem 

  H.Glimstedt” 

 

 

 

 

 

Protokoll februari år 1918 
 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Fernlund, Thurfjell och Högström. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 18 sistlidne januari. 

 

§2. 

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 20 

december 1917; och beslutade nämnden 

ang. § 21, beviljat tilläggsanslag av 500 kronor till vissa anordningar i karantänsanstalten, att uppdraga 

till byggnadskontoret att vidtaga åtgärder för arbetets utförande, samt 

ang. de i §§ 5, 22, 23, 27 och 31 av protokollet förtecknade ärenden att desamma skulle delgivas 

byggnadskontoret. 

 

§3. 

Sedan mätarejusterare B.Gustafsson i skrivelse till drätselkammaren anhållit om entledigande från 

innehavande befattning såsom mätarejusterare vid Luleå stads elektricitetsverk f.o.m. den 16 

innevarande februari, beslutade nämnden att bifalla denna hans begäran. 

 

§4. 



Stadsfullmäktiges ordförande hade under hand till drätselkammaren överlämnat en cirkulärskrivelse 

från Svenska stadsförbundet, däri bl.a. meddelas, att styrelsen för förbundet tillsatt ett Svenska 

stadsförbundets bostadsråd med uppgift att tillhandagå med yttranden och förslag i ärenden av 

bostadspolitisk art, som av kommunala myndigheter hänskjutas till rådets prövning, såsom frågor 

rörande organisationen och finansieringen av allmännyttiga bostadsföretag, ävensom byggnadstekniska 

spörsmål rörande sådant företag, frågor om inrättande av bostadsinspektion eller bostadsförmedling, 

hyresreglering och liknande ärenden. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att lägga ärendet till handlingarna. 

 

§5. 

Domkapitlet hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att sedan byggnadskontoret på framställning 

av domkapitlets vaktmästare i hans hushållskällare i gamla rådhuset inrett en potatislår, varå räkning å 

kr. 5:60 utfärdats på honom, räkningen måtte, då billighet torde fordra att anordningen verkställes av 

hyresvärden d.v.s. staden och potatislåren ökar lägenhetens värde, gäldas av drätselkammaren. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att härtill lämna sitt bifall. 

 

§6. 

En framställning från vagnkarlen P.A.Bergvall att få hyra en lägenhet om 1 rum och kök i stadens 

bostadshus å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet remitterades till bostadshusets arbetsutskott. 

 

§7. 

Sedan f.d. furiren Nils Emil Scherdin och f.d. korpralen Johan Fredrik Abrahamsson Risto var för sig 

fullgjort föreskriven 3 månaders provtjänstgöring vid Luleå brandkår utan anmärkning och till 

brandchefens fulla belåtenhet, hade denne föreslagit, att drätselkammaren ville antaga dem till ordinarie 

brandmän med tjänstetid för dem båda f.o.m. den 1 november 1917. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill antaga förenämnda Scherdin och 

Risto till ordinarie brandmän med tjänstetid f.o.m. den 1 november 1917. 

 

§8. 

Sedan Bodens Elektriska Byrå, vilken den 14 september 1917 blivit antagen av drätselkammaren till 

entreprenör för Luleå stads elektricitetsverk, ännu icke börjat denna verksamhet och ej heller på 

anmaning underrättat byggnadskontoret, när byrån avsåg att påbörja sin verksamhet, hade 

byggnadschefen föreslagit, att drätselkammaren ville återtaga sitt ovan fattade beslut att antaga byrån 

ifråga till entreprenör och i stället lämna tillstånd till annan firma. 

Som Bodens Elektriska Byrå underlåtit att besvara byggnadskontorets den 19 sistlidne januari avlåten 

skrivelse till byrån, däri bestämt besked begäres före den 28 i samma månad, när byrån ämnar börja sin 

verksamhet i Luleå, och ej heller meddelat orsaken härtill och till, att byrån ej återställt den 

entreprenörinstruktion, som byggnadskontoret samtidigt översänt till byrån för vederbörlig underskrift, 

beslutade nämnden att uppsäga Bodens Elektriska Byrån från entreprenörskapet vid Luleå stads 

elektricitetsverk. 

 

§9. 

Norrländska Elektriska Aktiebolaget i Örnsköldsvik och ingenjören Ernst Andersson, härstädes, hade 

var för sig i skrivelse till drätselkammaren anhållit att de, sedan de erfarit att en entreprenörsrättighet 

vid Luleå stads elektricitetsverk vore till ansökan ledig, måtte bliva antagna till entreprenör vid verket. 

Sedan vidare antecknats att montören Oscar Wikström till stadsfullmäktige ingivit ansökan att bliva 

antagen till entreprenör för elektricitetsverket, beslutade nämnden, som ansåg Norrländska Elektriska 

Aktiebolaget vara bäst skickat av de sökande att omedelbart upptaga elektrisk verksamhet inom staden, 

att antaga detta bolag till entreprenör för Luleå stads elektricitetsverk med omedelbart tillträde. 

 

§10. 

Sedan drätselkammaren med anledning av en från Luleå Utskänkningsbolag inkommen skrivelse av den 

22 november 1917, vari påyrkas dels skyndsamma skyddsåtgärder mot vattens inträngande i de av 

bolaget förhyrda lokaler i stadshusets terassbyggnad dels reparation av dessa, remitterat 

framställningens till byggnadskontoret för skyndsamt yttrande och förslag, hade nu kontoret inkommit 



med skrivelse i ärendet, varav framgick att byggnadskontoret infordrat upplysningar från A.B. 

Byggnadsvaror i Stockholm rörande ett täckningsmaterial, benämnt ’Neponset’. Som emellertid detta 

täckningsmedel f.n. kostade 20 kronor pr kvm., vartill skulle komma frakt för material, resekostnader 

och dagtraktamenten för arbetarne, föreslog bolaget, att, tillse transportkostnaderna från Amerika 

återgått till rimliga proportioner, täta sprickorna provisoriskt på så sätt, att dessa upprensas och fyllas 

med ett elastiskt material, som benämnes ’Compound’, vilket är en komposition av äkta trinidad-asfalt 

och en del andra, ej förflyktigande ämnen, som gör produkten i högsta grad elastisk och förlänar 

densamma egenskapen att ej spricka vid hög temperatur. Priset på Compound är 4:50 kronor pr kg. incl. 

Emballage fritt banvagn Stockholm. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att omedelbart 

anskaffa 50 kg, ’Compound’ och att med egna arbetare utföra rensning och tätning av sprickorna i 

asfaltbeläggningen å terassen till en kostnad av högst 500 kronor. 

 

§11. 

Under åberopande av sin den 22 november förlidet år till drätselkammaren avlåtna skrivelse hade Luleå 

Utskänkningsbolag med överlämnande av avskrift av instrument över en den 26 januari 1918 hållen syn 

å de av bolaget förhyrda lokaler i stadshuset, varav framgår, att synemännen för avhjälpande av de 

befintliga skadorna föreslå uppförande av ett provisoriskt tak över terassbyggnaden, i förnyad skrivelse 

anhållit att drätselkammaren ville omedelbart och senast innan den 10 instundande februari gå i 

författning om uppsättande av ett sådant skyddstak, vid äventyr att bolaget eljest kommer att på stadens 

bekostnad låta utföra arbetet; och ville bolaget särskilt betona att en sådan skyddsåtgärd måste vidtagas 

för att möjliggöra uttorkning av väggar och valv till instundande vår, då de nödvändiga inre 

reparationerna kunna utföras. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att underrätta bolaget om den av nämnden i föregående 

paragraf av detta protokoll företagna åtgärden att omedelbart låta täta sprickorna i asfaltbeläggningen å 

terassbyggnaden. 

 

§12. 

Sedan nämnden vid sammanträde den 3 december 1917 beslutat att godkänna byggnadschefens förslag 

till reparationsarbeten å Edefors’ laxfiske, utgörande 315 kronor, beslutade nu nämnden att antaga av 

fiskekarlen E.J.Sandling i Wuollerim under hand avgivna anbud att utföra reparationen i fråga för 

förenämnda summa, 315 kronor. 

 

§13. 

Med anmälan att på Moritsängen öster om järnvägen finnas 6 st. lador, vilka bliva utan användning, när 

lägenheten den 9 instundande maj upplåtes till mulbete, hade stadskamreraren i skrivelse till 

drätselkammaren föreslagit, att de fyra av dessa lador, som äro i gott stånd, måtte nedtagas och uppföras, 

två å Hermansägnen och två å Stabsgärdan, där de skulle bliva till nytta och höja värdet å de båda 

lägenheterna samt att de återstående lämpligen måtte försäljas som ved. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill efterhöra med resp. arrendatorer å 

Hermansängen och Stabsgärdan, vilket pris de begära för att flytta ladorna till resp. lägenhet. 

 

§14. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 oktober 1917 upplåtit mark och anslagit 2000 kronor 

för uppförande av en skidbacke å s.k. Örnberget vid Skurholmsfjärden, hade skidbackskommitterade i 

till stadsfullmäktige ställd skrivelse anhållit, att, som det visat sig allt för dyrt att på förut bestämt ställe 

verkställa behövlig jordschaktning för skidbacken och dessutom omöjligt att förvärva en del för 

densamma behövlig mark, som är i enskild ägo, i stället få av stadsfullmäktige upplåtet ett område, 

beläget närmare intill Lulsundet enligt bilagd karta. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§15. 

Sedan Elektriska Aktiebolaget Fram inkommit med förslag till uppgörelse i tvisten om av bolaget 

utfärdade räkningar å installationsarbeten i stadshuset och saluhallen, beslutade nämnden att remittera 

ärendet till byggnadskontoret för yttrande och förslag. 



 

§16. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med infordrat yttrande över byggmästaren C.A.Flemströms i 

skrivelse till drätselkammaren gjorda hemställan, att kammaren ville återupptaga hans den 26 september 

1917 till arbetsutskottet för den kommunala bostadsbygget gjorda framställning, däri diverse krav på 

ersättning för de åtgärder, orsakade av dröjsmålet med uppförande av byggnadens stomme, vilka han 

måst utföra med stor förlust, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med vidhållande av sitt 

beslut den 2 oktober 1917, § 31, förklara, att nämnden fortfarande anser sig förhindrad att till separat 

behandling upptaga av entreprenören framställda krav på ersättningar utan önskar att vid 

slutuppgörelsen få på en gång taga dessa i omprövning; och påfordrade nämnden, att entreprenören 

måtte tillse, att arbetet i byggnaden så bedrives, att det blir färdigt fortast möjligt. 

 

§17. 

Beslutade nämnden att uppdraga åt byggnadskontoret att inkomma med kostnadsförslag dels till 

förbättring av väggarne i klosetter, garderober och skafferier medelst oljemålning eller limfärgning dels 

till anordnande av luftventiler i vattenklosettrummen i bostadshuset. 

 

§18. 

Sedan drätselkammaren med anledning av att extra lantmätaren Gunnar Frigell inkommit med ansökan 

att komma i åtanke till förrättningsman dels för att upprätta föreskriven registerkarta för Luleå stad dels 

vara registerförare för staden vid sammanträde den 7 sistlidne januari, § 13, remitterat ansökningen till 

ledamoten distriktslantmätaren G.H.Högström och byggnadschefen för yttrande och förslag i ärendet, 

föredrogs nu en av ingenjör Högström verkställda utredning i saken jämte förslag till yttrande till 

stadsfullmäktige i ärendet. 

Efter diskussion i saken beslutade nämnden att uppskjuta ärendet för att bereda nämndens ledamöter 

tillfälle att närmare sätta sig in i detsamma och byggnadschefen att eventuelt inkomma med eget förslag 

i saken. 

 

§19. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att fortsättas måndagen den 11 innevarande februari 

kl. 5 e.m. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 5 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Nordin, Wikén och Hammar. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 8 sistlidne januari. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarne 

1/ Stadsfullmäktiges tryckta protokoll för den 25 oktober 1917 beträffande §§ 5, 7, 8, 11, 12 och 15; 

2/ Stadsfullmäktiges tryckta protokoll för den 22 november 1917 beträffande §§ 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16 

och 19; 

3/Statens Industrikommissions skrivelse den 3/1 1918 med check å 43000 kronor, utgörande statsbidrag 

för uppförande av bostadshus; 



4/ Utdrag av folkskolestyrelsens protokoll för den 5 januari 1918 ang. dels bemyndigande för 

drätselkontoret att under år 1918 vara styrelsens kassaförvaltare dels uppdrag för ordföranden och vid 

förfall för denne vice ordföranden att verkställa utanordningar av medel för skolkassan. 

 

§3. 

Kungl. Domänstyrelsen hade med åberopande av gällande bestämmelser rörande förvaltning av städers 

skogar anhållit att drätselkammaren ville till bestridande av utgifter för Luleå stads skog under första 

hälften av innevarande år till Kungl. Styrelsens kassa inbetala 2500 kronor mot blivande redovisning; 

och beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att godkänna beloppet till utanordning. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges 

protokoll för den 20 december 1917 beträffande §§ 5, 8, 9, 11-20, 22, 23, 27, 29 och 31. 

 

§5. 

Sedan brandmästaren O.P.Stråhle i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få komma i åtnjutande av 

familjetillägg under år 1918 för en av fattigvårdsstyrelsen hos honom inackorderad minderårig flicka, 

för vilken han ansåg sig försörjningspliktig, hade drätselkammaren vid sammanträde den 28 december 

1917 remitterat framställningen till fattigvårdsstyrelsen för yttrande. 

Vid föredragning av från fattigvårdsstyrelsen nu ingånget utdrag av dess protokoll för den 30 sistlidne 

januari, däri styrelsen vitsordar de av Stråhle lämnade uppgifter beträffande fosterbarnslagens storlek, 

men i övrigt förklarar sig sakna anledning att yttra sig i ärendet, beslutade ekonominämnden, att, sedan 

drätselkammaren erhållit del av stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1917 ang. tilldelande av 

dyrtids- och familjetillägg till stadens befattningshavare, avslå framställningen såsom stridande mot 

fullmäktiges förenämnda beslut. 

 

§6. 

Sedan nämndens ordförande meddelat, att frimurarlogen, som från drätselkontoret erhållit hyreskontrakt 

rörande de av dem använda lokalerna i stadshusets fästvåning, önskade sådan ändring av kontraktet, att 

drätselkammaren utför städning av lokalerna mot ersättning av logen, beslutade nämnden att härtill 

lämna bifall. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 

Carl L Lindgren.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdstyrelsen i Luleå den 5 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Gullberg, Nilsson och Lindgren, fruarna Bohlin och Sundström, fröken Sundberg 

samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Sedan tillsyningsmannen anmält, att å härvarande fattiggård till full försörjning intagne måleriarbetaren 

Johan Arvid Burström vägrat att utföra honom ålagt arbete, beslutade styrelsen tilldela Burström en 

allvarlig varning, för vad han låtit komma sig till last, ävensom förständiga honom att vid fattiggården 

utföra vedhuggning och andra lättare göromål, som kunde komma att åläggas honom av 

fattigvårdstillsyningsmannen eller vaktmästaren vid fattiggården. 

 

§2. 



Beslutade styrelsen inköpa 45 par skodon hos skohandlanden Ludv.Lindberg. 

 

§3. 

Godkändes tillsyningsmannens åtgärd att för ett pris av 23 kronor per par inköpa 25 par mansskodon. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt 

Alfr.Gullberg 

J.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 6 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Flemström, Ullman och byggnadschefen. 

 

§4. 

Protokollet för den 9 januari 1918 föredrogs och justerades. 

 

§5. 

Hos byggnadsnämnden hade N.O.Nordgren anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven ritning 

och tomtkarta utföra ny takresning för erhållande av tvenne vindsrum samt en mindre tillbyggnad för 

erhållande av vindfång och vindsskrubb å fastigheten n:r 3 i kvarteret Skatan. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl avstyrkt bifall till ansökningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden med hänsyn till rådande bostadsnöd bifalla ansökningen 

med villkor att byggnadsordnings föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§6. 

Hos byggnadsnämnden hade banktjänstemannen C.Lindgren anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning utföra en del mindre omändringsarbeten i fastigheten n:r 5 i kvarteret Strutsen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att byggnadsordningens 

föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 8 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Sjöberg, Hellsten. 

 

§1. 

Protokollet för den 8 januari 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 



Till ledigförklarade sjuksköterskebefattningen vid epidemisjukhuset hade vid ansökningstidens utgång 

följande sökande anmält sig, nämligen 

Sjuksköterskan Märta Granberg, Luleå, samt 

Sjuksköterskan Mary Lindqvist, Gellivare. 

Vid nu företaget val utsågs fröken Märta Granberg till sjuksköterska vid härvarande epidemisjukhus. 

 

§3. 

Kokerskan och sjuksköterskebiträdet vid epidemisjukhuset hade i skrivelse till nämnden anhållit att i 

likhet med övriga stadens befattningshavare komma i åtnjutande av dyrtidstillägg för år 1918. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden, enär sökandena jämlikt stadsfullmäktiges beslut den 20 

december 1917 vore berättigade att åtnjuta dyrtidstillägg, bifalla framställningen. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 20 december 1917 beslutat att i stället för den nuvarande 

stadsläkaretjänsten inrätta en förste och en andre stadsläkaretjänst, hade fullmäktige uppdragit åt 

hälsovårdsnämnden att ingå till Kungl. Medicinalstyrelsen med begäran om fastställelse av den för 

nämnda befattningshavare antagna instruktion ävensom hos Kungl. Maj:t anhålla om rätt till 

tjänsteårsberäkning för andra stadsläkaren. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt ordföranden och sekreteraren att fullgöra det 

nämnden sålunda meddelade uppdraget. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§5. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll för den 20 december 1917, § 31, ang. ändring i 

hälsovårdsnämndens stat för år 1918. 

 

§6. 

Till handlingarna lades ett meddelande från fattigvårdsstyrelsen, att priset för vedhuggning å 

epidemisjukhuset från och med år 1918 höjts från 200 till 350 kronor per år. 

 

§7. 

Efter föredragning av tillsyningsmannens rapport för januari månad 1918 beslutade nämnden anmoda 

tillsyningsmannen att närmare precisera sina anmärkningar mot renhållningen i stadens fastigheter. 

Nämnden beslutade vidare uppdraga åt ordföranden att erinra tillsyningsmannen om att han ej ägde rätt 

att utan av nämnden beviljad tjänstledighet lämna staden. 

 

§8. 

Till nämnden hade inkommit en så lydande rapport; 

’Till Hälsovårdsnämnden’……….bil. A. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden hos allmänna åklagaren hemställa om åtals anställande mot 

Enmark för vad han låtit komma sig till last ävensom anmoda Enmark att hädanefter hålla rent i 

slakteriet, vid äventyr att nämnden i annat fall komme att förbjuda slaktning därstädes. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justerat 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelses undervisningsnämnd den 8 febr. 1918. 

 



Närvarande: hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, O.E.Wester, fröken Märta Bucht samt undertecknad 

sekreterare. 

 

§1. 

Till nämndens ordförande under år 1918 valdes folkskollärare O.Åhrström och till sekreterare under 

samma tid överlärare P.Edv.Lindmark. 

 

§2. 

Undervisningsnämnden beslöt bifalla av föräldrarna till nedanstående elever i folkskolans fjärde klass 

gjord anhållan, att nämnda elever måtte få besöka nattvardsskolan, oaktat de ej avslutat sin skolgång. 

Johan Sanfrid Johansson, född 28/5 1904 och son till arb. Joh.Hansson, Lulsundet. 

Axel Sundling, född 30/4 1903 och son till änkan Brita Sofia Sundling. 

Signe Ekström, född den 9 sept. 1904 och dotter till stationskarl K.G.Ekström. 

Dagmar Hansson, född 5/4 1904 och dotter till målaren H.Hansson. 

Edit Andersson, född 31/1 03 och dotter till arb. Anders Johan Andersson. 

Ester Öhman, född den 13/5 04 och dotter till stationskarl L.H.Öhman. 

Rut Flemström, född den 29/9 04 och dotter till sliparn A.A.Flemström. 

Erna Lundberg, född 11/2 04 och dotter till maskinisten J.Lundberg. 

 

§3. 

Framställningar från föräldrarna till eleverna i tredje klassen Karl Boman, född den 15 febr. 1903 och 

son till sågaren F.Boman, Arvid Dahlström, född den 24 maj 1903 och son till arb. K.A.Dahlström, 

Linnea Sjörling, född den 25 mars 1903 och dotter till arb. P.O.Sjörling, samt Linnea Lindahl, född den 

5 dec. 1902 och dotter till Emma Lindahl, om rätt att utan hinder av att de ej avslutat sin skolgång deltaga 

i nattvardsundervisningen blevo av nämnden avslagen. 

 

§4. 

Undervisningsnämnden beslöt befria Betty Larsson o Magda Stenberg, vilka år 1916 erhöllo avgång 

enligt folkskolestadgans § 48 men sedan af sjukdom hindrats från att besöka ersättningsskolan, från 

vidare skolplikt. 

 

§5. 

Nämnden ansåg sig icke kunna bifalla av Lilly Sundberg gjord anhållan att utan hinder därav, att hon ej 

avslutat sin skolgång, deltaga i nattvardsundervisningen, varemot nämnden beslöt förständiga henne att 

omedelbart inställa sig till skolgång i folkskolans tredje klass. 

 

§6. 

Nämnden förklarade sig icke ha något att erinra mot att Ejnar Bergström, vilken år 1917 erhöll avgång 

från skolan enl. folkskolestadgans § 48 men ej sedan besökt ersättningsskolan, i år deltager i 

nattvardsundervisningen. 

 Dag som ovan 

  Oskar Åhrström. 

    /P.Edv.Lindmark” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 11 februari 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Fernlund, Thurfjell och Högström. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 



Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 5 innevarande februari. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Landshövdingeämbetet i länet inkommen 

skrivelse, däri fullmäktige på grund av bestämmelserna i Kungl. Kungörelsen om förordnande av 

förrättningsmän för upprättande av registerkarta m.m. den 26 oktober 1917 anmodas att skyndsamt och 

senast innan den 1 instundande april inkomma med förslag till sådan förrättningsman för Luleå stad. 

Vid ärendets föredragning antecknades dels att extra lantmästaren Gunnar Frigell i olika skrivelser till 

drätselkammaren erbjudit sig att åtaga sig förordnandet som förrättningsman för registerkarta och som 

registerförare för Luleå stad mot viss ersättning, utgående i förhållande till omfånget av det arbete, som 

bleve honom anförtrott, dels att ledamoten distriktslantmätaren G.Harald Högström och stadsingenjören 

i enlighet med av drätselkammaren meddelat uppdrag inkommit, den förre med fullständig utredning 

och förslag i ärendet, den senare med yttrande och förslag. 

Efter tagen del av ifrågavarande utredning och de föreliggande förslagen i ärendet beslutade nämnden 

att hemställa hos stadsfullmäktige, att fullmäktige ville besluta 

att till drätselkammarens förfogande måtte ställas ett förslagsanslag av 10000 kronor till täckande av 

fastighetsregistrets första uppläggande förenade kostnader; 

att hos Konungens Befallningshavande begära förordnande för extra lantmätaren Gunnar Frigell som 

förrättningsman för registerkartans upprättande och för stadskamreraren K.H.Santesson som 

registerförare under fastighetsregistrets första uppläggande; 

att bemyndiga drätselkammaren att dels upprätta kontrakt med extra lantmätaren Frigell rörande 

åtagande av befattningen som förrättningsman för registerkartans upprättande mot ett arvode af 2500 

kronor dels träffa avtal med stadskamrerare Santesson rörande åtagande av befattningen som 

registerförare mot arvode av 500 kronor för ledningen och överinseendet av registerföringsarbetet och 

högst 2500 kronor till ett biträde för utförande av arbetet i övrigt. 

Nämnden beslutade vidare meddela stadsfullmäktige, att det belopp, som återstår efter det nu angivna 

kostnader blivit bestridda eller 4500 kronor, är avsatt att användas för utförande av en hel del, delvis 

mycket tidskrävande utredningar, som icke åligga förrättningsmannen för registerkartan eller 

registerföraren och för vilka utredningar, i den mån de icke åligga eller kunna medhinnas av 

vederbörande tjänstemän, ersättning bör lämnas efter drätselkammarens prövning i varje fall samt att 

staten med 45 % ersätter stadens för fastighetsregistrets första uppläggande utlagda kostnader. 

 

§3. 

I samband med i föregående paragraf av detta protokoll behandladt ärende, beslutade nämnden att 

uppdraga till ledamoten herr Högström att upprätta och till nämnden inkomma med förslag till kontrakt 

med extra lantmätaren Frigell och stadskamrerare Santesson rörande åtagande av befattning som 

förrättningsman för registerkartans upprättande och registerförare resp. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av skidbackskommittén hos fullmäktige gjord 

anhållan att, enär det visat sig alltför dyrt att på den plats å Stadshertsön, som stadsfullmäktige vid 

sammanträde den 25 oktober 1917 upplåtit för uppförande av en skidbacke, verkställa behövlig 

jordschaktning och dessutom omöjligt att förvärva för backen behövlig mark, som är i privat ägo, i 

stället få ett annat området, beläget i samma trakt, men närmare Lulsundet, upplåtet för ändamålet. 

Sedan byggnadskontoret i av drätselkammaren infordrat yttrande anfört att den nu begärda platsen 

utgöres av en skogig stenbacke, av vilken staden f.n. icke har något behov och att 

skidbackeanläggningen korsar den numera föga använda gamla byavägen mellan Luleå stad och Hertsö 

by, beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige tillstyrka kommitténs ansökan med villkor 

att byavägen hålles öppen för samfärdsel under den tid, denna ej förmedlas av vintervägen för samma 

vägsträcka, och 

att för de träd, som behöva fällas, avgift erlägges av kommittén enligt av jägmästaren i Bodens revis 

gjord värdering. 

 

§5. 



En från hamndirektionen inkommen skrivelse med anhållan om upplysning, vid vilken tidpunkt det av 

direktionen begärda förslag till belysnings- och ringledningar i den under uppförande varande 

hamnförvaltningsbyggnaden kan förväntas, överlämnades till byggnadskontoret för beaktande. 

 

§6. 

Sedan det av bostadskommittén till stadsfullmäktige ingivna förslag under hand erhållits från 

stadsfullmäktiges sekreterare beslutade nämnden 

att förslaget jämte skriftliga bilagor skulle i kopior tillställas drätselkammarens ordinarie ledamöter; 

att förslaget skulle remitteras till byggnadskontoret med uppdrag att skyndsamt inkomma med utredning 

rörande kostnaderna för ordnandet av de föreslagna bostadsområdena med gator, belysnings-, vatten- 

och avloppsledningar m.m. dels beträffande områdenas utbyggande i sin helhet dels beträffande de delar, 

som kommittén föreslagit att i första hand skola tagas i anspråk för byggnadsverksamhet; 

att Svenska stadsförbundets bostadsråd skulle i skrivelse konsulteras rörande förslagets ekonomiska 

sida. 

 

§7. 

T.f. föreståndarenför elektricitetsverket hade i skrivelse till drätselkammaren den 22 februari 1916 gjort 

följande anmälan mot entreprenören vid Luleå stads elektricitetsverk, Elektriska A.-B. Fram: 

’Den 14 april 1915, § 6, har drätselkammaren beslutat att berättiga Aktiebolaget Fram att debitera ett 

dyrtidstillägg å förut gällande priser (Frams anbudspriser med 10 % avdrag) å materiel med 

 för ledningsmateriel  25 % 

 för övrig installationsmateriel 20 % 

att gälla tillsvidare under 3 månader från och med den 15 april d.v.s. till den 16 juli 1915. 

Den 14 maj samma år har drätselkammaren beslutat att godkänna att det bestämda materieltillägget får 

läggas på en på förhand genomsnittligt uträknad del av taxans á-priser i enlighet med i bolagets skrivelse 

till drätselkammaren en 7 nästlidne april gjord beräkningsgrad. Beräkningsgrunden i denna skrivelse är 

1/3 arbetskostnad, 4/9 ledningsmateriel och 2/9 övrig installationsmateriel d.v.s. att på räkningens 

belopp skulle få påläggas en % av 4 x 0,9 x 25/9, 2 x 0,9 x 20/9 – 10 = 10 + 4 – 10 = 4 %. 

Enligt vad jag emellertid övertygat mig om genom att genomgå flere räkningar har bolaget såsom ock 

synes av bilagda räkning i strid mot drätselkammarens till stadsfullmäktige anmälda och i 

ortstidningarna kungjorda beslut debiterat 15 % dyrtidstillägg å hela installationskostnaden såväl 

materiel som montage d.v.s. 25 % på förut gällande priser (Frams anbudspriser med 10 % avdrag.’ 

I den förklaring, som entreprenören därefter på anfordran inlämnat till drätselkammaren i saken, 

framhåller han först, att han icke tänkt sig annat än att drätselkammarens beslut av den 14 april 1915 

skulle innebära ett godkännande av hans begäran att antingen få höja sina priser i enlighet med då 

gällande dyrtidspriser eller 25 % på hans förutvarande (= 15 % på taxans priser). Drätselkammarens på 

hans begäran därefter gjorda förtydligande av förenämnda beslut i protokoll den 14 maj 1915, § 3, ansåg 

han sig också kunna tolka så att drätselkammaren i stort sett hade godkänt en förhöjning enligt hans 

begäran, vilket skulle hava föranletts dels därav att en sådan tolkning ansågs vara den enda naturliga 

och dels att vid det slutliga avgörandet drätselkammarens protokoll av den 14 april 1915 icke ens blev 

av honom genomläst och därmed den där befintliga parentesen förbisedd; och hemställde entreprenören 

att, då det skedda från hans sida sålunda berodde på missuppfattning och god tro samt elektricitetsverkets 

dåvarande föreståndare delat hans mening och förfarandet under föreliggande omständigheter icke 

kunde hänföras till kontraktsbrott, varjämte det debiterade priset ej vore högre än vad som motsvarades 

av de för honom gällande dyrtidstilläggen, drätselkammaren ville med det skedda låta sig nöja. 

Efter föredragning vidare av ett av distriktssekreteraren K.G.D.Tiberg lämnat utlåtande rörande sakens 

rättsliga synpunkter, beslutade nämnden att anmana entreprenören, Elektriska A.B.Fram, att i 

tidningarna införa annons med tillkännagivande att de personer, firmor m.fl., som anlitat honom för 

utförande av elektriska installationsarbeten, beställda under tiden 14 april 1915 – 7 februari 1916 äga att 

inlämna sina räkningar till honom för utbekommande av det belopp, som Elektriska AB Fram genom å 

räkningen gjord feldebitering av dyrtidstillägg med orätt uppburit; och skulle allmänheten beredas en 

tid av 3 månader f.o.m. den 1 nästkommande september att inlämna sina räkningar och erhålla rättelse. 

Som entreprenören icke ställde sig drätselkammaren förenämnda beslut till efterrättelse beslutade 

drätselkammaren den 7 september 1916 att delgiva borgensmännen å det mellan drätselkammaren och 

entreprenören upprättade kontraktet, handlandena Wilh. och C.L.Thurjell, samtliga handlingar i ärendet 



med anhållan om skyndsamt besked, om dessa äro benägna att genom Elektriska Aktiebolaget Fram 

omedelbart vidtaga de åtgärder, som drätselkammaren genom sitt beslut den 9 nästlidne augusti, § 49, 

beslutat ålägga entreprenören. 

Detta beslut delgavs icke borgesmännen, sedan entreprenören den 8 september 1916 yrkat upphävande 

av detsamma hos magistraten, vilken först den 11 december samma år meddelade beslut i besvärsmålet, 

varvid magistraten fann, att enär den av drätselkammaren vid sammanträde den 9 augusti 1916 vidtagna, 

av entreprenören överklagade åtgärden icke innefattade något slutligt beslut, klagandens besvär icke 

kunde föranleda till något vidare magistratens yttrande. Vid föredragning av detta magistratens utslag 

beslutade drätselkammaren vid sammanträde den 5 mars 1917 i anslutning till sitt beslut den 7 december 

1916 att överlämna handlingarne i ärendet till ledamoten herr Thurfjell, den ene av borgensmännen å 

kontraktet, för att i godo söka förmå entreprenören att vidtaga rättelse i det anmärkta missförhållandet. 

Sedan herr Thurfjell till dagens sammanträde återställt handlingarne i ärendet med meddelande, att 

entreprenören var villig att ställa sig drätselkammarens beslut till efterrättelse, beslutade emellertid 

nämnden, att på grund av den långa tid, som gått, sedan drätselkammaren fattade sitt ursprungliga beslut 

i saken, utan vidare åtgärd lägga desamma till handlingarne. 

 

§8. 

Sedan byggnadskontoret med anledning av, att sättsprickor visat sig i murarne under stadshusets 

terrassbyggnad, företagit en avvägning ovanpå byggnaden, vilkens resultat framgår av bilagd 

avvägningskarta, hade kontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit att, som sprickorna i 

terrassens asfaltbeläggning åtminstone delvis torde härröra från förenämnda sättningar i byggnaden, 

byggnadskontoret måtte få i uppdrag att jämte någon sakkunnig anställa en genomgående undersökning 

av terrassbyggnadens undergrund. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att meddela byggnadskontoret det begärda uppdraget, 

vilket emellertid även skulle gälla byggnadens bestånd i övrigt; och utsågs baningenjören Ludvig Hjelm 

att såsom sakkunnig deltaga i undersökningen i fråga. 

 

§9. 

En från landskanslisten Gustaf Kristiansson inkommen skrivelse med anhållan att få hyra bostad i 

stadens nya bostadshus å tomten n:o 1 i kvarteret Lejonet remitterades till arbetsutskottet för 

bostadshuset för yttrande. 

 

§10. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren anmält, att L.G.Sundling, som den 23 april 1917 

antogs till entreprenör för utförande av värmeledningsspislar i Luleå stads kommunala bostadsbyggnad 

i kvarteret Lejonet, från arbetsplatsen bortfört 13 st. radiatorer med armatur, en spis n:0 10 samt en hel 

del rör- och spisdelar, allt i ett värde av c:a 2300 kronor. Dessa materialier tillhör Luleå stad, sedan 

Sundling av staden erhållit nödiga medel till betalning icke blott av dessa, utan av samtliga materialier, 

som denne hitfått för utförande av entreprenadarbetet i bostadshuset; och återstod av 

entreprenadsumman endast 750 kronor motsvarande den ungefärliga kostnaden för det återstående 

arbetets utförande. 

Sedan av skrivelsen vidare inhämtats att i Sundlings bostad hos handlanden L.R.Juhlin, ett parti 

värmeledningsarmatur bestående av precitionsventiler, metallförskruvningar, tappkranar, luftkranar 

m.m., allt till ett värde av 910 kronor, vilka materialier äro satta som säkerhet för en skuld å kr. 267:30, 

beslutade drätselkammaren att genom juridiskt ombud avfordra L.G.Sundling ett belopp av 2300 kronor, 

motsvarande värdet av de materialier, som denne olovligen bortfört från arbetsplatsen samt att därest 

Sundling icke omedelbart utbetalar nämnda belopp, uttaga stämning på honom för bedrägligt förfarande. 

Nämnden beslutade vidare att söka träffa avtal med handlanden L.R.Juhlin att han icke till Sundling 

utlämnar de hos honom befintliga materialierna, till dess drätselkammaren hinner ordna sitt 

mellanhavande med denne; och skulle, därest Juhlin så fordrade, drätselkammaren i första hand betala 

honom det belopp, för vilket materialierna står i pant hos Juhlin för hans fordran. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

K.H.Santesson 



 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 15 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman och byggnadschefen. 

 

§7. 

Beslutade nämnden med vitsordande av, att stadsingenjören Erik August Kinnman avlagt fullständig 

examen från Chalmers tekniska instituts fackskola för väg- och vattenbyggnad ävensom att han alltsedan 

sin anställning i Luleå stads tjänst år 1905 verkställt ägomätningar och därvid visat sig äga praktisk 

duglighet, hos Konungens Befallningshavande hemställa, att Kinnman måtte förordnas att tillsvidare i 

staden tjänstgöra såsom förrättningsman för tomtmätning. 

 

§8. 

Hos byggnadsnämnden hade A.G.Johansson anhållit om tillstånd att få bibehålla en vindslägenhet, som 

han utan nämndens tillstånd inrett i fastigheten n:r 2 i kvarteret Lejonet. 

Efter anteckning, att någon ritning över ifrågavarande lägenhet icke företetts beslutade nämnden avslå 

ansökningen. 

 

§9. 

Hos byggnadsnämnden hade F.G.Holmström anhållit om tillstånd att få insätta en järnspis i stället för 

en förut befintlig kamin i ett rum i uthusbyggnaden å tomt n:r 1 i kvarteret Sparven. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden, enär den ifrågasatta omändringen vore stridande mot 

byggnadsordningens föreskrifter och dessutom farlig ur eldsäkerhetssynpunkt, avslå ansökningen. 

 

§10. 

Beslutade nämnden uppdraga åt sin sekreterare att på i stadsplanelagen föreskrivet sätt kungöra, att 

förslag till ny stadsplan över stadsdelen norr om Lulsundsgatan och väster om järnvägen komme att 

under en månads tid hållas tillgängligt för allmänheten ävensom underrätta vederbörande markägare. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 15 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordin och Olsson är äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 8 januari 1918 upplästes och justerades. 

 

§2. 



Stadsfullmäktige hade för yttrande öfverlämnat en cirkulärskrifvelse från Statens meteorologiska 

centralanstalt med påpekande att anstalten mot en afgift af 200 Kronor per år meddelade telegrafiska 

väderleksrapporter grundades på observationer vid vissa kust- och fyrstationer; och hade anstalten 

hemställt att ett anslag af 200 Kronor måtte beviljas för att äfven Luleå stad måtte erhålla dylika 

telegrafiska väderleksrapporter. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen hemställa att Stadsfullmäktige måtte bevilja 

ifrågavarande belopp att utgå af hamnmedel. 

 

§3. 

Stadsfullmäktiges protokoll angående  

bl.a. ledamöter och suppleanter för dessa i Hamndirektionen för år 1918; 

inrättande af en verkmästare- och en arbetsförmannatjänst vid hamnen; 

fastställelse af Hamndirektionens stat för år 1918; 

dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshafvare och familjeunderstöd till arbetare år 1918; 

upplåtelse till Borgmästaren A.E.Fagerlin af en af de större bostadslägenheterna i 

Hamnförvaltningsbyggnaden; 

höjning i aflöningen åt eldarne å färjan och bogserångaren samt förändrat aflöningssätt för besättningen 

å mudderverket; 

upptagande af ett 40-årigt amorterings- eller obligationslån 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§4. 

En framställning från firma Larsson & Lind att få hyra ett område af 2400 kvm. å Pontuskajen för 

kolupplag remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§5. 

En framställning från A-Bol. Porjus smältverk att erhålla ett cirka 200 kvm. stor upplagsplats invid 

järnvägsspår och kaj i Luleå remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§6. 

Beslöt Hamndirektionen att i enlighet med föreliggande premieuppgifter i Riksförsäkringsanstalten 

försäkra personalen å ångfärjan och bogserångaren samt vid hamndriftsarbetena; skolande 

försäkringarna tagas att gälla jämväl för den så kallade Karenstiden. 

 

§7. 

Beslöt Hamndirektionen att i enlighet med föreliggande offert från A-Bol. Carl Brandfors järn- och 

maskinaffär inköpa 1 st. riktlinjal och 1 st. rikthammare för ett sammanlagt pris af 38 Kronor. 

 

§8. 

Till nästkommande sammanträde bordlades en framställning från Vintersjöfartskommittén om anslag af 

150000 kronor för anskaffande af en hafsisbrytare. 

 

§9. 

Erkännande från Riksförsäkringsanstalten om mottagande af Hamndirektionens anmälan om försäkring 

i anstalten af i hamnens tjänst varande arbetare föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§10. 

Hamnmästarens kassarapport för januari månad föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. 

 

§11. 

Beslöt Hamndirektionen att i enlighet med ett af J.A.Husberg i Bensbyn afgifvet anbud från denne 

inköpa diverse förbrukningsartiklar. 

 

§12. 



Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en från stadsfullmäktige öfverlämnad framställning från 

C.L.Malmström om ändrad tjänsteårsberäkning. 

 

 Som ofvan. 

  In fidem 

  H.Glimstedt 

Justeradt den 12/3 1918. 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsf. tillsatta lönenämnden den 18 februari 1918. 

 

Närvarande: herrar Falk, Ullman, Wetter, Askeroth och Viklund. 

 

§1. 

Justerades det vid lönenämndens sammanträde den 24 sistlidne januari förda protokoll. 

 

§2. 

Beslöts att en av folkskollärarna O.Bohlin, J.Gunnarsson m.fl. hos stadsf. gjord framställning om 

ändring i gällande bestämmelser ang. begränsning av dyrtidstillägget skulle cirkulera bland 

lönenämndens ledamöter. 

 

§3. 

Från brandmannen H.J.Sundström hade till stadsf. ankommit en så lydande framställning: 

’Till Stadsfullmäktige i Luleå. 

Enligt det av särskilde delegerade uppgjorda ock av stadsfullmäktige den 22 sistlidne december antagna 

förslaget till dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare för år 1918 är i särskilda 

undantagsbestämmelser bestämt, att familjetillägg ej får åtnjutas av bl.a. ordinarie brandmanskapet. 

Undertecknad är den enda av brandkårens ordinarie manskap, som drabbas av denna bestämmelse och 

då jag därtill är den enda av 6 syskon, som i dessa tryckta tider kan lämna vår gamla moder någon hjälp 

och under år 1917 dessutom enligt då gällande bestämmelser kom i åtnjutande av familjetillägg, får jag 

härmed vördsamt anhålla, att stadsf. vill även för år 1918 bevilja mig familjetillägg, att utgå för min 

moder, som är oförmögen att sig själv försörja, med 100 kr. 

 Luleå den 17 januari 1918 

  Herman Julius Sundström 

  Ordinarie brandman.’ 

Det antecknades från stadsfs protokoll den 20 december 1917, att från åtnjutande av familjetillägg 

undantagits bl.a. ordinarie brandmanskapet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade lönenämnden hos stadsf. tillstyrka bifall till den gjorda 

framställningen. 

 

§4. 

Beslöts att en av distriktslantmätaren G.Harald Högström gjord framställning om åläggande för 

folkskolestyrelsen att till hans hustru utbetala henne tillkommande dyrtidstillägg skulle överlämnas till 

stadskamreraren för yttrande. 

 

§5. 

Beslutade lönenämnden att en av folkskollärarinnan Hulda Jacobsson m.fl. gjord framst. om 

utbekommande av dyrtidstillägg oavkortade även för den tid sökandena åtnjutit tjänstledighet, skulle 

remitteras till folkskolestyrelsen och därefter till stadskamreraren för yttrande. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 



  G.Fjellman 

Justerat: 

Å lönenämndens vägnar: 

Nils Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 22 febr. 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström, fröken Märta Bucht, 

hrr O.E.Wester, M.Thingwall och G.Landström samt undert. sekr. 

 

§1. 

Fröken Märta Bucht och hr V.Oskarsson erhöllo i uppdrag att justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Föredrogs och lades till handlingarna skrivelse från lantmätare G.H.Högström angående framställning 

till stadsfullmäktige om utanordnande av dyrtidstillägg åt hans hustru folkskollärarinnan Gurly 

Högström. 

 

§3. 

Vid sammanträde med föräldrar och målsmän i Mjölkuddens och Notvikens skolrotar utsedda 

kommitterade hade enligt vid sammanträdet lämnat uppdrag i skrivelse den 19 sistlidne januari hos 

folkskolestyrelsen anhållit, att åtgärder måtte vidtagas för omläggning av Mjölkuddens folkskola till A-

skola från höstterminen 1918, samt att två nya lärosalar i skolhusets vind enligt av kommitterade 

skisserat förslag måtte inredas. 

Styrelsen beslöt tillsätta en kommitté, bestående av ordföranden, överläraren och hr O.Åhrström, som 

erhöll i uppdrag att efter hörande av verkstadsledningen i Notviken och efter inhämtande av yttrande 

från statens folkskoleinspektör till nästföljande sammanträde inkomma med utredning och förslag i 

ärendet. 

 

§4. 

Av småskollärarinnan Eleonora Magnussson i skrivelse den 15 innevarande februari gjord anhållan om 

sänkning av hyran för hennes bostad i Notvikens skolhus med 5 kr. i månaden fr.o.m. den 1 nov. 1917 

blev av folkskolestyrelsen avslagen. 

 

§5. 

Genom utslag den 9 innevarande februari hade Kn Bef:de i Norrbottens län lämnat utan avseende av 

folkskolestyrelsen gjord anhållan om handräckning för skiljande av arbetaren Erik Sundströms dotter 

Helga Johanna från hemmet och såsom skäl härför anfört, dels att folkskolestyrelsen ej fattat beslut om 

ifrågavarande barns skiljande från hemmet, dels att i 51 § folkskolestadgan föreskrivna varningsgrader 

icke blivit iakttagna. 

Med hänsyn därtill, att tvekan om styrelsens avsikt att skilja Helga Sundström från hemmet ej synes 

böra råda, då styrelsen själv beslutat begära handräckning för detta ändamål, ävensom därtill att 

Sundström en gång under året 1917 undergått varning inför kyrkorådet, utan att därav låta sig rättas, 

beslöt folkskolestyrelsen att i underdåniga besvär överklaga Kon. Bef:des omförmälda utslag.  

(Hr Wester avl. sig) 

 

§6. 

Genom resolution den 13 innevarande febr. hade dkt [domkapitlet] i Luleå anmodat folkskolest. att efter 

härmed av folkskolläraren E.Johansson i Åsljunga till dkt inkomma med dennes och egen underdåniga 

förklaring med anledning av folkskollläraren J.Bjurströms besvär över dkts utslag i mål rörande förslag 

och val till besättande av en ord. läraretjänst vid Luleå stads folkskolor, och skulle till protokollet 



antecknas, att handlingarna genom sekreterarens försorg översänts till folkskolläraren E.Johansson med 

anmodan att inkomma med omförmälda förklaring.  

(Hr Hultström avl. sig) 

 

§7. 

Folkskolläraren A.Forséns anhållan att få utbyta den antracit som enligt överenskommelse skulle 

utanordnas för uppvärmande av honom tillkommande lönebostad, mot ved överlämnades till 

ekonominämnden för beslut. 

 

§8. 

I skrivelse den 19 innevarande febr. hade vaktmästaren G.S.Englund anhållit om löneförhöjning med 

800 kr. från den 1 jan. 1918. 

Folkskolestyrelsen, som icke ansåg sig kunna tillstyrka den sålunda gjorda anhållan, beslöt med hänsyn 

till det ökade arbete vedeldningen i ångpannorna medför tillerkänna Englund en särskild ersättning 

under innevarande läsår att utgå med 100 kr för terminen. 

 

§9. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att snarast vidtaga åtgärder för inköp av bränsle för nästkommande 

läsår. 

 

§10. 

Folkskolestyrelsen beslöt att hos snickaremästaren A.Malmström beställa fyra st. dubbelbänkar för 

träslöjden. 

 

§11. 

Enligt § 22 i prot. från barnavårdsnämndens sammanträde den 5 sistlidne jan. hade för ändamålet 

utsedda kommitterade föreslagit nämnden att utse sex barnavårdsmän enligt bestämmelserna i Lag ang. 

utom äktenskapet födda barn. 

Med tre röster mot två beslöt nämnden bestämma antalet till fyra. Två röster avgåvos för kommitterades 

förslag. 

 

§12. 

Till barnavårdsmän utsågos fru Anna Petersén, fröken Märta Bucht, hrr A.Gullberg och V.Boman. 

 

§13. 

Till protokollet antecknades, att stadsmissionär L.Lindström avsagt sig uppdraget att vara 

barnavårdsman för Berta Nordlunds väntade barn. 

 

§14. 

Till barnavårdsman för Berta Nordlunds väntade barn ävensom för Greta Danielssons under år 1917 

födda barn, för vilket barnavårdsman begärts, förordnades hr A.Gullberg. I övrigt lämnades i uppdrag 

åt ordf. och överläraren att på de åt nämnden utsedda barnavårdsmännen fördela de barn, för vilka 

barnavårdsmän nu borde förordnas, ävensom de fall, som komma att mellan nämndens sammanträden 

till sekreteraren anmälas. 

 

§15. 

Barnavårdsnämnden beslöt ingå till stadsfullmäktige med anhållan om ett förslagsanslag för 

innevarande år av 2500 kr. för bestridande av de omkostnader, som bliva en följd av tillämpningen av 

den nya lagen om utom äktenskapet födda barn. 

Som skäl härför ville nämnden framhålla, att en del blanketter och handböcker till en kostnad av ca 300 

kr. måst anskaffas, att nämnden anser skäligt, att barnavårdsnämndens sekreterare tillerkännes särskild 

ersättning dels för det extra arbete, som nu i början av tillämpningen av nämnda lag pålagts honom, dels 

för arbetet med att föra förteckning över barnavårdsmannaskap och mottaga härmed förenade 

anmälningar, och att nämnden vidare anser skäligt, att barnavårdsmännen erhålla ett mindre arvode, 



varjämte ett mindre anslag bör finnas till nämndens disposition för bekostande av juridiskt biträde, då 

sådant kan erfordras. 

Då nämnden icke f.n. ser sig i stånd att bestämt fixera de belopp, som erfordras, torde anslaget för 

innevarande år böra få karaktären av förslagsanslag. 

 

§16. 

Överläraren anmälde, att han uppburit och till drätselkontoret överlämnat statsbidrag med sammanlagt 

4034 kr. och 73 öre. 

 

§17. 

Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma befriat Magda Stenberg o Betty Larsson från 

skyldighet att bevista ersättningsskolan, samt att den bifallit framställningar om rätt att deltaga i 

nattvardsundervisningen för åtta elever i folkskolans fjärde klass. 

 

§18. 

Överläraren erhöll i uppdrag att lämna av Kungl. Socialstyrelsen begärda uppgifter rörande alkoholbruk 

och sedligt försummande av barn inom skoldistriktet. 

 

§19. 

Barnavårdsmännen beslöt låta utfärda särskilda förordnanden för de vid dagens sammanträde utsedda 

barnavårdsmännen. 

 

§20. 

Folkskolestyrelsen beslöt inköpa en symaskin för den kvinnliga slöjdundervisningen. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg 

   /P.Edv.Lindmark 

Justeras: 

Wilh.Oscarsson 

Märta Bucht” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 23 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 11 innevarande februari. 

 

§2. 

Bostadshusets arbetsutskott hade, då de i byggnaden insatta tio spisarna med värmeledningar enl. 

Sundlings system visat sig oanvändbara dels emedan de voro otillräckliga för uppvärmning av resp. 

lägenheter dels emedan de enligt hyresgästernas nära nog samstämmiga utsagor voro olämpliga för såväl 

matlagning som bakning, föreslagit drätselkammaren att gå i författning om inköp av 20 st. nya spisar 

enl. Geysirsystem, varav 10 omedelbart borde insättas i de tio lägenheterna, där spisar ännu icke blivit 

inmonterade, och de övriga under sommarens lopp i de redan färdiga lägenheterna. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill antaga A.F.Lilja avgivet anbud å 

Kr. 20255:52. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till byggnadskontoret att dels utreda värdet av de sålunda 

kasserade spisarne med tillbehör dels ock närmare utreda anledningen att dock icke alla hyresgästerna 



utdömde det Sundlingska systemet samt att av ingenjören Karlsson, anställd hos 

värmeldningsaktiebolaget Celsius, införskaffa ett utlåtande om systemet, då han enligt uppgift endera 

dagen passerar Luleå. 

 

§3. 

Sedan byggnadskontoret på uppdrag av arbetsutskottet för bostadshuset infordrat anbud å 

ventilationsledningar av plåt från plåtslagaren K.E.Wikholm alternativt med ledningar från 

klosettrumman direkt till närmaste skorstenspipa alternativt med stammar upp genom alla 

klosettrummen över varandra och indragning genom vinden i någon skorstenspipa, hade arbetsutskottet, 

som ansåg att den senare anordningen var att föredraga dels emedan i så fall såväl passager som tamburer 

lämnades fria från dessa rör och dels emedan deras inledande i skorstenspipan såg högt upp på vinden 

skulle mindre menligt inverka på draget från spislarna, föreslagit drätselkammaren att låta utföra 

ventilationsanordningen på klosettrummen enligt det sålunda förordade alternativet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, sedan Wikholms anbud å utförandet av 

ventileringsanordningen enligt senare alternativet, Kr. 540:-, blivit genom byggnadskontorets försorg 

kompletterat med kostnaden för de härigenom uppstående extra arbeten, Kr. 260:-, antaga detta anbud, 

tillhopa utgörande 800:- kronor. 

 

§4. 

Sedan mätarejusterare B.Gustafsson lämnat sin befattning vid härvarande elektricitetsverk, hade 

byggnadskontoret i tidningarne kungjort platsen ledig för ansökning; och hade inom bestämd 

ansökningstid följande 4 ansökningar inkommit 

1.Gunnar Julin, 22 år, montör hos Wikström & Jakobsson, Elektriska Aktiebolaget Fram och Statens 

Järnvägar; 

2. Oskar Fritiof Karlsson, 39 år, maskinist å Luleå Järnverk; har även betyg att sköta elektriskt 

maskineri; 

3. Edvard Gottfrid Mårtensson, 29 år, kontrollassistent i Orrbyns och Niemiholms kontrollföreningar 

sedan 1914, Lantbruksinstitut Bollerup, Tomelilla 1910, Önnestads Lantmannaskola 1911; 

kontrollassistent i olika kontrollföreningar 1912-1914; 

4. Gustaf Karlström, 31 år, sergeant. 

Sedan byggnadskontoret förklarat att endast montören Gunnar Julin kunde anses vara fullt kompetent, 

beslutade nämnden att antaga denne till mätarejusterare f.o.m. den 1 mars innevarande år. 

 

§5. 

Godkändes till utbetalning Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags räkning å 1 st transformator, 3-fas, 

typ TKLS, 5 kwa, 5000/220 volt, 50 perioder, jämte 45 kg transformatorolja á 80 öre, tillhopa Kr. 1536:-

. 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 23 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm och Aurén äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan Baningeniören Ludvig Hjelm och Hamnmästaren Karl Hj.Falkland af Hamndirektionen erhållit i 

uppdrag att afgifva förslag till disposition af och hyresbelopp för samtliga lägenheter i den under 



uppförande varande Hamnförvaltningsbyggnaden hade dessa till denna dag inkommit med en så lydande 

skrifvelse: 

’Till Hamndirektionen i Luleå’ Se bilaga hus. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att hos Stadsfullmäktige hemställa om godkännande 

af de hyresbelopp, som af de Kommitterade föreslagits, därvid antecknades att i hyresbeloppet för den 

till Borgmästaren A.E.Fagerlin upplåtna bostadslägenheten ej inginge fritt lyse ej heller ved för 

köksspisen. 

Vid detta ärendes behandling var herr ordföranden så till vida af skiljaktig mening att han, enär 

Hamndirektionen vid uthyrande af bostadslägenhet åt Borgmästaren Fagerlin borde utgå från enahanda 

synpunkter som en privat fastighetsägare och därvid taga hänsyn till lägenhetens goda beskaffenhet 

såväl i och för sig som ock beträffande bekvämligheter, hvarföre han med hänsyn jämväl tagen till 

rådande höga bränslepris och å orten gällande hyror, ansåge att hyresbeloppet för nämnda lägenhet hade 

bort föreslås till minst 1800 Kronor, hvilket på herr ordförandens begäran antecknades till protokollet. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§2. 

Baningenjören Ludvig Hjelm hade förfrågat sig huru Hamndirektionen skulle ställa sig gentemot ett 

förslag från Stadens Järnvägars sida att öfvertaga dess bojar i södra hamnen för att i framtiden öfvertaga 

skötseln af och ansvaret för dem. 

Hamnmästaren, hvilkens yttrande i anledning häraf infordrats, hade framhållit att han tidigare ställt sig 

afvisande till frågan om hamnens öfvertagande af bojar. 

Emellertid hade senare sådana omständigheter inträffat att han härvidlag frångått sin tidigare intagna 

ståndpunkt. 

Sålunda hade det visat sig att de af Statens Järnvägar utlagda bojarna, vore för afsedt ändamål 

otillräckliga, särskildt för fartyg af den storlek, som under de senare åren besökt hamnen. Följde hade 

blifvit att bojarna hade dragits än hit än dit i farleden och därigenom blifvit till fara för sjöfarten. 

Då Statens Järnvägar på förfrågan förklarat sig sakna möjligheter för bojarnas återflyttande till 

vederbörliga platser hade hamnen i hvarje särskilt fall måst utföra detta arbete, hvilket varit till hinders 

för andra hamnens pågående arbeten. 

Då Statens Järnvägar icke synts hava intresse för anskaffande av tidsenliga bojar och det icke vore med 

hamnens anseende förenligt att den erbjöde otjänliga förtöjningsanordningar hade han hemställt att 

Direktionen måtte anskaffa, utlägga och underhålla det antal bojar, som kunde anses erforderligt under 

villkor att samtliga af Statens Järnvägar i hamnområdet utlagda bojar med tillhörande ankare och 

kättingar tillfölle hamnen. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen att på de villkor, som af Hamnmästaren föreslagits, 

helt öfvertaga ansvaret för erforderliga förtöjningsbojar vid Statens Järnvägars malmlastningskajer å 

Svartön. 

Då f.n. tvenne bojar för ovannämnda ändamål vore erforderliga, och kostnaderna för dessa enligt 

verkställd beräkning uppginge till 10500 Kronor för dem hvardera, beslöt Hamndirektionen att, för den 

händelse Statens Järnvägar godkände Hamndirektionens ofvan berörda förslag, ingå till 

Stadsfullmäktige med begäran om anslag å 21000 Kronor för ifrågavarande ändamål, att utgå ur 

inflytande medel på Tjufholmssundet. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för dess yttrande remitteradt en framställning från 

Tullförvaltaren J.Vleugel om skyndsamma åtgärders vidtagande för uppförande af en tullhusbyggnad 

och beslöt Hamndirektionen att de till ärendet hörande handlingarna skulle cirkulera bland Direktionens 

ledamöter, för att dessa måtte blifva i tillfälle att sätta sig in i frågan. 

 

§4. 

Luleå Stads byggnadskontor hade föreslagit en del smärre ändringar i tillägg till arbetsbeskrifningen för 

uppförande af Hamnförvaltningsbyggnaden och beslöt Hamndirektionen, att, då arkitekten Wikbergs 

hörande i anledning häraf icke medhunnes, godkänna desamma med undantag af det i punkt 5, i förslaget 

omnämnda krysshvalvet i tamburen till våningen två trappor upp samt de i punkt 7 föreslagna 

parkettgolfven i de tre större bostadslägenheternas matsalar. 



Kostnaderna för de sålunda föreslagna och beslutade ändringarna uppginge, därest den i punkt 5 i 

förslaget omnämnda stärkringen kunde erhållas för 50 kronor, till sammanlagt 5547 kronor enligt 

föreliggande anbud från entreprenören. 

Till ingeniören Elis Möller, hvilken uppgjort ny snickeriförteckning, enär den af arkitekten Wikberg 

uppgjorda vore ofullständig, samt orneringsritningar till trappor och brandkupa, utanordnades, sedan 

vitsordats att arbetet utförts å extra tid och att detta icke kunde hafva samband med kontrollen vid 

byggnaden, 155 Kronor, hvilket belopp skulle afdragas å till Wikberg utgående ersättning för ritningar. 

 

§5. 

J.A.Carlsson mfl. vid hamnens arbeten anställda arbetare hade anhållit att, då de alltjämt stegrade 

levnadskostnaderna omöjliggjorde för dem att existera på nu utgående timpenning, denna måtte höjas 

med minst 15 öre. 

I enlighet med Hamnmästarens muntligt framställda förslag beslöt Hamndirektionen för att säkerställa 

pågående kajbyggnadsarbeten att höja timpenningen med 10 öre för dem som icke åtnjöte 

familjeunderstöd enligt Stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1917 och med 5 öre för öfriga 

arbetare. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande öfverlämnat en framställning från Vintersjöfartskommittén för 

Norrlands om ett anslag å 150000 Kronor för byggande af en hafsisbrytare. 

Från handlingarna antecknades att detta belopp skulle till staden efter ansökan restitueras, sedan 

havsisbrytaren blifvit till staten levererad, i den mån de olika distrikt som för ifrågavarande ändamål 

lämnat anslag visat sig hafva vidtagit af staten godkända åtgärder för upprätthållande af vintersjöfart i 

samtrafik med havsisbrytare. 

Efter föredragning beslöt Hamndirektionen, då i det nu föreliggande föreslaget eftergifvits på villkoren 

för restitution af det anslag, som ifrågasatts, att hemställa att Stadsfullmäktige måtte bevilja det begärda 

anslaget å 150000 Kronor; dock under villkor att Staden får fri händer vid ordnandet af den lokala 

isbrytarefrågan, hvilken fråga vore föremål för Hamndirektionens utredning och inom kort torde 

föreläggas Stadsfullmäktige, samt att beloppet restitueras när den lokala isbrytarefrågan sålunda ordnats 

och hafsisbrytaren till staten levererats. Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§7. 

Firma Larsson & Lind hade anhållit å norra Pontuskajen få förhyra ett markområde om 2500 

kvadratmeter enligt företedd kartskiss, hvilket område vore afsett att användas till kolupplag och hade 

firman hemställt att upplåtelse måtte ske i första hand på fem år med rätt för firman att därest hamnen 

eller staden icke för egen användning vore i behof af området prolongera kontractet på ytterligare fem 

år hvarje gång. 

Hamnmästaren, hvilkens yttrande infordrats hade på anförda skäl hemställt om bifall till framställningen 

dock under villkor 

att inga byggnader må utan vederbörligt tillstånd å området uppföras, 

att området må inhägnas allenast på af Hamndirektionen godkändt sätt; 

att kajen lämnas öppen och tillgänglig och att inga upplag eller redskap där må uppläggas, samt 

att en årlig hyra af 1250 Kronor, motsvarande 50 öre per år och kvadratmeter erlägges. 

Efter föredragning beslöt Hamndirektionen bifalla framställningen på de villkor Hamnmästaren 

föreslagit med föreskrift tillika att vederbörliga hamnafgifter skulle erläggas för de varor som fördes 

öfver den till området hörande kajdelen. 

 

§8. 

En framställning från A-Bol. Luleå Kol- och materialaffär att få förhyra fastigheten No. 21 i kvarteret 

Ufven remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§9. 

Till hamnbokhållaren B.Fridström utanordnades en räkning å Kr. 142:50 i ersättning för arbete 

verkstäldt å öfvertid; dock under uttalande däraf att ersättning af liknande beskaffenhet icke vidare 

kunde påräknas för så vidt arbetet icke verkställdes på Hamndirektionens särskilda uppdrag. 



 

§10. 

Beviljades Hamnmästaren ledighet under tiden 27/2 – 15/3 med hamnservisen Carl Friberg som vikarie. 

 

§11. 

Sedan befälhafvarenplatsen å ångfärjan Trafik genom förre innehafvarens frånfälle blifvit ledig beslöt 

Hamndirektionen att kungöra platsen ledig för ansökning till den 31 mars 1917 [8]. 

 

 Som ovan. 

  In fidem 

  H.Glimstedt. 

Justeradt den 19 12/3 18. 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 27 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson, Sundberg och Hammar. 

Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 5 innevarande februari månad. 

 

§2. 

Drätselkammaren hade, sedan entreprenören för brandmanskapets kosthåll H.Hammarberg anhållit om 

ökning av acckordpriset eller befrielse från fullgörande av kontrakt rörande kosthållningen ifråga, vid 

sammanträde den 11 november 1917 beslutit, att, då det visat sig, att entreprenören icke vore i stånd att 

giva brandmännen tillräcklig och närande föda, bifalla dennes begäran om befrielse från kontraktet 

f.o.m. den 1 december 1917 och att i samband härmed uppdraga till brandchefen att f.o.m. nämnda tid 

ordna med kosthållningen för brandmanskapet på bästa och billigaste sätt. 

Brandchefen meddelade nu att han i enlighet med drätselkammarens förenämnda beslut träffat avtal med 

Selma Lundborgs matservering om brandmännens inackordering i kosten för ett pris av 70 kronor pr 

månad, men att detta pris icke kunnat fastställas för någon längre tid, då innehavarinnan av 

matserveringen fordrade att när helst förhållandena så påfordrade, höja detsamma. 

Sedan Lundborgs matservering redan fordrat högre pris, hade brandchefen, i avsikt att få stadga i 

förhållandena inhämtat anbud å kosthållningen dels från Lundborgs matservering dels från Alice 

Lindgrens matservering genom att muntligen begära specificerade uppgifter å den mat, som skulle ingå 

i matordningen för brandmanskapet. 

Vid föredragning av ärendet antecknades först att Selma Lundborgs matservering i pris begärde 90 

kronor pr man och månad och Alice Lindgrens matservering 100 kronor pr man och månad. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden efter granskning av de ingivna specificerade matordningarne 

att då fröken Selma Lundborg förklarat sig icke kunna garantera att behålla brandmännen i kosten någon 

längre tid, hvarigenom svårighet skulle kunna uppstå för staden att få dessa inackorderade på annat håll, 

och då i Alice Lindgrens matserverings matordning kosten visade sig vara betydligt rikligare tilltagen 

och mera omväxlande i sammansättningen, antaga fröken Alice Lindgrens anbud, ehuru något högre än 

fröken Selma Lundborgs. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till brandchefen att söka uppgöra kontrakt med fröken Alice 

Lindgren på längsta möjliga tid med minst en månads uppsägningstid å ömse sidor. 

 

§3. 

På förslag av stadskamreraren bestämdes följande uppbördsterminer för kommunalutskylder och 

pensionsförsäkringsavgifter för år 1918: 

 1:sta terminen 30 mars, 2-6 april, 



 2:dra terminen 17-22 juni, 

 3:dje terminen 9-14 september; 

och skulle vid septemberuppbörden även uppbörd av pensionsförsäkringsavgifter verkställas. 

 

§4. 

Sedan stadskassören J.O.Dahl i skrivelse till drätselkammaren anhållit att under innevarande år komma 

i åtnjutande av en månads semester, beslutade nämnden att bifalla ansökningen med villkor att 

ledigheten uttages på tid, som stadskamreraren anser lämplig. 

 

§5. 

En från stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterad framställning från änkan efter avlidne 

handlanden Nils Olsson om avkortning av dennes restförda kommunalutskylder för åren 1915 och 1916, 

remitterades till stadsfogden med anhållan att han ville inkomma till drätselkammaren med uppgift åt 

det belopp, förenämnda Olsson resterar, jämte yttrande. 

 

§6. 

Beviljades stadskassören begärd tjänstledighet under tiden 19 – 23 innevarande februari att utgå av 

honom tillerkända semester. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

Carl L Lindgren” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 28 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Lindgren och Hedman, fruarna Bohlin, Sundström och 

Jonsson samt tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 januari 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för mars månad föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 75 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under februari månad, slutande å kr. 

883:04. 

 

§5. 

På därom gjord framställning beviljades änkan Vendla Rosendahl ett månatligt bidrag av 10 kronor till 

underhåll av sonen Frans Hugo Georg. 

 

§6. 

Beslutade styrelsen utackordera Anna Danells gossebarn Bertil. 

 

§7. 



På därom gjord framställning beviljades fru Maria Bergström i Sundom en förhöjning å 

fosterbarnsarvodet av 5 kronor per månad för Nanny Linnea Lundström. 

 

§8. 

Slaktaren Albert Johansson hade anhållit om förhöjning av fosterbarnsarvodet för gossen Alf Ragnar 

Johansson från 15 till 25 kronor per månad f.o.m. den 1 januari 1918. 

Sedan antecknats, att styrelsen vid sammanträde den 30 januari 1918 beslutat höja fosterbarnsarvodet 

till 20 kronor per månad f.o.m. den 1 januari 1918, avslogs framställningen. 

 

§9. 

För skötsel av Karl Erik Nilssons hem under hans hustrus sjukdom tillerkändes fru Teres Öqvist en 

ersättning av 5 kronor. 

 

§10. 

Beslöt styrelsen bevilja Herlog Sigfrid Sehlstedt, vilken på grund av ryggskada är oförmögen att försörja 

sig, ett understöd av 20 kronor per månad. 

 

§11. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 2 februari: Anders Magnus Andersson 

den 14 februari: Karl Gösta Lind 

den 25 februari: Karl Axel Isaksson 

den 26 februari: Gustaf Adolf Enbom 

samt att följande utgått, nämligen 

den 12 februari: Ester Maria Nilsson 

den 12 februari: Märta Maria Ingeb. Nilsson 

den 18 februari: Karl Gösta Lind 

den 22 februari: And.Magnus Andersson (död) 

den 25 februari: Oskar Ismael Svensson 

 

§12. 

Beslöt styrelsen rekvirera 2 ex. ’Fattigvårdsmål, prejudikat avgjorda i Kammarrätten åren 1915-1917’. 

 

§13. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Anna Ingeborg Kristina Jakobsson. 

 

§14. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 31 januari 1918, § 6, ang. val av fru Augusta Jonsson till suppleant i 

fattigvårdsstyrelsen föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§15. 

Stadsfiskalen hade till styrelsen överlämnat en skrivelse från å fattiggården vistande Maria Fredrika 

Nilsson under anhållan om styrelsens yttrande. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen, att skrivelsen icke skulle till något styrelsens yttrande 

föranleda. 

 

§16. 

På därom gjord framställning beviljades brandmästaren O.P.Stråhle 100 kronor förhöjning i 

fosterbarnsarvodet för Anna Isaksson för innevarande år. 

 

§17. 

Till handlingarna lades Konungens Befallningshavandes i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål 

rörande Elin Henrika Olsson. 

 

§18. 



Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Ernst Johan Holmberg. 

 

§19. 

Diakonissans rapport över januari och februari månaders utgifter föredrogos och lades till handlingarna. 

 

§20. 

Granskades utan anmärkning förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av fattigdom eller 

sjuklighet böra befrias från mantalspenningar för år 1918. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

Alfr.Gullberg 

J.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 28 februari 1918. 

 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell, 

Brändström, Åhrström, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken Svensson, herrar Lindgren, 

Hanson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Lindquist, Hedman,  

J. A. Nilsson, A. V. Falk, Andersson, Berlin, Groth och Hultström samt stadskamreraren, varemot såsom 

frånvarande antecknades herrar Carlgren, Hage och Svensén. Av dessa hade herr Svensén anmält sig av 

tjänstegöromål förhindrad att bevista sammanträdet och de övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos herrar Brändström och Åhrström att jämte herr ordföranden tisdagen den 5 instundande mars 

kl. 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades, att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid senaste 

sammanträdet den 31 nästlidne januari förda protokoll. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktiges sekreterare länsassessorn A.Holm uti ingiven skrivelse anhållit att bliva 

entledigad från sekreteraretjänsten beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att med 

bifall till framställningen tills vidare och intill dess väckt fråga om omorganisation av sekreteraretjänsten 

eller dess sammanslagning med annan tjänst blivit avgjord icke utse ny innehavare av densamma, enär 

Holm förklarat sig villig att tills vidare uppehålla tjänsten. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från landshövdingeämbetet i länet inkommen 

skrivelse, däri fullmäktige på grund av bestämmelserna i kungl. kungörelsen om förordnande av 

förrättningsman för upprättande av registerkarta m. m. den 26 oktober 1917 anmodas att skyndsamt och 

senast den l instundande april inkomma med förslag till sådan förrättningsman för Luleå stad. 

Vid ärendets föredragning i drätselkammaren antecknades, dels att extra lantmätaren G. Frigell i olika 

skrivelser erbjudit sig att åtaga sig förordnandet som förrättningsman för registerkarta och som 

registerförare för staden mot viss ersättning, utgående i förhållande till omfånget av det arbete, som 

bleve honom anförtrott, dels att ledamoten distriktslantmätaren G. H. Högström och stadsingenjören i 



enlighet med av drätselkammaren meddelat uppdrag inkommit, den förre med fullständig utredning och 

förslag i ärendet, den senare med yttrande och förslag. 

Efter tagen del av de föreliggande förslagen hade drätselkammaren beslutit att hos stadsfullmäktige 

hemställa, att fullmäktige ville besluta 

att till drätselkammarens förfogande måtte ställas ett förslagsanslag av 10,000 kronor till täckande av 

med fastighetsregistrets första uppläggande förenade kostnader; 

att hos konungens befallningshavande begära förordnande för extra lantmätaren G.Frigell som 

förrättningsman för registerkartans upprättande och för stadskamreraren K. H. Santesson som 

registerförare under fastighetsregistrets första uppläggande; 

att bemyndiga drätselkammaren att dels upprätta kontrakt med Frigell rörande åtagande av befattningen 

som förrättningsman för registerkartans upprättande mot ett arvode av 2,500 kronor, dels träffa avtal 

med stadskamreraren Santesson rörande åtagande av befattningen som registerförare mot arvode av 500 

kronor för ledningen och överinseendet av registerföringsarbetet och högst 2,500 kronor till ett biträde 

för utförande av arbetet i övrigt. 

Drätselkammaren hade vidare meddelat, att det belopp, som återstår efter det nu angivna kostnader blivit 

bestridda eller 4,500 kronor, är avsett att användas för utförande av en hel del delvis mycket tidskrävande 

utredningar, som icke åligga förrättningsmannen för registerkartan eller registerföraren, och för vilka 

utredningar, i den mån de icke åligga eller kunna medhinnas av vederbörande tjänstemän, ersättning får 

lämnas efter drätselkammarens prövning i varje fall samt att staten med 45 % ersätter stadens för 

fastighetsregistrets första uppläggande utlagda kostnader. 

Beredningsnämnden hade hemställt att stadsfullmäktige ville bifalla drätselkammarens förslag samt 

bestämma, att erforderliga kostnaden 10,000 kronor skulle anskaffas genom uttaxering under två års tid. 

Vid företagen behandling i stadsfullmäktige av detta ärende föredrogs först en från extra lantmätaren 

Frigell denna dag inkommen skrivelse, vari han förklarar sig icke kunna för det föreslagna arvodet åtaga 

sig upprättandet av registerkarta för Luleå stad, varefter stadsfullmäktige beslöto att återremittera 

ärendet till drätselkammaren. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av skidbackskommittén hos fullmäktige gjord 

anhållan att, enär det visat sig allt för dyrt att på den plats å Stadshertzön, som stadsfullmäktige vid 

sammanträde den 25 oktober 1917 upplåtit för uppförande av en skidbacke, verkställa behövlig 

jordschaktning och dessutom omöjligt att förvärva för backen behövlig mark, som är i privat ägo, i 

stället få ett annat område, beläget i samma trakt, men närmare Lulsundet, upplåtet för ändamålet. 

Sedan byggnadskontoret uti infordrat yttrande anfört, att den nu begärda platsen utgöres av en skogig 

stenbacke, av vilken staden f. n. icke har något behov, och att skidbacksanläggningen korsar den numera 

föga använda gamla byavägen mellan Luleå stad och Hertzöby, hade drätselkammaren beslutat att hos 

stadsfullmäktige tillstyrka kommitténs ansökan med villkor: 

att byavägen hålles öppen för samfärdsel under den tid, denna ej förmedlas av vintervägen för samma 

vägsträcka och 

att för de träd, som behöva fällas, avgift erlägges av kommittén enligt av jägmästaren i Bodens revir 

gjord värdering. 

 

Beredningsnämnden hade hemställt att stadsfullmäktige ville för angivet ändamål upplåta det begärda 

området, utgörande 18 X 280 kvm., i enlighet med ansökningen bilagd karta på de av drätselkammaren 

föreslagna villkor och med det tillägg, att inom området befintlig byaväg undantages från upplåtelsen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att bifalla beredningsnämndens förslag med det 

tillägg, att upplåtelsen avser en tid av 25 år. 

 

§6. 

Till beredningsnämnden remitterades: 

l:o) B. Gustafssons avsägelse av ledamotskap i lönenämnden; 

2:o) Hj. Sundbaums hos konungens befallningshavande gjorda begäran om tillstånd att få försälja 

explosiva varor av I och II klass. 

 

§7. 



Till drätselkammaren remitterades: 

l:o) Tullvaktmästaren J. O. Dahlbäcks begäran om avkortning av eller anstånd med betalning av 1916 

års kommunalutskylder; 

2:o) Hyresnämndens begäran om anslag till gottgörelse åt dess ledamöter samt till avlöning av 

sekreterare; 

3:o) Fortitikationsbefälhavarens i Boden förslag till avtal om upplåtelse av mark å Hamnholmen till 

kronan; 

4:o) Hamndirektionens förslag till taxa å avgifter för begagnande av färjeinrättningen mellan Luleå stad 

och Bergnäset; 

5:o) Luleå musiksällskaps begäran om fri upplåtelse av festivitetssalen för en orkesterkonsert; 

6:o) Magistratens framställning om förstärkning av poliskåren; 

7:o) Bostadskommitténs begäran om ersättning för de utgifter kommittén haft för sitt arbete m. m.; 

8:o) Hamndirektionens förslag till disposition av och hyresbelopp för lägenheterna i 

hamnförvaltningsbyggnaden; 

9:o) Nils Emil Anderssons begäran om befrielse f. o. m. innevarande år av alla kommunala skatter. 

 

§8. 

Till lönenämnden remitterades arbetaren J. O. Hellmans begäran om familjeunderstöd för sin dotter och 

hennes barn. 

Som ovan. 

På Stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A.Holm.  

Justerat: 

Herm. Fernlund, H. K. Brändström, Oskar Åhrström.” 

 

 

 

 

Protokoll mars år 1918 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 mars 

1918. 

 

Närvarande: Nämndens samtliga ordinarie ledamöter ävensom herr Högström, särskilt kallad 

till sammanträde med anledning av behandlingen av fastighetsregisterfrågan. T.f. 

byggnadschefen, andre ingenjören Möller. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 23 sistlidne februari. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade, sedan den av drätselkammaren till förrättningsman för registerkartan 

extra lantmätaren G.Frigell i skrivelse till fullmäktige avsagt sig uppdraget, återremitterat 

ärendet till drätselkammaren. 

Vid föredragning av detsamma beslutade nämnden att kungörelse skulle införas i tidningen 

Svenska Dagbladets båda upplagor och i ortstidningarna rörande infordrande av anbud å 

upprättande av registerkartan; 

att skrivelse skulle avlåtas till Kungl. Lantmäteristyrelsen med anhållan att styrelsen måtte ge 

anvisning på lämplig person för uppgörande av förenämnda fastighetsregisterkarta; 

att uppdraga till ledamoten herr Högström att med biträde av byggnadskontoret upprätta P.M. 

rörande arbetets omfång m.m. att lända till upplysning för de, som eventuelt önska inlämna 

anbud å sysslan. 



 

§3. 

Verner Olsson, innehavare av avlidne Magnus Olssons vret n:r 151 å Stadsön i Neder-Luleå 

socken hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få för innevarande år arrendera 

ägofiguren n:r 68, som vid senaste rågångsförrättning tillfallit staden, för en arrendesumma av 

30 kronor eller för en tid av fem eller tio år för en årlig arrendeavgift av 25 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med avslag å framställningen bestämma, 

att lägenheten skall utbjudas på den auktion, som årligen plägar hållas av drätselkammaren i 

början av maj månad. 

 

§4. 

Arbetsledaren vid vägen Luleå – Svartöstaden kapten C.Skarstedt hade med översändande av 

4 st. till honom inkomna nya anbud å runda stolpar av 2 olika mått i skrivelse till 

drätselkammaren föreslagit, att Stensborgs sågverks anbud av 9 februari 1918 å tillsammans 

576 kronor för partiet, som är avsett att användas till handräckningsstolpar på vägbankarne å 

vägen, måtte antagas; och anhöll kapten Skarstedt, att då möjligen ordföranden kunde avgöra 

denna obetydliga fråga, erhålla svar i telefon snarast möjligt. 

Av föregående behandling av ärendet antecknades, att sedan byggmästaren J.A.Lindqvist under 

hand till drätselkammaren överlämnat ett av kapten Skarstedt tillstyrkt, av C.G.Sundvall i 

Hertsön avgivet anbud å handräckesstolpar, Luleå Ångsåg på föranledandet av 

byggnadskontoret även inkommit med ett till kapten Skarstedt ställt anbud å leverans av 

förenämnda stolpparti. Sedan därefter byggnadschefen vid drätselkammarens sammanträde den 

7 nästlidne januari, § 14,  meddelat, att kapten Skarstedt, som förut tillstyrkt det av Sundvall 

lämnade anbudet å 71 öre pr meter, nu muntligen tillstyrkt det av Luleå Ångsåg avgivna anbudet 

å 55 öre pr meter såsom varande billigare än det av Sundvall avgivna anbudet, beslutade 

nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande. 

Sedan vidare antecknats att byggnadskontoret, sedan kapten Skarstedt ändrat leveransen 

därhän, att stolparne skulle levereras i 2 mått i st.f. ett, återställt de båda till kontoret remitterade 

anbuden, vilka icke längre tarvade dess yttrande, beslutade nämnden vid föredragning av 

ärendet, att, sedan ordföranden meddelat, att han antagit det av arbetsledaren tillstyrkta, av 

Stensborgs sågverk ingivna anbud, såsom varande det billigaste av de avgivna, godkänna den 

av ordföranden vidtagna åtgärden. 

 

§5. 

Till byggnadskontoret remitterades för yttrande 

1/ Fastighetsägarnes i Mjölkudden hos stadsfullmäktige gjorda framställning om ändrade 

bestämmelser ang. kostnaden för elektriska ledningars anläggande i Mjölkudden; 

2/ Luleå Begravningsbyrås begäran att bliva befriad från erläggande av densamma debiterad 

elektrisk ström för skyltning. 

 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat elektriska montören Oscar Wikströms 

hos fullmäktige gjorda anhållan om tillstånd att såsom entreprenör få utföra elektriska 

installationer med anslutning till Luleå stads elektricitetsverk, antecknades vid föredragning av 

ärendet dels att stadsfullmäktige vid sammanträde den 23 augusti 1917, § 20, förklarat sig 

godkänna av drätselkammarens vidtagna åtgärder att tillsvidare anställa tvenne entreprenörer 

vid elektricitetsverket dels att drätselkammaren vid tillsättande av ny entreprenör efter Bodens 

Elektriska Byrå i omprövning även tagit montören Oscar Wikströms hos stadsfullmäktige 

gjorda anhållan att bliva antagen till entreprenör, vilket framgår av bilagda utdrag av 

kammarens protokoll för den 4 nästlidne februari, § 9. 



Efter anteckning härav beslutade nämnden att, då f.n. två entreprenörer finnas antagna, 

nämligen Elektriska Aktiebolaget Fram och Norrländska Elektriska Aktiebolaget, vilka båda 

driva installationsverksamhet inom staden, hos stadsfullmäktige hemställa, att sökandens 

ansökning icke måtte föranleda vidare åtgärd. 

 

§7. 

I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknade ärende föreslog ledamoten 

herr Sjöstedt, att, då det visat sig att offerter och räkningar, som nuvarande entreprenören för 

stadens elektricitetsverk utställa tydligen basera sig på de uppskruvade priser, som den 

elektriska materialen och särskilt ledningstråden i vissa fall på grund av den rådande 

materialbristen betingade under sistlidne höst och då härigenom den elektriska installationerna 

för stadens invånare bliva ända till 100 % och däröver dyrare än vad de behöva bli enligt 

nuvarande gängse marknadspriser, särskilt då ledningar med zinkledare i många fall med fördel 

kunna användas, drätselkammaren ville med upphävande av sitt den 27 december 1917, § 8, 

fattade beslut lämna byggnadskontoret rätt att utföra installationer i enskilda byggnader även 

om entreprenörerna icke förklarat sig icke hava tid att utföra det föreliggande arbetet. 

Drätselkammaren, som icke ansåg det lämpligt, att byggnadskontoret uppträdde som 

konkurrent med de antagna entreprenörerna, beslutade efter votering att med avslag på det av 

herr Sjöstedt framförda förslaget till entreprenörerna avlåta en skrivelse med framhållande att, 

då priserna å elektrisk material och särskilt ledningstråd betydligt fallit sedan i höstas, 

drätselkammarens förväntade sig att entreprenörerna hålla skäliga priser. Detta beslut fattades 

med 4 röster, herrar Schultz, Brännström, Fernlund och Thurfjell mot 1, herr Sjöstedt. 

Mot detta beslut reserverade sig herr Sjöstedt och har till protokollet avlämnat följande 

motivering: 

Enligt drätselkammarens beslut den 27 december 1917, § 8, har byggnadskontoret att, när 

entreprenör förklarat sig icke hava tid att utföra viss installation, utföra densamma. 

Byggnadskontoret har därjämte att utföra arbeten i stadens egna fastigheter. För dessa arbeten 

ävensom för underhållet av elektricitetsverkets distributionsnät måste byggnadskontoret alltid 

hålla å lager elektrisk materiel samt hava elektriska montörer anställda vid verket, varför en 

utvidgning av elektricitetsverkets verksamhet i föreslagen riktning icke bör kunna för verket 

bliva olägligt, utan tvärtom sätta detsamma i stånd att på bästa sätt utnyttja material och 

tillgänglig arbetskraft. För stadens invånare skulle denna anordning medföra den föredelen, att 

trygghet erhålles för att priset för dessas installationer ej bliva högre än vad som kan anses vara 

nödvändigt, varjämte avhjälpande av felaktigheter i många fall skulle kunna ske snabbare, då 

ett fel, vare sig detta befinner sig å servis eller installation, kunde avhjälpas av samma person, 

vilket nu icke är fallet. En skrivelse till entreprenörerna enligt drätselkammarens nu fattade 

beslut anser jag såtillvida ej motiverad, som det ej ligger utom möjlighetens gränser att dessa 

själva inköpt sin material till de under hösten 1917 uppskruvade priserna och därför, då 

konkurrens ej finnes, söka av stadens invånare utfå motsvarande pris, fastän dessa därigenom 

få sitta emellan för entreprenörernas felkalkyleringar. Med hänsyn till de resultat, som 

drätselkammarens föregående skrivelser till entreprenören lett, anser jag ej heller en skrivelse 

effektiv för åsyftat ändamål. 

 

§8. 

Sedan målaremästaren J.A.Nilsson och distriktslantmätaren Lennart Brännström inkommit med 

berättelse över av dem verkställd inventering dels av brandkårens förråd dels av under 

byggnadskontoret befintliga förråd av material och inventarier, beslutade nämnden att anmoda 

byggnadskontoret att till nästa ordinarie sammanträde inkomma med yttrande och förslag dels 

över här ovan nämnda inventarieberättelse, dels ock över de berättelser, som den 18/2, 8/4 och 



6/5 1916 samt den 22/3 1917 av nämnden remitterats, den förstnämnda till stadsbyggmästaren 

och de senare till stadsingenjören. 

 

§9. 

Sedan drätselkammaren vid sammanträde den 4 sistlidne februari beslutat att beträffande de å 

arrendelägenheten Moritzängen stående 6 st. ladorna efterhöra med resp. arrendatorer å 

Hermansängen och Stabsgärden, till vilket pris, de ville åtaga sig att flytta var för sig 2 st. av 

ladorna till resp. lägenhet, beslutade nu nämnden efter föredragning av en av stadskamreraren 

ingiven skrivelse i saken 

att antaga hemmansägaren A.H.Hedströms i Gäddvik, en av de tre arrendatorerna å 

Hermansängen, anbud att till ett pris av 75 kronor pr st. nedtaga 2 st. lador å Moritzängen och 

uppsätta dem i komplett skick å Hermansängen; 

att antaga jordägaren Edv.Enboms i Ytterviken, arrendator å Stabsgärdan, anbud att till ett pris 

av 50 kronor nedtaga 1 st. lada å Moritsängen och uppsätta den i komplett skick å Stabsgärdan. 

Nämnden beslutade vidare att antaga Enboms anbud att köpa dels den fjärde å Moritsängen i 

stånd varande ladan till ett pris av 100 kronor dels de två förfallna ladorna till ett pris av 20 

kronor pr styck. 

 

§10. 

Sedan stadskamreraren inkommit med förslag till entreprenadkontrakt med E.J.Sandling i 

Wuollerim ang. reparation av fiske- och husbyggnaderna vid Edefors’ laxfiske, antecknades, 

att Luleå älvs Flottningsförening med anledning av en av drätselkammaren genom 

stadskamreraren i skrivelse gjord hänvändelse till föreningen, meddelat att den föredrager att 

själv utföra reparation av den skada, som av timmer åsamkats det s.k. Skäret å norra fisket, av 

stadsingenjören beräknad till 150 kronor. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att godkänna det av stadskamreraren upprättade 

förenämnda kontraktet samt att i skrivelse till flottningsföreningen anmoda densamma att i god 

tid före fiskets igångsättande verkställa ovan nämnda reparation av s.k. Skäret vid norra fisket. 

 

§11. 

En från stadskamreraren inkommen skrivelse rörande vidtagande av vissa skyddsåtgärder mot 

obehörigas inträngande på karantänsanstaltens område överlämnades till byggnadskontoret för 

vidtagande av åtgärder i förenämnda syfte; och skulle kontoret, sedan uppdraget blivit utfört, 

inkomma med redogörelse för vidtagna åtgärder och uppgift å kostnaden. 

 

§12. 

Sedan entreprenören J.Nygren i skrivelse till drätselkammaren anhållit om att få köpa c:a 75 á 

100 kbm. fyllnadsjord från stadens sandgrop å Svartön, beslutade nämnden att med bifall till 

framställningen uppdraga till byggnadskontoret att utlämna sandpartiet, högst 100 kbm., till av 

drätselkammaren förut fastställt pris. 

 

§13. 

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 

31 januari 1918 beträffande §§ 11, 14, 15 och 16; och beslutade nämnden 

beträffande § 11, ang. beslutat utbyte av brandkårens ångspruta mot en motorspruta, att 

uppdraga till brandchefen att, när anledning därtill föreligger, inkomma till nämnden med 

redogörelse i saken; 

beträffande § 14, ang. beviljat anslag av 600 kronor till framdragning av elektrisk ledning till 

A.R.Bruces och F.O.Blomqvists fastigheter i Mjölkudden att delgiva byggnadskontoret nämnda 



beslut och att i skrivelse till distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar meddela, vad 

stadsfullmäktige beslut i ärendet; 

beträffande § 15, ang. hamndirektionens hos stadsfullmäktige gjorda framställning om 

anvisande av medel för utförande av nya kajbyggnader vid södra hamnen, att uppskjuta 

behandlingen av ärendet till ett kommande sammanträde; 

beträffande § 16, ang. beslutat anordnande av elektrisk belysning till vreten n.r 457 å 

Mjölkudden för belysning och ström till motor i A.Forsells verkstad på vissa villkor, att delgiva 

byggnadskontoret beslutet i fråga med uppdrag för kontoret att ombestyra upprättandet av 

kontrakt med Forsell, innan arbetet utföres. 

 

§14. 

Föredrogs från magistraten inkommet bestyrkt utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 31 

januari 1918, § 12, varav framgick, att sedan Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen med 

meddelande, att Kungl. Maj:t den 14 september 1917 anvisat ett anslag av 39400 kronor till 

anläggning av de inom Luleå stads icke planlagda område belägna delarne av väg från Luleå 

stad till Svartöstaden med biväg till Skurholmsstaden, i skrivelse anmodat staden att till Kungl. 

Styrelsen inkomma med en del i skrivelsen angivna handlingar och förslag, stadsfullmäktige 

uppdragit till drätselkammaren att till Kungl. Styrelsen insända förenämnda handlingar och 

förslag i ärendet. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden 

att framställning till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen om utbetalning av statsanslaget 

skulle göras i enlighet med av kapten C.Skarstedt uppsatta formulär; 

att uppdraga till byggnadskontoret att skyndsamt upprätta räkenskaper för vägbyggnaden enligt 

av kapten Skarstedt överlämnade formulär. 

 

§15. 

Efter föredragning av byggnadschefens förslag till inköp av mätare för elektricitetsverkets 

behov beslutade nämnden att uppdraga till ordföranden och ledamoten Herr Sjöstedt att besluta 

om inköpet av förenämnda mätare. 

 

§16. 

Sedan stadsfullmäktige den 22 februari 1917, § 5, beslutat rörande bl.a. utestängande av Neder-

Luleå tillhöriga kreatur från stadens mark att stängsel skulle anbringas å ömse sidor om redan 

befintlig inhägnad norr om Notvikens lägerplats dels mot Neder-Luleå komministerboställes 

mark, där sådant fattas, c:a 50 meter, dels mellan förenämnda inhägnad och det stängsel, som 

finnes uppsatt omkring den del av Moritzängen, som ligger väster om järnvägen, borttog armén, 

innan dessa stängsel hunnit uppsättas, den förutnämnda inhägnaden omkring Kungl. 

Norrbottens regementes gamla byggnadsområde. 

Drätselkammaren, som under sådana förhållanden ansåg det vara meningslöst att uppföra de 

båda förutnämnda stängselstyckena utan att samtidigt uppföra ett nytt stängsel, motsvarande 

arméns nedtagna inhägnad norr om lägerplatsen längs Gäddviksvägen, uppdrog med anledning 

härav vid sammanträde den 2 juli 1917, § 12, till byggnadskontoret att utreda, i vad mån ökad 

kostnad skulle uppstå, om stängsel uppsattes i rågången å ömse sidor om Karlsviks-järnvägen 

mot Neder-Luleå socken och mot Luleå stads kyrkoherdeboställe eller om stängsel, som förut 

sagts, uppföres norr om lägerplatsen längs efter Gäddviksvägens södra sida i förbindelse med 

de båda stängselstyckena, som stadsfullmäktige den 22/2 1917 beslutat utföra. 

Enligt det förre alternativet skulle stängslets sammanlagda längd bliva c:a 1400 meter med en 

beräknad kostnad av 3500 kronor och det senare alternativet c:a 625 meter med en beräknad 

kostnad av 1562:50 kronor. I förra fallet blir det emellertid två grindöppningar, i senare fallet 

en grindöppning, som måste bevakas av kreatursägarne å ömse sidor av rågången. 



Beträffande vidare mulbetet i övrigt hade distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar förklarat 

sig icke hava något att erinra mot att f.o.m. år 1918 till kreatursbete upplåta den del av 

verkstadsområdet, som ligger öster om järnvägslinjen Luleå-Gammelstad eller stranden mot 

Gammelstadsfjärden och ej heller mot att området mellan samma järnväg och allmänna 

landsvägen fortfarande som förut användes till kreatursbete, varemot en upplåtelse av den del 

av verkstadsområdet, som ligger väster om landsvägen icke kunde medgivas med mindre staden 

uppförde ett stängsel från landsvägen till inhägnaden omkring verkstadsbyggnaderna. Detta 

stängsel är 260 meter långt och drager en kostnad av kr. 747:50. 

Vid föredragning av ärendet antecknades vidare, att om staden yrkar att stängsel skall uppföras 

i rågången mot Neder-Luleå och mot Luleå stads kyrkoherdeboställe dessa måste bidraga med 

halva kostnaden för stängslets uppförande samt att Statens Järnvägars upplåtelse av de 

förstnämnda områdena upphöra att gälla omedelbart efter av distriktsförvaltningen när som 

helst gjord uppsägning. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige 

att yrka uppförande av stängsel i rågången mot Neder-Luleå församlings och Luleå stads 

församlings mark på de sträckor, som angivas på närlagda karta; 

att anslå 1750 kronor till uppförande av stadens del av nämnda stängsel samt 

att f.n. icke uppföra det stängsel, som Statens Järnvägar för upplåtelse av en del av området 

mellan landsvägen och verkstadsbyggnaderna fordrar få uppsatt på stadens bekostnad, förrän 

närmare utredning utföras beträffande värdet av det bete, som återstår, sedan detta stängsel 

eventuelt blivit uppfört. 

 

§17. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren och hamndirektionen remitterat en från 

fortifikationsbefälhavaren i Boden inkommen skrivelse, däri han med erinran, att sedan han i 

skrivelse den 2 september 1916 till stadsfullmäktiges ordförande anhållit dels om medgivande 

att utföra vissa arbeten å Hamnholmsnäset dels att från stadens skog erhålla en del virke och 

gärdsel, drätselkammaren i skrivelse den 13 december 1916 under vissa villkor lämnat bifall 

till framställningen, lämnar förslag till avtal om upplåtelse av dispositionsrätt till förenämnda 

område vid Hamnholmsnäset. 

Sedan byggnadskontoret i av drätselkammaren infordrat yttrande föreslagit, att, då de i 

drätselkammarens skrivelse den 13 december 1916 omnämnda 5 meter breda övergångarne, där 

vägar och kreatursstigar gå över området, icke blivit utförda, utan i stället c:a 30 meters 

öppningar vid stränderna och mellan gravarne på mitten, det av fortifikationsbefälhavaren 

gjorda förslag i denna punkt måtte ändras till 

att övergångar om minst 30 meters bredd lämnas vid stränderna och mitt på näset samt att dessa 

övergångar förses med räcken mot graven. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg, att anordnandet av 30 meters breda 

övergångar i stället för 5 meters breda sådana icke utgjorde någon försämring, att hos 

stadsfullmäktige tillstyrka, att avtal måtte träffas med Kungl. Arméförvaltningen i enlighet med 

av fortifikationsbefälhavaren gjort förslag med den ändring som byggnadskontoret här ovan 

föreslagit. 

 

§18. 

Beviljades byggnadschefen Erik Kinnman begärd tjänstledighet för enskilda angelägenheters 

ordnande under tiden 2 – 9 innevarande mars med rätt för honom att dessförinnan inträda i 

tjänstgöring, därest omständigheterna så medgiva. 

 

§19. 



Sedan jägmästaren i Bodens revis på drätselkammarens begäran meddelat, att han ansåg att det 

år 1917 från stadens skog vid Luleå Träförädlings såg levererade sågtimmer, c:a 8 ½” toppmått 

i medeltal per stock, vara värt 50 öre pr kbf. Cylindermått eller 5143,57 kbf. a 50 öre = 2571 

kronor, beslutade nämnden att godkänna den av jägmästaren föreslagna prissättningen. 

 

§20. 

I avsikt att söka utröna resultatet av den Kungl. Förordningen av den 14 augusti 1917 ang. 

tillvaratagande av svinfoder och avfallsfett hade Kommunala Centralbyrån anhållit om 

meddelande huruvida i Luleå stad några särskilda åtgärder i ifrågavarande syfte vidtagits. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden meddela att några sådana åtgärder icke 

vidtagits av Luleå stad. 

 

§21. 

Vid föredragning av Vintersjöfartskommittén till stadsfullmäktige ingivna trenne skrivelser 

med bilagor ifråga om anslag från stadens sida för åstadkommande av en utsträckt vintersjöfart, 

beslutade nämnden att bordlägga ärendet. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 5 mars 

1918. 

 

Närvarande: Nämndens ordinarie ledamöter. Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 27 sistlidne februari med ändring i § 2. 

 

§2. 

Meddelade brandchefen, att han lyckats träffa sådant avtal med fröken Alice Lindgren, att det 

av drätselkammaren vid föregående sammanträde antagna inackorderingpriset för 

brandmanskapet, Kr. 100:- pr man och månad, skall gälla tillsvidare och att inackorderingen 

skall gälla under innevarande år, vilket skulle i protokollet antecknas. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av 

stadsfullmäktiges protokoll för den 31 januari 1918: 

§ 5, ang. beviljande av en ersättning av 4 kronor pr dag till stadens ombud vid 1917 års 

mantalsskrivningsförrättning; 

§ 10, ang. avgiftsfritt upplåtande av grindstugan som bostad åt förre dödgrävaren J.Åström 

under hans och hans hustrus livstid; 

§ 17, ang. beviljande av olycksfallsersättning till arbetaren O.Gustafsson; 

§ 18, ang. sätt för återbetalning av de räntemedel, som staden blivit ålagd att återbetala till 

hamnkassan; 



§ 19, ang. beviljad restitution till handelsresanden Tycko Grafström av det belopp, han och hans 

hustru för mycket erlagt till staden i kommunalutskylder för år 1915. 

 

§4. 

Efter föredragning av till drätselkammaren inkommet inventarium för livsmedelsnämnden den 

31 december 1917, beslutade nämnden att, då av inventariet framgick, att samtliga inventarier, 

4000 kronor, blivit av nämnden avskrivna, anhålla att livsmedelsnämnden ville upprätta och till 

drätselkammaren överlämna en förteckning över befintliga inventarier med angivande av 

dessas värde. 

 

§5. 

Under erinran att enligt av Kungl. Maj:t fastställd instruktion för skogsstaten jägmästaren skall 

handhava förvaltningen av varje inom hans revir belägen, under skogsstaten ställd skog, varvid 

till förvaltningen jämväl hör likviderade av uti fastställt förvaltningsförslag bestämda arbeten 

m.m., meddelar Kungl. Domänstyrelsen i skrivelse till drätselkammaren den 18 sistlidne 

februari, att Kungl. Styrelsen på i ärendet förekomna skäl vill medgiva att, därest kammaren så 

önskar, stadsskogens ifrågavarande utgifter må utbetalas direkt genom kammarens kassör, detta 

dock endast under villkor, att samtliga utgifterna likvideras i nämnda ordning, så att 

jägmästaren helt och hållet befrias från annan befattning med kassan än attesterande av 

räkningarna för de skogsvårds- med flere arbeten, som skola likvideras, samt att denne för 

insändande till Kungl. Domänstyrelsen, från drätselkammaren efter varje räkenskapsårs utgång 

mottager kassaredogörelse för det gångna året. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att anhålla, att jägmästaren i Bodens revis 

benäget ville, innan drätselkammaren har ärendet till slutlig behandling, avgiva yttrande över 

Kungl. Domänstyrelsens föreliggande förslag. 

 

§6. 

Med redogörelse för olyckshändelsen hemställde brandchefen, att närlagda av hemmansägaren 

J.J.Sundström i Gammelstad utfärdad räkning å 50 kronor, utgörande ersättning för det 

olycksfall m,m., som orsakats honom den 31 nästlidne januari av en skenande häst, tillhörig 

Luleå brandkår, måtte få gäldas av brandkårens medel. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall härtill bestämma att även andra 

skador, som eventuelt kunde hänföras till förenämnda olycksfall, skulle bestridas av i 

utgiftsstaten under rubrik k.14 m. upptagna belopp för oförutsedda utgifter. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

Carl G Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 5 mars 1918. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Sjöberg, Johnsson och Hellsten. 

 

§1. 



Protokollet för den 8 februari 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

En anmälan från tapetseraren J.V.Bergman, att han låtit i sin fastighet n:r 4 i kvarteret Orren 

inmontera en vattenklosett, remitterades till byggnadschefen för yttrande. 

 

§3. 

Beslutade nämnden bifalla en av byggmästaren J.F.Johansson gjord framställning om tillstånd 

att få inmontera två vattenklosetter i fastigheten n:r 5 i kvarteret Gösten med villkor, att han vid 

arbetets utförande ställer sig gällande föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 

§4. 

Sedan nämnden vid föredragning den 8 februari 1918 av hälsovårdstillsyningsmannens rapport 

för januari månad samma år anmodat honom att närmare precisera de anmärkningar, som i 

nämnda rapport gjorts mot renhållningen inom stadens fastigheter, hade tillsyningsmannen uti 

skrivelse till nämnden återgivit utdrag av de meddelanden rörande bristande renhållning, vilka 

på sin tid tillställts stadens byggnadschef. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden överlämna skrivelsen till allmänna åklagaren för 

åtals anställande mot den eller de personer, som bure ansvaret för renhållningen inom stadens 

fastigheter. 

 

§5. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande skrivelse: 

’Till Hälsovårdsnämnden’ se bil. A. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förbjuda såväl lägenhetens ägare, fru Erica 

Burman, som dess innehavare, handlanden Ludvig Jonsson, vid vite av 500 kronor för envar av 

dem att efter härav erhållen del använda densamma till korvfabrik intilldess den försatts i sådant 

skicka, att den jämlikt § 2 mom. 2 i gällande förordning angående kontrollen över 

matvaruhandeln i Luleå stad kunde godkännas av nämnden. 

 

§6. 

Tillsyningsmannens rapport för februari månad föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§7. 

Hos hälsovårdsnämnden hade slaktaren Adolf Andersson anhållit om tillstånd att få inrätta ett 

slakteri i fastigheten n:r 7 i kvarteret Hermelin. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela att från dess sida härför ej möter, under 

förutsättning, att byggnadsnämndens tillstånd erhålles ävensom att slakteriet inrättas i enlighet 

med bestämmelserna i § 2 mom. 2 i gällande förordning angående kontrollen över 

matvaruhandeln i Luleå stad. 

 

§8. 

Till handlingarna lades 

1/ Stadsfullmäktiges protokoll den 31 januari 1918, § 3; 

2/ Fattigvårdsstyrelsens protokoll den 30 januari 1918, § 18. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 



F.Rosengren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 8 mars 

1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, fröken Märta Bucht, hrr K.H.Hultström och O.E.Wester 

samt undertecknad sekr. 

 

§1. 

Folkskollärarinnan Aslög Sahlström hade i skrivelse den 6 innevarande mars anhållit om 

tjänstgöringsbetyg, och beslöt undervisningsnämnden att till alla delar förnya det 

tjänstgöringsbetyg som utfärdades den 28 sept. 1917. 

 

 Dag som ovan 

 Oskar Åhrström 

   /P.Edv.Lindmark” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 mars 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin och Olsson äfvensom t.f. hamnmästaren C.Friberg. 

 

§1. 

Protokollen för den 15 och 23 februari 1918 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Stadsfullmäktiges protokoll 

angående resebidrag för studerande af för Luleå lämpliga isbrytaretyper; 

angående anslag af 80000 Kronor för uppförande af en vågbrytare; 

angående understöd åt änkan Nording 

upplästes och lades till handlingarne. 

 

§3. 

Luossavaara – Kirunavaara A-Bol:s framställning att utbekomma stadens andel i kostnaderna 

för isbrytning höstvintern 1917 remitterades till Hamnmästaren för granskning. 

 

§4. 

Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en framställning från änkan Anna Fredrika 

Riström om pension efter sin aflidne man. 

 

§5. 



Till denna dag hade anbud infordrats å utförande af elektrisk belysningsanläggning i 

Hamnförvaltningsbyggnaden i enlighet med af Luleå stads Byggnadskontor uppgjorda ritningar 

och program. 

Anbud hade inkommit från 

1.Elektriska A-Bol. Fram slutande å 18130 Kronor för kopparledningar och 16058 Kronor för 

zinkledningar. 

2. Norrländska Elektriska A-Bol. Slutande å 19500 Kronor för kopparledningar och 17650 

Kronor för zinkledning. 

Därjämte hade elektricitetsverket i Luleå, hvilket emellertid icke finge afgifva formligt anbud, 

inkommit med en beräkning af kostnaderna för anläggningen i fråga därest densamma skulle 

utföras av verket, hvilken beräkning uppgjorts för koppartråd, och slutande å 17200 Kronor. 

Luleå stads byggnadskontor hade i afgifvet yttrande hemställt, att därest något af anbuden skulle 

antagas, Elektriska A-Bol. Frams anbud å 18130 Kronor för arbetets utförande med 

kopparledningar måtte antagas. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen uppdraga åt Luleå stads elektricitetsverk att 

utföra ifrågavarande arbete i enlighet med af Luleå stads byggnadskontor uppgjordt program 

och ritningar för en kostnad ej öfverstigande 17200 Kronor. 

 

§6. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§7. 

Till Hamnmästaren remitterades debiteringsrevisorns anmärkningar mot Hamnkontorets och 

Hamnspårskontorets räkenskaper för år 1917. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  H.Glimstedt 

Justeradt den 9/4 1918.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 13 mars 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman, Hjelm och byggnadschefen. 

 

§11. 

Protokollen för den 6 och 15 februari 1918 föredrogos och justerades. 

 

§12. 

Ett från magistraten inkommet meddelande, att den i § 1 mom. 1 av Kungl. Förordningen den 

12 maj 1917 med närmare föreskrifter om fastighetsregister omförmälda förteckning borde 

ingivas till magistraten sist den 15 april 1918, överlämnades för kännedom till byggnadschefen. 

 

§13. 

Hos byggnadsnämnden hade charkuterihandlanden C.Backlund anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning höja yttertaket å boningshuset vid Storgatan å tomt n:r 223 i 

kvarteret Forellen. 



Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§14. 

Hos byggnadsnämnden hade statens järnvägars distriktsförvaltning anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning anordna tvenne gavelrum å vinden i fastigheten n:r 5 i kvarteret 

Flundran. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

Mot detta beslut reserverade sig herr Ullman, enär enligt hans förmenande ingen omständighet 

förekommit, som borde föranleda till ändring i byggnadsnämndens förut i samma ärende fattade 

beslut. 

 

§15. 

Hos byggnadsnämnden hade laboratorn Johan Sundling anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning flytta eldstadsmuren i uthusbyggnaden å tomt n:r 478 a i kvarteret Gladan 

i och för erhållande av utrymme för vattenvärmare och tvättstuga. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§16. 

Hos byggnadsnämnden hade Skandinaviska kreditaktiebolaget anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning inreda en lägenhet om ett rum och kök å vinden i gårdsbyggnaden 

å tomt n:r 9 i kvarteret Ibis. 

Det antecknades, att arbetet redan vore i det närmaste utfört. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifall ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§17. 

Sedan till nämndens kännedom kommit, att Skandinaviska kreditaktiebolaget låtit utan 

byggnadslov inreda en lägenhet om ett rum och kök å vinden i gårdsbyggnaden å tomt n:r 9 i 

kvarteret Ibis, beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals 

anställande mot bolagets vid afdelningskontoret i Luleå direktör Hugo Flodmark. 

 

§18. 

Hos byggnadsnämnden hade sjökapten V.A.Jacobi anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning uppföra ett bostadshus å tomt n:r 4 i kvarteret Humlan. 

Med hänsyn till de anmärkningar byggnadschefen uti avgivet yttrande framställt mot den 

ingivna ritningen och då byggnaden enligt densamma skulle få ett synnerligen vanprydande 

utseende, beslutade nämnden avslå ansökningen. 

 

§19. 

Uti avgiven skrivelse hade B.V.Munkhammar med förmälan, att han vid uppförandet av 

biografbyggnaden å tomt n:r 3 i kvarteret Aborren frångått de av nämnden år 1916 under § 61 

i protokollet fastställda ritningar, anhållit om nämndens godkännande av de vidtagna 

förändringarna, vilka framginge av en skrivelsen bilagd ritning. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden, enär läktarens konstruktion icke framginge av 

ritningen samt förty ej vore utrett, att läktarens bärighet vore betryggande, att avslå 

ansökningen. 



 

§20. 

Sedan till nämndens kännedom kommit, att B.V.Munkhammar vid uppförandet av 

biografbyggnaden å tomt n:r 3 i kvarteret Aborren utan nämndens tillstånd frångått de av 

nämnden år 1916 under § 61 i protokollet fastställda ritningar, beslutade nämnden härom göra 

anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande mot Munkhammar. 

 

§21. 

Hos byggnadsnämnden hade tullförvaltaren J.Vleugel anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning inreda tvenne boningsrum å södra vindsgaveln i boningshuset å tomt n:r 9 i 

kvarteret Gladan. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor, att brandstege 

uppsattes i enlighet med brandchefens föreskrifter samt att byggnadsordningens föreskrifter 

noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§22. 

Hos byggnadsnämnden hade Georg Lindberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning inreda tvenne bostadsrum och ett badrum å vinden i boningshuset å tomt n:r 5 i kvarteret 

Björnen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden, enär förbindelsen mellan rummen och den nu 

befintliga trappan vore otillfredsställande ut eldsäkerhetssynpunkt, att avslå framställnignen. 

 

§23. 

Hos byggnadsnämnden hade entreprenören J.Nygren anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning uppföra ytterligare en skorstensmur i uthusbyggnaden å tomt n:r 2 i kvarteret 

Pelikan. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 14 mars 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Brännström, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, 

Thurfjell, J.A.Nilsson, Lantz och Wikén. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 10 december 1917 och den 21 nästlidne 

januari. 

 

§2. 



Godkändes av stadskamreraren upprättad turlista för granskning av drätselkontorets 

kassarapporter jämte verifikationer för år 1918. 

 

§3. 

Sedan Mjölkuddens jordbrukande befolkning hos stadsfullmäktige gjort framställning, att 

fullmäktige med anledning av den oerhörda mängd kråkor och skator, som under senare år 

förstört en stor del av den sädesskörd, som frambringas i Mjölkudden, ville bestämma att en 

skottpenning av 25 öre pr dödad skadefågel måtte utbetalas av stadens medel, hade Norrbottens 

läns jaktvårdsförening, av vilken drätselkammaren begärt yttrande över framställningen 

inkommit med förslag i saken, däri föreningen även utförligt uppvisar den skada, kråkor och 

skator åstadkomma. 

Av skrivelsen inhämtades vidare att, då avstjälpningsplatsen å Mjölkudden torde vara den bästa 

platsen för nedskjutande av kråkorna, skjutkojor borde anordnas och en levande uv anskaffas, 

i vilket fall kråkskytte i stor skala skulle kunna anordnas. Vidare borde i god tid organiseras för 

massutrotande av ägg och ungar. 

Sedan vidare antecknats, att jaktvårdsföreningen förklarat sig villig att, därest staden lämnar 

något anslag, bidraga med minst 150 kronor samt att, om staden så önskar, åtaga sig ledningen 

av arbetet, beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet att föreslå stadsfullmäktige 

att besluta 

att anvisa intill 300 kronor för ifrågavarande ändamål under förutsättning att 

jaktvårdsföreningen tillskjuter minst 150 kronor; 

att premien, som sättes till 30 öre för vuxen kråka samt till 10 öre för ägg eller unge av samma, 

utbetalas med 2/3 av staden och med 1/3 av jaktvårdsföreningen; samt 

att tacksamt mottaga jaktvårdsföreningens erbjudande att utföra de förberedande arbetena och 

handhava ledningen av det hela. 

 

§4. 

Upptogs till behandling en del frågor rörande det av stadsfullmäktige den 20 december 1917, § 

26, beslutade dyrtids- och familjetillägg till stadens befattningshavare och familjeunderstöd till 

arbetare. 

1/ Beträffande stadskamrerarens skrivelse den 21 nästlidne januari beslutade drätselkammaren 

att f. vaktmästaren vid Saluhallen R.Johnsson skall uppbära dyrtidstillägg för tiden 1 – 15 

januari; 

att innehavaren av den nyinrättade befattningen som föreståndare för Saluhallen, C.M.Rosén, 

icke skall erhålla dyrtidstillägg, av skäl att arvodet för befattningen blivit avvägt i förhållande 

till dyrtiden. 

2/ Beträffande byggnadskontorets skrivelse den 28 nästlidne februari beslutade 

drätselkammaren 

att meddela arbetarne G.A.Gustafsson, E.J.Bramberg, J.U.Lundberg, som icke varit i stadens 

arbeten i sex månader under år 1917, utan under viss tid under nämnda år på order av 

byggnadskontoret utfört arbete för Betonaktiebolaget Effektiv, rätt till erhållande av 

familjeunderstöd för 1918 efter samma grund som tilldelas övriga arbetare. 

3/ Beträffande tillsyningsmannen W.Oscarssons skrivelse den 1 mars till drätselkammarens 

ordförande beslutade kammaren 

att arbetare, som tillhöra den grupp, som under år 1917 utgjort arbete för staden under minst 

sex månader, räknat efter 8 timmars arbetsdag, erhålla familjeunderstöd för år 1918, om de äro 

i arbete vid utbetalningstillfället; 

att arbetare, tillhörande förenämnda grupp, vilken i arbete hos staden blivit sjuk skall utan 

hinder häraf erhålla familjeunderstöd, 



att barn över 15 år icke skall anses vara oförmöget att försörja sig, av skäl att det går i skola 

eller annan läroanstalt; 

4/ Beträffande änkefru Matilda Lindgrens skrivelse att hon, som på accord utför skurning i 

stadens ämbets- och tjänstelokaler, icke kan enl. stadsfullmäktiges beslut erhålla dyrtidstillägg 

som städerska, utan skulle hennes ansökan överlämnas till ekonominämnden, som hade att 

pröva, huruvida hennes accord bör höjas något. 

Drätselkammaren beslutade vidare 

att infordra förklaring av byggnadskontoret, varför arbetare, som icke varit i stadens arbete 

under innevarande år, erhållit familjeunderstöd, 

att uppdraga till byggnadskontoret att inkomma med förslag till bestämmelser för anställning 

av arbetare i stadens tjänst. 

 

§5. 

Med anledning av att mätarejusterare B.Gustafsson hos drätselkammaren anhållit om 

återbekommande av honom till staden erlagda pensionsavgifter, Kr. 125:20, hade 

stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren anfört följande: 

Sedan stadsfullmäktige den 20 december 1917, § 15, beslutat, att, då stadens befattningshavare 

icke äro tillförsäkrade någon viss pension att utgå vid viss bestämd ålder och staden alltså 

saknar ordnat pensionsväsende, till f. maskinisten i stadshuset A.Westerlund utbetala de av 

honom f.o.m. år 1912 till hans avsked provisoriskt erlagda pensionsavgifter, måste det anses, 

att förenämnda av stadsfullmäktige fattade beslut är av prejudicerande art. Sedan därför 

Gustafsson av drätselkammaren begärt avsked f.o.m. den 16 nästlidne februari, tillstyrkes på 

åberopade skäl bifall till dennes anhållan om restitution av förenämnda erlagda 

pensionsavgifter. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att med överlämnande av sökandens 

skrivelse till stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville besluta att till f. mätarejusteraren 

B.Gustafsson restituera förenämnda provisoriskt erlagda pensionsavgifter Kr. 125:20. 

Drätselkammaren beslutade vidare att hemställa, att stadsfullmäktige ville, tills andra 

förhållanden inträda, bemyndiga drätselkammaren att vid liknande inträffande fall till resp. 

befattningshavare återbetala, vad de erlagt i pensionsavgifter till staden. 

 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från rektorn A.Falk i skrivelse till 

fullmäktige gjord hemställan att till rektor vid högra allmänna läroverket i Luleå måtte 

tillsvidare f.o.m. år 1917 utbetalas en årlig hyresersättning av 1650 kronor, hade 

stadskamreraren i av drätselkammaren infordrat yttrande med åberopande av sina förut gjorda 

bilagda utredningar i saken dels till stadsfullmäktiges beredningsnämnd den 15 december 1916 

dels till drätselkammaren den 21 nästlidne januari, överlämnat ett från Kommunala 

Centralbyrån erhållet utlåtande angående Luleå stads skyldighet att tillhandahålla 

rektorsbostad. 

Av rektor Falks skrivelse antecknades, att hyran för den bostad, han f.n. innehar, vilken den 1 

oktober 1916 kostade 1500 kronor i hyra, blivit f.o.m. den 1 oktober 1917 förhöjd till 1650 

kronor, vilket faktiskt åstadkommer en minskning i hans lön. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren efter votering med 6 röster mot 4 att 

hos stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville besluta att f.o.m. år 1918 tillsvidare till 

rektor vid högre allmänna läroverket utbetala en årlig hyresersättning av 1500 kronor. För detta 

förslag röstade herrar Axel Nilsson, Wikén, Lantz, Thurfjell, J.A.Nilsson och Fernlund, 

minoriteten, som yrkade på, att hyresersättningen till rektor skulle sättas till 1650 kronor för år 

1918, utgjordes av herrar Lindgren, Lindqvist, Brännström och Schultz. 

 



§7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat Norrbottens läns vägförenings hos 

fullmäktige gjorda framställning, att staden måtte dels utse ombud i den kommittén, som 

tillsatts i Västerbottens län av stadsfullmäktige och de olika socknarna därstädes för utredning 

om järnväg utefter norrländska kusten, och dels anvisa nödiga medel, under förutsättning att 

utredningen även omfattar sträckan upp till Luleå. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, att i skrivelse till vägföreningens 

arbetsutskott anhålla om upplysning rörande utredningens omfång och storleken av det belopp, 

som i första hand erfordras från staden sida. 

 

§8. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Norrbottens Museiförenings hos 

fullmäktige gjorda hemställan om upplåtelse till Museiföreningen av Gültzauudden för 

anordnandet av ett friluftsmuseum i enlighet med i skrivelsen framställda plan, beslutade 

drätselkammaren, att, då det kommit till kammarens kännedom, att den av stadsfullmäktige 

tillsatta kommittén, som har till uppdrag att inkomma med förslag till firande av 300 års minnet 

av stadens grundläggning, har för avsikt att föreslå, att en utställning måtte anordnas i samband 

med jubiléet med förläggning till Gültzauudden, att remittera museiföreningens skrivelse till 

kommittén med anhållan, att den ville avgiva yttrande över museiföreningens framställning. 

 

§9. 

Efter föredragning av en av stadskamreraren till drätselkammaren ingiven skrivelse, däri 

hemställan göres, att kammaren ville till behandling upptaga den ännu icke ordnade frågan om 

tillsättande av en stadens ombudsman, beslutade drätselkammaren att uppdraga till 

stadskamreraren att förebringa en 10-årig utredning rörande de kostnader, som staden åsamkats 

för anlitande av ombud vid rättegångar, besvärsinlagor i viktigare taxeringsärenden m.m. 

 

§10. 

Föredrogs av magistraten den 9 februari 1918 utfärdad taxa för sotaremästaren i Luleå, antagen 

av stadsfullmäktige den 27 september 1917 och fastställd av Konungens Befallningshavande i 

Norrbottens län den 5 december 1917; och beslutade drätselkammaren att uppdraga till 

stadskamreraren att ombestyra tryckning av taxan i lämpligt antal. 

 

§11. 

Sedan hamndirektionen för vidare åtgärders vidtagande till stadsfullmäktige överlämnat av 

direktionen godkänt förslag till taxa å avgifter för begagnande av färjeinrättningen mellan Luleå 

och Bergnäset, hade stadsfullmäktige remitterat taxeförslaget till drätselkammaren. 

Efter tagen del av i taxan föreslagna avgifter beslutade drätselkammaren att, då beträffande 

personåkdon för hästar samma skillnad mellan par och enbet, som förekommer i hittills gällande 

taxa, syntes böra fortfarande tillämpas samt att, om hänsyn tages till utrymmet, skillnaden i 

avgiften för tvåhjuligt åkdon med lass och utan lass torde vara för stor, föreslå följande 

ändringar i taxans avgifter, nämligen 

Personåkdon för hästar: 

fyrhjuligt eller släde, för två hästar   60 öre 

fyrhjuligt eller släde, för 1 häst   50 öre 

Arbets- och lassåkdon för dragare: 

tvåhjuligt, med lass    40 öre 

tvåhjuligt, utan lass    30 öre. 

 

§12. 



Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat magistratens framställning om 

förstärkning av poliskåren, beslutade kammaren vid föredragning av ärendet att lämna 

ordföranden och ledamoten herr Axel Nilsson i uppdrag att av stadsfiskalen inhämta närmare 

upplysningar om arbetsfördelning, arbetstid m.m. inom den nuvarande poliskåren. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse och barnavårdsnämnd den 

15 mars 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström, B.A.Hellsten, 

O.E.Wester (avl. sig efter handlingen av i § 4 omnämnt ärende), Alb. Falk, O.Olsson (anlände 

under behandlingen av i § omnämnt ärende)), G.Landström samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr V.Oskarsson och B.A.Hellstén. 

 

§2. 

Småskollärarinnan Maria Högströms med läkarebetyg styrkta ansökan om tjänstledighet under 

mars och april månader 1918 blev av folkskolestyrelsen bifallen, och beslöt styrelsen förordna 

ex. småskollärarinnan Hanna Granström att under sagda tid uppehålla fru Högströms 

lärarinnetjänst. 

 

§3. 

Folkskolläraren J.M.Hammarström hade i skrivelse den 4 innevarande mars anhållit om 

tjänstledighet under en vecka i början av nästkommande april månad för uppehållande av annan 

tjänst, och beslöt folkskolestyrelsen bifalla denna anhållan samt till vikarie förordna ex. 

folkskollärarinnan fru Maja Lindahl. 

 

§4. 

Sedan folkskolläraren E.Johansson inkommit med underdånig förklaring med anledning av 

folkskollärararen J.Bjurströms besvär över domkapitlets i Luleå utslag i mål rörande den 12 

okt. 1917 upprättat förslag till besättande av en ordinarie folkskolläraretjänst vid Luleå stads 

folkskolor och samma dag förrättat val av innehavare av sagda tjänst, beslöt folkskolestyrelsen 

med fyra röster mot tre i underdånighet tillstyrka nådigt bifall till de av Bjurström anförda 

besvären och att i övrigt anföra följande: 

Se bilaga! 

Mot detta folkskolestyrelsens beslut avgåvo läroverksadjunkten K.H.Hultström, rektor 

Alb.Falk och seminarielärare O.E.Wester följande reservation: 

Klaganden Bjurström och de med honom instämmande ledamöterna av folkskolestyrelsen 

stödja sin åsikt om hr Bjurströms rätta att föra hr E.Johansson komma ifråga till här 

ifrågavarande tjänst på en fullkomligt felaktig tolkning af folkskolestadgans § 19 mom. 6. De 



uppställa emot varandra lämplighet och meriter såsom tvenne skilda befordringsgrunder med 

företräde för den förra, medan stadgan tydligt anger, att en sökandes lämplighet för tjänsten 

skall bedömas med ledning av meriterna. Folkskolestyrelsens majoritet grundar vidare sin åsikt 

om hr Bjurströms större lämplighet för tjänsten på den personliga kännedom vissa av dem, 

delvis efter förslagets upprättande (se hr A.Gullbergs intyg!) tagit om hr Bjurströms 

undervisning. Då prov icke förelagts de sökande, torde vid förslags upprättande personlig 

kännedom om några av de sökande endast i det fall böra vara utslagsgivande till dennes förmån, 

att han i fråga om meriter är fullt jämnställd med övriga sökande. Varken hr Bjurström eller 

skolstyrelsens ledamöter ha emellertid kunnat bestrida, att hr Johansson i detta hänseende är 

betydligt överlägsen hr Bjurström. Något stöd i gällande folkskolestadga har 

folkskolestyrelsens förfaringssätt icke heller i detta fall. Med stöd av vad vi sålunda anfört och 

med instämmande i hr E.Johanssons förklaring över hr Bjurströms besvär få vi alltså i 

underdånighet yrka bifall till hr E.Johanssons hemställan, att de av hr Bjurström anförda 

besvären lämnas utan avseende och domkapitlets utslag fastställes. 

Överlärare P.Edv.Lindmark begärde få till protokollet antecknat, att han instämde i den av hrr 

Hultström, Falk och Wester avgivna reservationen. 

 

§5. 

Av hr O.Åhrström framställt förslag om tillsättande av en kommitté för utarbetande av i § 4 

omnämnda underdånig förklaring blev av styrelsen avslaget med tre röster mot tre, varvid 

ordförandens röst fällde utslaget. 

 

§6. 

Av styrelsen vid sammanträde den 22 sistlidne februari tillsatta kommitterades yttrande och 

förslag med anledning av ifrågasatt förändring av Mjölkuddens folkskola bordlades till ett 

följande sammanträde. 

 

§7. 

Med anledning av inkorporeringskommitténs anhållan om meddelande visande den ökning av 

tjänstepersonal och därmed förenad kostnad, som kan väntas uppstå, samt de särskilda 

anordningar, som bli nödvändiga, för den händelse den s.k. Skurholmsstaden ävensom 

Svartöstaden och den del i övrigt av Svartön, som för närvarande ej tillhör Luleå stad, skulle 

komma att med staden införlivas, beslöt folkskolestyrelsen godkänna och till 

inkorporeringskommittén översända följande av överläraren upprättade förslag till yttrande: 

Se bilaga! 

 

§8. 

Av stadsfiskalen i Luleå till barnavårdsnämnden överlämnad rapport rörande en del utav 

minderåriga begångna stölder blev av ordföranden föredragen. 

 

§9. 

Med anledning av vad i den i § 8 omförmälda polisrapporten meddelat rörande av gossen Emil 

Gösta Brännberg begångna stölder och med hänvisning till att Brännberg vid 

barnavårdsnämndens sammanträden den 15 sept. 1916 och den 9 nov. 1917 tilldelats allvarlig 

varning o förmaning, utan att han därmed låtit sig rättas, beslöt nu barnavårdsnämnden skilja 

nämnda gosse från hemmet och begära inträde för honom å skyddshem för vanartade barn. 

 

§10. 

Till sammanträdet hade på kallelse infunnit sig arb. L.A.Åkerblom med sonen Axel Hjalmar, 

född den 26 dec. 1904, varjämte gossens moder kommit tillstädes. Gossen erkände inför 



nämnden den i polisrapporten den 22 sistlidne februari omnämnda stölden av ett brödpaket, 

varjämte han medgav, att han varit Gustav Enbom behjälplig vid den stöld av brännvin, som i 

samma rapport omnämnes. Han uppgav dock, att brännvinet utgjorde endast tre liter, ej 28 eller 

29, som Enbom sagt, samt att den släde, från vilken brännvinet tagits, troligen tillhörde 

utskänkningsbolaget. Vidare erkände Åkerblom, att han vid ett tillfälle stulit en flaska eau de 

Cologne, som han sålt för två kr. på Kafe Fenix, att han den 12 innevarande mars tillsammans 

med Gunnar Norgren och Emanuel Johansson tagit tre säckar, vilka försålts till Rosenflyckt för 

2.50 kr., att han en dag helt nyligen tagit tre bakelser på Anderssons kafé, och att han vid ett 

tillfälle tagit några brödkuponger i Bratts butik, vilka sedan sålts till 10 eller 15 öre stycket. 

Barnavårdsnämnden, som med hänsyn till att Axel Hjalmar vore arb. Åkerbloms enda barn och 

i förhoppning om att föräldrarna hädanefter komma att utöver strängare tillsyn över gossen, än 

vad hittills varit fallet, icke nu ville besluta om gossens skiljande från hemmet, beslöt tilldela 

gossen en skarp varning och förmaning att hädanefter iakttaga ärlighet och ett gott uppförande. 

 

§11. 

Enär den tilltagande besvärligheten bland ungdomen och de ökade svårigheterna att erhålla 

lämpliga enskilda hem för vanartade barn under de senare åren åstadkommit större tillströmning 

till uppfostringsanstalterna, än vad förut varit fallet, ha dessa ej kunnat mottaga en stor del av 

de barn, som annars behöft komma under deras fostrande vård. I varje fall har väntetiden blivit 

alltför lång, vilket i sin mån bidragit till att minska auktoriteten av de beslut, som av 

barnavårdsnämnden fattats. Med hänsyn härtill beslöt nämnden att i skrivelse till en del 

barnavårdsnämnder inom länet söka intressera dem för en gemensam framställning till årets 

landsting angående utvidgning av Johannisbergs skyddshem eller de andra åtgärder, som skulle 

kunna vidtagas. 

 

§12. 

Lönenämnden hade i skrivelse den 8 innevarande mars anhållit om folkskolestyrelsens yttrande 

med anledning av vissa lärares framställning att utfå dyrtidstillägg även för den tid, som de varit 

tjänstlediga, och beslöt folkskolestyrelsen uppdraga åt ordföranden och överläraren att i 

skrivelse till lönenämnden lämna redogörelse för de motiv, som varit bestämmande för 

styrelsen vid fattande av dess beslut, om fördelning av dyrtidstillägen, varjämte styrelsen ville 

framhålla, att den ej hade något att erinra mot, ifall stadsfullmäktige genom särskilt beslut 

tillerkänner dessa lärare ersättning för de avdrag å dyrtidstilläggen, som blivit gjorda, i vilket 

fall ett anslag å 1162,52 kr blir behövligt. 

 

§13. 

Föredrogs och lades till handlingarna skrivelse från Riksförsäkringsanstalten med vissa 

upplysningar angående olycksfallsförsäkring av vid skolan anställd personal. 

 

§14. 

Folkskolestyrelsen beslöt inleda bostadstelefon hos vaktmästaren i Östra folkskolan i 

anknytning till telefonen å folkskoleexpeditionen. 

 

§15. 

Från ekonominämnden anmäldes, att densamma inköpt 100 famnar barrved a 34 kr och 50 

famnar björkved av 42 kr. 

 

§16. 



Från undervisningsnämnden anmäldes, att densamma enligt av styrelsen lämnat uppdrag inköpt 

undervisningsmateriel på en sammanlagd kostnad av 748,60 kr, samt att tjänstgöringsbetyg 

utfärdats för folkskollärarinnan Aslög Sahlström. 

 

§17. 

Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag från stadsfullmäktige angående 

dyrtidstillägg å arvoden för lärare i fortsättnings- och ersättningsskola samt i manlig och 

kvinnlig slöjd, då undervisningen i dessa ämnen handhaves av folk- eller småskollärare. 

 

§18. 

På förslag av hr V.Oskarsson lämnade folkskolestyrelsen i uppdrag åt ordföranden och 

överläraren att utreda frågan om insättande av en telefonväxel i Östra folkskolan samt 

uppsättning av telefon i Karlsviks och Mjölkuddens skolhus. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg. 

   /P.Edv.Lindmark 

Justeradt: 

Wilh.Oscarsson 

B.A.Hellsten”  

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 18 mars 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Fernlund och Thurfjell. Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 4 innevarande mars. 

 

§2. 

Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att verkställa undersökning av 

kreatursbetets beskaffenhet å den del av verkstadsområdet å Notviken, som ligger emellan 

allmänna landsvägen och inhägnaden omkring verkstadsbyggnaderna. 

 

§3. 

Sedan Luleå Begravningsbyrå i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, då byrån på grund 

av de kungjorda inskränkningarne i belysning icke använt sig av skyltbelysningen under hösten 

1917, erhålla befrielse från å närlagda räkning debiterat belopp Kr. 4:61, beslutade nämnden på 

tillstyrkan av byggnadskontoret att bifalla framställningen. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige, med anledning av att extra lantmätaren G.Frigell, vilken av 

drätselkammaren föreslagits till förrättningsman för upprättande av registerkarta för Luleå stad, 

i skrivelse till fullmäktige anhållit att icke få ifrågakomma som förrättningsman för stadens 

registerkarta, återremitterat ärendet till drätselkammaren, hade kammaren vid sammanträde den 

4 innevarande mars beslutat dels att kungörelse skulle införas i vissa tidningar rörande 



infordrande av anbud å upprättande av kartan i fråga dels att i skrivelse till Kungl. 

Lantmäteristyrelsen anhålla om dess medverkan till erhållande av en lämplig person för 

uppdraget. 

Inom den bestämda ansökningstiden hade följande personer anmält sig villiga att upprätta 

registerkartan, nämligen 

extra lantmätaren Gunnar Frigell,   arvode 3800 kr. 

lantmäteriauskultanten Gustav Ackéll,   arvode 3500 kr. 

lantmäteriauskultanten G.Åkerström,   arvode 4000 kr. samt 

telegrafiskt lantmäteriauskultanten Herman Fröberg,  arvode 8900 kr och 

lantmätaren Edman i Hernösand 5000 kronor. 

De tre sökande, som inkommit med skriftliga anbud ha samtliga gjort vissa förbehåll och 

villkor, vilka drätselkammaren prövat i samband med uppsättande av förslag till erhållande av 

uppdraget som förrättningsman. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att hemställa, att fullmäktige ville besluta 

att till drätselkammarens förfogande måtte ställas ett förslagsanslag av 10000 kronor till 

täckande av med fastighetsregistrets första uppläggande förenade kostnader; 

att hos Konungens Befallningshavande begära förordnande för lantmäteriauskultanten Gustav 

Ackéll som förrättningsman för registerkartans upprättande och för stadskamreraren 

K.H.Santesson som registerförare under fastighetsregistrets första uppläggande; 

att bemyndiga drätselkammaren att dels upprätta kontrakt med auskultanten G.Ackéll rörande 

åtagande av befattningen som förrättningsman för registerkartan mot ett arvode av 3500 kronor 

dels träffa avtal med stadskamreraren K.H.Santesson rörande åtagande av befattningen som 

registerförare mot ett arvode av 500 kronor för ledningen och överinseendet av 

registerföringsarbetet och högst 2500 kronor till ett biträde för utförande av arbetet i övrigt. 

Ledamoten herr Brännström anhöll att få till protokollet antecknat, att han till förrättningsman 

för registerkartan föreslagit lantmäteriauskultanten G.Åkerström, som han på grund av ålder 

och erfarenhet ansåg lämpligare för uppdraget i fråga än den av drätselkammaren föreslagne. 

Remisshandlingarne återgå. 

 

§5. 

Upptogs till behandling det från föregående sammanträde bordlagda ärende rörande av 

stadsfullmäktige av drätselkammaren infordrade yttrande över vintersjöfartskommitténs för 

Norrland skrivelse till stadsfullmäktige den 19 nästlidne januari rörande anslag till en 

havsisbrytare. Därvid antecknades till en början att enligt hamndirektionens i skrivelse den 

11/10 1917 uttalade åsikt anskaffandet av havsisbrytare icke skulle bliva av någon större 

betydelse för sjötrafikens uppehållande vintertid samt att i anslutning härtill den lokala 

isbrytarefrågan för Luleå hamns vidkommande borde lösas oberoende härav på så sätt att tvenne 

mindre isbrytare anskaffades för hamnen. Då därför vintersjöfartskommittén såsom villkor för 

statens ingripande och återbetalning av tecknat bidrag förutsätter den lokala isbrytarefrågans 

lösning på sätt, som av statsmyndighet kan komma att godkännas, avstyrker hamndirektionen 

förslaget om bidrags anvisande för anskaffandet av en havsisbrytare. I sitt beslut den 23/2 1918 

har hamndirektionen så tillvida frångått sitt avstyrkande, att hamndirektionen nu förordar 

tecknandet av ett ifrågasatt bidrag av 150000 kronor, men under förutsättning att staden erhåller 

fria händer beträffande ordnandet av den lokala isbrytarefrågan. 

Sedan därefter antecknats, att den av hamndirektionen omfattade åsikten strider mot 

vintersjöfartskommitténs framhållande av att ett anskaffande av lokala isbrytarefartyg utan 

samgående med havsisbrytare endast i ringa mån skulle främja huvudfrågans lösning och 

ingalunda trygga vintertrafiken varken på den ifrågavarande hamnen eller å bottenhavet i stort 

sett, beslöt drätselkammaren för sin del uttala sin anslutning till kommitténs uppfattning i 

angivna hänseende. 



Drätselkammaren beslöt vidare, att i frågan göra följande uttalande. 

Det synes kammaren uppenbart att ju större och starkare isbrytare, som för det lokala behovet 

i Luleå hamn kan anskaffas, desto säkrare kan sjöfarten å hamnen uppehållas under den tid, 

som över huvud taget är härför möjlig. Särskildt synes den hoppackning av sönderbruten is, 

som hamndirektionen i sin skrivelse den 11/10 1917 omnämner att kunna i vissa fall uppstå, 

lättare övervinnas medels en större isbrytare än medels en eller två mindre. Även om Luleå 

hamn endast skulle komma att äga tillgång till en lokal isbrytare synes någon infrysning av i 

hamnen befintliga fartyg vid ett eventuelt inträffande, haveri å denna icke behöva befaras, då 

havsisbrytaren på höstarne är avsedd att vara stationerad i Luleå, intilldess isförhållanden tvinga 

till densammas förflyttande söderut, vilket ej behöver ifrågakomma, förrän sjöfarten på Luleå i 

allt fall måste upphöra. Kammaren vill därjämte framhålla, att det icke synes möjligt att såväl 

bogsering av fartyg som isbrytning ut till havsbandet under höstarne skulle kunna medhinnas 

av de av hamndirektionen ifrågasatta tvenne mindre isbrytarne i all synnerhet om, såsom 

hamndirektionen förutsatt, någon havsisbrytare icke finnes tillgänglig. 

Beträffande den ekonomiska sidan av frågan får drätselkammaren erinra om, att Luleå stads 

hamn är den sjätte i ordningen bland Sveriges hamnar i avseende å omfattningen av anlöpande 

tonnage, och utgjorde detta år 1913 ej mindre än 2065864 reg. ton samt att den övervägande 

delen av detta tonnage använder kajer, viadukter m.m., som ej behövt bekostas av hamnen, 

varför det synes kammaren med fog kunna begäras, att hamnen för sin del icke undandrager sig 

stödjandet av ett företag, som är avsett att medföra avsevärda fördelar för sjöfarten utefter hela 

Norrlandskusten. Ej heller synes det vara att befara, att hamnen skulle bliva alltför betungad 

genom anskaffandet av en lokal isbrytare av sådan typ, att den kan av vederbörande myndighet 

godkännas även om de utgifter, som bliva förenade med ett framtid anskaffande av en dylik 

isbrytare, icke skulle komma att helt täckas av de särskilda isbrytningsavgifter, som avses skola 

utgå. Denna kammarens uppfattning stärkes än ytterligare med tanke på att de för passerandet 

av Tjuvholmssundet och farleden förbi Finnklipporna utgående muddringsavgifterna med 

största sannolikhet även kunna komma att för ändamålet få användas, då det här gäller 

möjliggörandet av en till tiden utsträckt användning av infartsleden till Luleå hamn. 

Drätselkammaren vill slutligen framhålla, att enligt kammarens åsikt den föreliggande frågan 

ej bör så mycket ses från hamnens synpunkt som fastmer med tanke på den betydelse för Luleå 

stads framtida utveckling ett rätt ordnande av vintersjötrafiken kan erhålla. Kammaren erinrar 

härvid om de stora kraftbelopp, 450000 kw, som kunna utvinnas ur Luleå älv och som möjliggör 

uppkomsten i en framtid av omfattande industriella anläggningar av skilda slag, vilka industrier 

Luleå stad enligt kammarens förmenande hava stora utsikter att få anlagda inom stadens 

område. Tydligt torde vara, att för såväl dessa framtida industrier som ock för redan nu 

befintliga det är av stor betydelse, att sjötrafiken på Luleå säkerställes under så stor del av året 

som möjligt. I anslutning till vad sålunda anförts får drätselkammaren tillstyrka 

stadsfullmäktige tecknande av 150000 kronors bidrag till en havsisbrytare på sätt 

vintersjöfartskommittén ifrågasatt. 

Detta beslut fattades efter votering med 2 röster, herrar Schultz och Brännström, mot 2, herrar 

Thurfjell och Fernlund, och ordförandens utslagsröst; de senare yrkade att drätselkammaren 

skulle hos stadsfullmäktige tillstyrka det av vintersjöfartskommittén begärda anslaget av 

150000 kronor under erinran om önskvärdheten att staden icke berövas möjlighet att i 

samförstånd med statsmyndigheterna ordna sin lokala isbrytarefråga med tvenne fartyg av 

mindre typ än vad vintersjöfartskommittén föreslagit. 

 

§6. 

Sedan drätselkammaren genom skrivelse den 3 augusti 1917 dels meddelat 

distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar i Luleå stadsfullmäktige beslut av 30 september 

1915 ang. upplåtande av område å Mjölkudden för anordnande av bostäder för personalen vid 



verkstaden vid Notviken dels anhållit om besked, vilken del av det upplåtna bostadsområdet, 

distriktsförvaltningen önskar att i första hand få sig upplåtet, hade distriktsförvaltningen till 

drätselkammaren översänt en från byggnadskontoret erhållen kopia av karta över Mjölkudden 

med därå inlagda gränser för det av stadsfullmäktige till egnahemsbebyggande upplåtna 

området med meddelande att Statens Järnvägar i första hand äro villiga att tillösa sig de med 

röd streckning markerade tomterna, sammanlagt i vidd innehållande c:a 45000 kvm.; och vore 

Statens Järnvägar beredda att härför erlägga likvid efter det av stadsfullmäktige bestämda priset 

av 35 öre pr kvm., så snart erforderliga handlingar för erhållande av lagfart å områdena 

överlämnats. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att förklara sig intet hava att erinra mot Statens 

Järnvägars önskan att i första hand inlösa förenämnda med röd streckning markerade tomter. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till stadskamreraren att uppgöra och inkomma med 

förslag till överenskommelse mellan drätselkammaren och distriktsförvaltningen i saken. 

 

§7. 

Stationsförmannen E.Pettersson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om 

drätselkammarens medgivande till framdragning av en c:a 800 meter lång telefonledning från 

Lulsundet över stadens mark till hans bostad å vreten n:r 195 å Stadshertsön. 

I skrivelse till drätselkammaren hade kronojägaren J.O.Rönnqvist på revirförvaltarens uppdrag 

meddelat, dels att linjen kommer att följa gamla byavägen mellan Luleå stad och Hertsö by till 

hela sin längd, varför någon olägenhet för skogen ej förekommer dels att 21 st. mindre träd 

måste utstämplas, utgörande 2,5 kbm, vilka sökanden är villig att köpa till av jägmästaren 

bestämt pris. 

Sedan vidare byggnadskontoret i infordrat yttrande anfört, att telefonledningen kommer att 

korsa det område, som upplåtits till skidbacke, beslutade nämnden att bifall sökandens begäran 

på följande villkor: 

att ledningen framdrages så att den icke bliver i vägen för skidbacken; 

att ledningen omedelbart borttages, som staden så påfordrar; 

att de träd, som behöva fällas ersättas enligt av jägmästaren i Bodens revir gjord värdering. 

 

§8. 

Hyresnämnden hade i skrivelse till drätselkammaren erinrat om att nämnden sistlidne höst åtagit 

sig att söka anskaffa bostäder åt familjer, som stodo inför utsikten att vid oktoberflyttningen bli 

bostadslösa och att de lägenheter, som för detta ändamål funnos disponibla några voro i hög 

grad bristfälliga, varför det varit nämndens avsikt att så snart andra kunde överkommas söka få 

dessa utbytta. De enda bostäder, vilka såvitt hyresnämnden har sig bekant, äro eller kunna inom 

den närmaste framtiden bliva disponibla, finnas i det kommunala bostadshuset, varjämte en del 

lägenheter bliva lediga efter personer, som komma att inflytta i nämnda hus. 

Då byggnadskommittén avböjt hyresnämnden muntligen gjorda framställning om att för den 

bostadsförmedling, som hyresnämnden icke ansett sig kunna undandraga sig, få disponera över 

ovan nämnda lägenheter, hemställde nu hyresnämnden, att drätselkammaren ville göra utväg 

för bostäder åtminstone åt de sämst ställda familjerna. Det kunde nämligen icke anses billigt, 

att hyresnämnden fortfarande bär ansvaret för dessa familjers mindervärdiga bostäder, då 

tillfredsställande lägenheter finnas eller inom kort bli lediga. 

Hyresnämnden hemställde tillika att den bostadsförmedling, som hyresnämnden, utan att vara 

därtill enligt gällande författning skyldig, omhänderhaft, måtte övertagas av drätselkammaren; 

och ville hyresnämnden i sammanhang härmed meddela, hurusom nämnden genom kungörelse 

i stadens tidningar redan tillkännagivit, att hyresnämndens bostadsförmedlingsverksamhet 

upphört. 



Vid föredragning av ärendet antecknades, att de bostäder, som drätselkammaren själv uthyrt 

utgjorde fyra lägenheter i stadens eget hus, det kommunala bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret 

Lejonet, i vilka lägenheter 4 familjer alla med ett stort barnantal, placerats. Några andra 

lägenheter har drätselkammaren icke förbehållit sig att uthyra. 

Som drätselkammaren icke ansåg sig kunna utan vidare övertaga, den av stadsfullmäktige 

tillsatta hyresnämndens verksamhet, särskilt som stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 

september 1917, § 17, uppdragit åt hyresnämnden att ombesörja sådan bostadsförmedling, som 

i § 13 av lagen av den 25 maj 1917 avses, beslutade nämnden att överlämna hyresnämndens 

skrivelse till stadsfullmäktige för den åtgärd den kunde föranleda. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 21 mars 1918. 

 

Närvarande: Herrar Tiberg, Forsgren, Ullman, Olsson och byggnadschefen. 

 

§24. 

Hos byggnadsnämnden hade handlanden C.Backlund anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning verkställa diverse förändringsarbeten å boningshuset vid Storgatan å tomt n:r 

223 i kvarteret Forellen. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökningen med villkor, att 

brandgavelglas med nätinlägg av ståltråd insattes i öppningarna i brandmuren. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på de av byggnadschefen 

föreslagna villkor. 

 

§25. 

Uti ingiven skrivelse hade B.V.Munkhammar med förmälan, att han vid uppförandet av 

biografbyggnaden å tomt n:r 3 i kvarteret Aborren frångått de av nämnden år 1916 under § 61 

i protokollet fastställda ritningar, anhållit om nämndens godkännande av de vidtagna 

förändringarna, vilka framginge av en skrivelsen bilagd ritning. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden uppskjuta ärendets behandling, intilldess läktaren 

provbelastats för utrönande av dess bärighet, då denna ej kunde på annat sätt utrönas. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

P.Sandström” 

   

 

 

 



 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 25 mars 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nordin, Sundberg och Lantz. 

 

§1. 

Luleå Musiksällskap hade i skrivelse till stadsfullmäktige gjort framställning, att fullmäktige 

måtte för täckande av omkostnaderna för den orkesterkonsert, som sällskapet har för avsikt att 

giva i stadshusets festsal under nästkommande april månad, bevilja sällskapet ett bidrag i form 

av fritt upplåtande av förenämnda lokal, värme och lyse inberäknat. 

Sedan stadsfullmäktige remitterat framställningen till drätselkammaren, beslutade nämnden, att 

föreslå fullmäktige, att lämna bifall till densamma på så sätt, att Luleå Musiksällskap för 

ifrågavarande ändamål måtte beviljas ett anslag av högst 55 kronor, vilket motsvarar stadens 

självkostnader för konserten i fråga. 

Protokollet förklarades genast justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 

 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 27 mars 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Lindgren, Gullberg, Wikén och Hedman, fru Jonsson, fröken 

Sundberg och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollen för den 5 och 28 februari 1918 föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för april månad föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades kr. 67:92. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under mars månad, slutande å 

kr. 881:23. 

 

§5. 

Änkan Vendla Rosendahl hade hemställt, att styrelsen ville utackordrea hennes tvenne barn 

Frans Hugo Georg, född 23/4 1908, och Anna Kristina, född 13/6 1913. 



Sedan antecknats, att styrelsen den 28 februari beviljat änkan Rosendahl ett månatligt bidrag av 

10 kronor till sonens underhåll, beslutade nu styrelsen avslå framställningen men i stället höja 

bidraget till 20 kronor per månad. 

 

§6. 

Fru Kristina Norman, Smedsbyn, och hemmansägaren J.A.Ruth, Bälinge, beviljades ett anslag 

av 50 kronor vardera till inköp av konfirmationskläder åt fosterbarnen Ernst Rubin Eriksson 

och Rudolf Leopold Eriksson. 

 

§7. 

Beslöts, att av räntan å Aug.Edmans donation 25 kronor skulle tilldelas fiskaren J.Eriksson, 

Måttsund, som belöning för god gård av fostergossen Klas Bylund. 

 

§8. 

På därom gjord framställning beviljades arbetaren A.R.Bruse, Bergviken, och hemmansägaren 

I.A.Bäckström, Börjeslandet, förhöjning i fosterbarnsarvodet för Bergen Rönnqvist, resp. Maria 

Linnea Snabb, från 12 till 15 kronor per månad f.o.m. den 1 januari 1918. 

 

§9. 

Beslutade styrelsen utackordera gossebarnet Bertil Danell hos hemmansägaren L.Alb.Larsson, 

Börjeslandet, Nederkalix, för ett fosterbarnsarvode av i ett för allt 800 kronor, dock med villkor, 

att Larsson, för den händelse barnet avlider inom fyra år eller av annan anledning skiljes från 

fosterhemmet, förbinder sig att återbetala, vad som belöper å återstående tiden, räknat efter 200 

kronor per år. 

 

§10. 

På därom gjord framställning beviljades arbetaren Per Johan Johnsson, Karlsvik, 15 kronor per 

månad f.o.m. den 1 april 1918 som bidrag till dotterdottern Elsa Eugenia Alexandra Jonssons 

underhåll. 

 

§11. 

Sedan handlanden A.G.Nilsson, Hvitvattnet, anmält, att han ej längre kunde behålla 

fostergossen James Rudolf Jansson i sin vård, beslutade styrelsen söka inträde för honom å 

skyddshemmet i Kalix. 

 

§12. 

Anmälde tillsyningsmannen, att arbetaren Johan Axel Isaksson Alekangas måst på grund av 

sinnessjukdom intagas å Piteå hospital och beslöt styrelsen godkänna denna åtgärd. 

 

§13. 

Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Gottfrid Björklund och Elin 

Ester Widmark. 

 

§14. 

Anmälde tillsyningsmannen, att brandförsäkringen å lösegendom vid fattiggården höjts från 

15000 till 22000 kronor och beslöt styrelsen godkänna denna åtgärd. 

 

§15. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 8 mars: Elin Ester Widmark, 



den 14 mars: Rudolf Håkansson, 

samt att följande utgått, nämligen 

den 1 mars: Gustaf Adolf Enbom, 

den 19 mars: Hulda Granbom med ett barn. 

 

§16. 

På därom gjord framställning beviljades fru Maria Näsvall, Sundom, 40 kronor till 

konfirmationskläder åt Sylvia Styf. 

 

§17. 

På därom gjord framställning beviljades hemmansägaren Otto Sundqvist, Persön, förhöjning i 

fosterbarnsarvodet för John Ovales Rönnqvist från 10 till 15 kronor per månad f.o.m. den 1 

januari 1918. 

 

§18. 

Beslutade styrelsen, att hemmansägaren J.A.Engström, Börjeslandet, t.v. skulle få uppbära 

ersättning för vård och underhålla av sinnessvage John Mauritz Persson. 

 

§19. 

Följande priser skulle t.v. gälla vid leverans av likkistor till fattiggården, nämligen 

För 6 fots och därutöver    kr. 18:- pr st. 

För 5 fots     kr. 14:- pr st. 

För 4½ fots     kr. 12:- pr st. 

För 4 fots     kr. 10:- pr st. 

För 3½ fots     kr. 9:- pr st. 

För 3 fots     kr. 8:- pr st. 

För 2½ fots     kr. 7:- pr st. 

För mindre     kr. 6:50 pr st. 

 

§ 20. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Nelly Maria Karlsson. 

 

§21. 

Till handlingarna lades: 

Konungens Befallningshavandes i Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande 

O.I.Svensson; 

Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Alma Helena Andersson. 

 

§22. 

Diakonissans rapport över mars månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§23. 

På därom gjord framställning beviljades änkan Maria Bergström, Sundom, 40 kronor till inköp 

av konfirmationskläder åt Nanny Lundström. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 



Alfr.Gullberg 

M.Sundström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse och barnavårdsnämnd den 

27 mars 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, V.Oskarsson, K.H.Hultström, B.A.Hellsten, 

O.Olsson, O.E.Wester, M.Thingvall och G.Landström samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes hrr O.Olsson och M.Thingvall. 

 

§2. 

Sedan f. stadsbyggmästaren J.Vikberg till folkskolestyrelsens ekonominämnd inkommit med 

anhållan om ett förskott å 500 kr. å arvode för utförda ritningar till ett gymnastikhus för Luleå 

stads folkskolor, hade ekonominämnden anmodat hr Vikberg att inkomma med räkning å hela 

det arvode, som skulle tillkomma honom. Med anledning härav hade nu Vikberg inkommit med 

en räkning å 1602 kr. Folkskolestyrelsen beslöt översända räkningen till drätselkammaren med 

anhållan, att kammaren ville avgiva sitt utlåtande särskilt med hänsyn till bestämmelserna i § 

10 av för stadsbyggmästaren gällande instruktion ävensom meddela, huruvida i ett fall som 

detta arkitektarvode bör utbetalas, innan stadsfullmäktige fattat beslut i fråga om husets 

byggande och beviljat därpå erforderliga anslag. 

 

§3. 

Väckt förslag om förflyttning av Notvikens skolhus till Mjölkudden och inredande till 

lärarebostäder remitterades till ekonominämnden, som hade att skyndsamt till styrelsen 

inkomma med yttrande och förslag i ärendet. 

 

§4. 

Sedan av folkskolestyrelsen utsedda kommitterade nu inkommit med yttrande och förslag med 

anledning av i skrivelse från föräldrar och målsmän i Mjölkudden och Notviken den 19 sistlidne 

januari gjord anhållan om förändring av Mjölkuddens folkskola till s.k. A-skola och detta 

förslag cirkulerat bland skolstyrelsens ledamöter, beslöt folkskolestyrelsen att med bifall till 

kommitterades förslag och med stöd av utav dem förebragt utredning i framställning till 

stadsfullmäktige anhålla, att stadsfullmäktige ville besluta, 

att folkskolan i Mjölkudden från höstterminens början 1918 förändras till A-skola; 

att för detta ändamåls vinnande två lärosalar och ett skolkök inredes i enlighet med av stadens 

byggnadskontor upprättad ritning; 

att för dessa omändrings- och  nybyggnadsarbeten ett anslag av 22500 kr samt för inköp av 

skolköksinventarier ett anslag av 2500 kr eller sammanlagt ett anslag av 25000 kr beviljas, samt 

att en e.o. folkskollärare- och en e.o. folkskollärarinnebefattning inrättas vid Mjölkuddens skola 

från höstterminens början, för vilket ändamål efter fråndragning av statsbidrag för dessa tjänster 

ett anslag av 471:50 kr fordras för innevarande år. 

 

Folkskolestyrelsen ville i samband med detta ärende för stadsfullmäktige anmäla, att styrelsen 

till sin ekonominämnd remitterat väckt förslag om förflyttning av den nuvarande 



skolhusbyggnaden i Notviken till Mjölkudden och inredande av densamma till lärarebostäder 

samt uppdragit åt samma nämnd att skyndsammast inkomma med utredning och förslag 

härutinnan. 

Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat. 

 

§5. 

Med anledning utav i polisrapport den 19 innevarande mars och i skrivelse från folkskolläraren 

G.Lindberg den 25 i samma månad gjorda meddelanden beslöt barnavårdsnämnden att till sitt 

nästa sammanträde inkalla arbetaren Adolf Asplund med sonen Johan Adolf och hustrun Tekla 

Nyström med sonen Bror Hilding. 

 

§6. 

Barnavårdsnämnden beslöt att genom upprop i tidningarna vädja till stadens handlande och 

hantverkare att icke inlåta sig i affärer med minderåriga samt att härutinnan anhålla om 

köpmanna- och hantverksorganisationens stöd. 

 

 Dag som ovan 

  Alf.Gullberg 

   /P.Edv.Lindmark 

Justerat 

O.Olsson 

Mauritz Thingwall” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 28 mars 1918. 

 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Thurfjell, 

Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herr N. Falk, fröken Svensson, herrar 

Lindgren, Palm, Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Hedman, J. A. 

Nilsson, A. V. Falk, Andersson, Berlin, Groth och Hultström samt stadskamreraren, varemot 

som frånvarande antecknades herrar Westerberg, Lind, Hanson, Svensén och Lindqvist. Av 

dessa hade herrar Hanson och Svensén anmält sig av tjänstegöromål förhindrade att bevista 

sammanträdet och de övriga hade ej kunnat med kallelse anträffas. 

Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren  P.Sandström sammanträdet. 

 

§ 1. 

Utsågos herrar Carlgren och Hellsten att jämte herr ordföranden onsdagen den 3 instundande 

april kl. 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid 

senaste sammanträdet den 28 nästlidne februari förda protokoll. 

 

§ 3. 

Sedan magistraten infordrat stadsfullmäktiges yttrande över en av handlanden Hj. Sundbaum 

hos konungens befallningshavande gjord framställning om tillstånd att få i hans handelslokal i 

fastigheten n:o 105 i kvarteret Strutsen härstädes försälja explosiva varor av I och II klass, 



beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att förklara sig ej hava något att 

erinra emot bifall till framställningen. 

 

§ 4. 

Uti avgivet yttrande över en av förre skogvaktaren C. F. Johansson hos stadsfullmäktige gjord 

begäran om höjning av den till honom utgående pension från 700 kronor till 1,200 kronor 

årligen hade lönenämnden, under erinran att sökandens löneförmåner vid avgången från 

befattningen som skogvaktare och syssloman vid epidemisjukhuset kunde beräknas till 1,750 

kronor, varav kontant 1,500 kronor samt fri bostad, ved och lyse, lågt värderade till 250 kronor, 

samt att drätselkammaren vid behandling av ärende angående pension åt stadsdrängen O. 

Johansson föreslagit i pension åt honom 70 procent å den kontanta lönen jämte värdet av fri 

bostad, hemställt, att sökanden från och med år 1918 måtte erhålla den till honom utgående 

pensionen höjd till 1,200 kronor. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla detta lönenämndens förslag. 

 

§ 5. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat elektriska montören Oskar Wikströms 

anhållan om tillstånd att såsom entreprenör få utföra elektriska installationer med anslutning till 

stadens elektricitetsverk, hade drätselkammaren, under erinran dels att stadsfullmäktige vid 

sammanträde den 23 augusti § 20, förklarat sig godkänna av drätselkammaren vidtagen åtgärd 

att tills vidare anställa tvänne entreprenörer vid elektricitetsverket, dels att drätselkammaren vid 

tillsättande av ny entreprenör efter Bodens elektriska byrå i omprövning även tagit montören 

Oskar Wikströms hos stadsfullmäktige gjorda anhållan att bliva antagen till entreprenör, vilket 

framgår av bilagda utdrag av kammarens protokoll för den 4 nästlidne februari, § 9, hemställt, 

att då f. n. två entreprenörer finnas antagna, nämligen Elektriska aktiebolaget Fram och 

Norrländska Elektriska aktiebolaget, vilka båda driva installationsverksamhet inom staden, 

sökandens framställning icke måtte föranleda vidare åtgärd. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämden 

att, då stadsfullmäktige överlämnat åt drätselkammaren att besluta om antagande av 

entreprenörer, framställningen ej skulle till annan åtgärd föranleda än att stadsfullmäktige 

uttalade önskvärdheten att Wikström måtte erhålla anställning som entreprenör. 

 

§ 6. 

Under framhållande av att staden vid inträffade olycksfall i arbete alltid beviljat den skadade 

en ersättning av halv avlöning per dag jämte fri läkarvård, medicin och fria skjutsar till och från 

läkaren o. d., hade byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att då de 

skadade i regel omedelbart behöva utfå ersättning för olycksfallet, drätselkammaren ville 

vidtaga åtgärder för en snabbare utbetalning av olycksfallsersättningarne. 

Med anledning härav hade drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige, oavsett att den nya 

olycksfallsförsäkringslagen trätt i kraft f. o. m. den l januari 1918, ville bemyndiga 

drätselkammaren att tills vidare utan stadsfullmäktiges hörande vid inträffande olycksfall i 

arbete utbetala ersättning till skadad arbetare efter förut angivna grunder. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

lämna drätselkammaren det begärda bemyndigandet, varjämte även hamndirektionen 

bemyndigades att utbetala enahanda ersättning till i dess tjänst anställda arbetare, som skadats 

under olycksfall i arbete. 

 

§ 7. 

Från drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag: 



’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

4 mars 1918. 

§ 16. 

Sedan stadsfullmäktige den 22 februari 1917, § 5, beslutat rörande bl. a. utestängande av Neder-

Luleå tillhöriga kreatur från stadens mark, att stängsel skulle anbringas å ömse sidor om redan 

befintlig inhägnad norr om Notvikens lägerplats, dels mot Neder-Luleå komministerboställes 

mark, där sådant fattas, c:a 50 meter, dels mellan förenämnda inhägnad och det stängsel, som 

finnes uppsatt omkring den del av Moritsängen, som ligger väster om järnvägen, borttog armén, 

innan dessa stängsel hunnit uppsättas, den förutnämnda inhägnaden omkring Kungl. 

Norrbottens regementes gamla byggnadsområde. 

Drätselkammaren, som under sådana förhållanden ansåg det vara meningslöst att uppföra de 

båda förutnämnda stängselstyckena utan att samtidigt uppföra ett nytt stängsel, motsvarande 

arméns nedtagna inhägnad norr om lägerplatsen längs Gäddviksvägen, uppdrog med anledning 

härav vid sammanträde den 2 juli 1917, § 12, till byggnadskontoret att utreda, i vad mån ökad 

kostnad skulle uppstå, om stängsel uppsattes i rågången å ömse sidor om Karlsviks-järnvägen 

mot Neder-Luleå socken och mot Luleå stads kyrkoherdeboställe eller om stängsel, som förut 

sagts, uppföres norr om lägerplatsen längs efter Gäddviksvägens södra sida i förbindelse med 

de båda stängselstyckena, som stadsfullmäktige den 22 febr. 1917 beslutat utföra. 

Enligt det förra alternativet skulle stängslets sammanlagda längd bliva c:a 1,400 meter med en 

beräknad kostnad av 3,500 kronor och det senare alternativet c:a 625 meter med en beräknad 

kostnad av 1,562:50 kronor.  

I förra fallet blir det emellertid två grindöppningar, i senare fallet en grindöppning, som måste 

bevakas av kreatursägarne å ömse sidor av rågången. 

Beträffande vidare mulbetet i övrigt hade distriktsförvaltningen vid statens järnvägar förklarat 

sig icke hava något att erinra mot att fr. o. m. år 1918 till kreatursbete upplåta den del av 

verkstadsområdet, som ligger öster om järnvägslinjen Luleå-Gammelstad eller stranden mot 

Gammelstadsfjärden och ej heller mot att området mellan samma järnväg och allmänna 

landsvägen fortfarande som förut användes till kreatursbete, varemot en upplåtelse av den del 

av verkstadsområdet, som ligger väster om landsvägen, icke kunde medgivas med mindre 

staden uppförde ett stängsel från landsvägen till inhägnaden omkring verkstadsbyggnaderna. 

Detta stängsel är 260 meter långt och drager en kostnad av kr. 747:50. 

Vid föredragning av ärendet antecknades vidare, att om staden yrkar att stängsel skall uppföras 

i rågången mot Neder-Luleå och mot Luleå stads kyrkoherdeboställe, dessa måste bidraga med 

halva kostnaden för stängslets uppförande samt att statens järnvägars upplåtelse av de 

förenämnda områdena upphör att gälla omedelbart efter av distriktsförvaltningen när som helst 

gjord uppsägning. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige 

att yrka uppförande av stängsel i rågången mot Neder-Luleå församlings och Luleå stads 

församlings mark på de sträckor, som angivas på närlagda karta; 

att anslå 1,750 kronor till uppförande av stadens del av nämnda stängsel samt 

att f. n. icke uppföra det stängsel, som statens järnvägar för upplåtelse av en del av området 

mellan landsvägen och verkstadsbyggnaderna fordrar få uppsatt på stadens bekostnad, förrän 

närmare utredning hunnit utföras beträffande värdet av det bete, som återstår, sedan detta 

stängsel eventuelt blivit uppfört.  

Som ovan. 

På drätselkammarens vägnar: 

C. A. Schultz. 

/K. H. Santesson.’ 

 



Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit. 

På förslag av herr Åhrström beslöto stadsfullmäktige därjämte, att om det av ovan omförmälda 

utredning skulle framgå, att området mellan landsvägen och verkstadsbyggnaden skulle bereda 

ett värdefullt mulbetestillskott, drätselkammaren skulle bemyndigas att låta uppföra 

ifrågavarande stängsel ävensom ett kortare sådant om ungefär 150 meter å stranden gentemot 

Notvikens järnvägsstation i gränsen mot Björsby ägoområde. 

Därjämte beslöts, att kostnaderna för de beslutade stängslen skulle uttaxeras. 

 

§ 8. 

Sedan Mjölkuddens jordbrukande befolkning hos stadsfullmäktige gjort framställning, att 

fullmäktige med anledning av den oerhörda mängd kråkor och skator, som under senare år 

förstört en stor del av den sädesskörd, som frambringas å Mjölkudden, ville bestämma, att en 

skottpenning av 25 öre per dödad skadefågel måtte utbetalas av stadens medel, hade 

Norrbottens läns jaktvårdsförening, av vilken drätselkammaren begärt yttrande i ärendet, 

inkommit med förslag i saken, däri föreningen även utförligt uppvisar den skada dessa fåglar 

åstadkomma. 

Av skrivelsen hade vidare inhämtats, att då avstjälpningsplatsen å Mjölkudden torde vara den 

bästa platsen för nedskjutande av kråkorna, skjutkojor där borde anordnas och en levande uv 

anskaffas, i vilket fall kråkskytte i stor skala skulle kunna anordnas. Vidare borde i god tid 

anordnas för massutrotande av ägg och ungar. 

Sedan vidare antecknats, att jaktvårdsföreningen förklarat sig villig att, därest staden lämnar 

något anslag, bidraga med minst 150 kronor samt att, om staden så önskar, åtaga sig ledningen 

av arbetet, hade drätselkammaren föreslagit stadsfullmäktige att besluta: 

att anvisa intill 300 kronor för ifrågavarande ändamål under förutsättning att 

jaktvårdsföreningen tillskjuter minst 150 kronor; 

att premien, som sättes till 30 öre för vuxen kråka och skata samt till 10 öre för ägg eller unge 

av samma, utbetalas med 2/3 av staden och 1/3 av jaktvårdsföreningen; 

att tacksamt mottaga jaktvårdsföreningens anbud att utföra de förberedande arbetena och 

handhava ledningen av det hela. 

Vid företagen behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla drätselkammarens förslag samt bestämde, att anslaget 300 

kronor skulle uttaxeras. 

 

§ 9. 

Uti avgivet yttrande över en av mätarejusteraren B. Gustafsson hos drätselkammaren gjord 

anhållan om återbekommande av de utav honom till staden erlagda pensionsavgifter, kr. 125: 

20, hade stadskamreraren anfört följande: 

 

’Sedan stadsfullmäktige den 20 december 1917, § 5, beslutit att, då stadens befattningshavare 

icke äro tillförsäkrade någon viss pension att utgå vid viss bestämd ålder och staden alltså 

saknar ordnat pensionsväsende, till f. maskinisten i stadshuset A. Westerlund utbetala de av 

honom f. o. m. år 1912 till hans avsked provisoriskt erlagda pensionsavgifter, måste det anses, 

att förenämnda beslut är av prejudicerande art. Sedan därför Gustafsson av drätselkammaren 

erhållit begärt avsked f. o. m. den 16 nästlidne februari, tillstyrkes på åberopade skäl bifall till 

dennes anhållan om restitution av förenämnda erlagda pensionsavgifter.’ 

 

Drätselkammaren hade därefter beslutit att med överlämnande av sökandens skrivelse till 

stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville besluta att till f. mätarejusteraren B. Gustafsson 

restituera förenämnda provioriskt erlagda pensionsavgifter kr. 125: 20. 



Drätselkammaren hade vidare anhållit, att stadsfullmäktige ville, tills andra förhållanden 

inträda, bemyndiga kammaren att vid liknande fall till resp. befattningshavare återbetala, vad 

de erlagt i pensionsavgifter till staden. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit med föreskrift tillika, att restituerade 

beloppet skulle uttaxeras. 

 

§ 10. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från rektor A. Falk inkommen 

anhållan, att till rektor vid högre allmänna läroverket i Luleå måtte t. v. från och med år 1917 

utbetalas en årlig hyresersättning av 1,650 kronor, hade stadskamreraren i avgivet yttrande med 

åberopande av sina förut gjorda utredningar i saken överlämnat ett från kommunala 

centralbyrån erhållet utlåtande angående Luleå stads skyldighet att tillhandahålla rektorsbostad. 

Efter antecknande att hyran för den bostad rektor Falk f. n. innehar, vilken den l oktober 1916 

kostade 1,500 kronor i hyra, blivit f. o. m.  

l oktober 1917 förhöjd till 1,650 kronor, hade drätselkammaren efter votering med 6 röster mot 

4 beslutit hemställa, att stadsfullmäktige ville besluta att f. o. m. år 1918 tills vidare till rektor 

vid högre allmänna läroverket utbetala en årlig hyresersättning av 1,500 kronor. Minoriteten 

hade röstat för, att hyresersättningen till rektor skulle sättas till 1,650 kronor för år 1918. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla drätselkammarens förslag samt bestämde, att hyresersättningen skulle uttaxeras. 

Detta beslut fattades efter votering med 14 röster mot 11, vilka senare avgåvos för ett av herr 

Carlgren framställt förslag, att hyresersättningen från och med den l januari 1918 skulle utgå 

med 1,650 kronor per år. 

 

§ 11. 

Sedan hamndirektionen för vidare åtgärders vidtagande till stadsfullmäktige överlämnat av 

direktionen godkänt förslag till taxa å avgifter för begagnande av färjeinrättningen mellan Luleå 

och Bergnäset, hade stadsfullmäktige remitterat förslaget till drätselkammaren. 

Efter tagen del av i taxan föreslagna avgifter hade drätselkammaren beslutit, att då beträffande 

personåkdon för hästar samma skillnad mellan par och enbet, som förekommer i hittills gällande 

taxa, synes böra fortfarande tillämpas samt då hänsyn tages till utrymmet skillnaden i avgiften 

för tvåhjuligt åkdon med lass och utan lass torde vara för stor, föreslå följande ändringar i taxans 

avgifter, nämligen: 

personåkdon för hästar; 

fyrhjuligt eller släde, för 2 hästar  60 öre 

        „        „        „      „   1 häst 50   „ 

arbets- och lassåkdon för dragare: 

tvåhjuligt med lass    40 öre 

     „         utan    „      30   „ 

 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att godkänna det av hamndirektionen uppgjorda förslag till taxa med däri 

av drätselkammaren föreslagna ändringar samt uppdraga åt hamndirektionen att hos konungens 

befallningshavande göra framställning om fastställelse av denna taxa. 

 

§ 12. 

Sedan stadsfullmäktige med anledning av att extra lantmätaren  

G. Frigell, vilken av drätselkammaren föreslagits till förrättningsman för upprättande av 

registerkarta för Luleå stad, i skrivelse till fullmäktige anhållit att icke få ifrågakomma som 



förrättningsman, vid sitt senaste sammanträde återremitterat ärendet till drätselkammaren, hade 

kammaren dels genom kungörelse infordrat anbud å upprättande av sådan karta, dels i skrivelse 

till kungl. lantmäteristyrelsen anhållit om dess medverkan till erhållande av en lämplig person 

för uppdraget i fråga. 

Inom den bestämda ansökningstiden hade följande personer anmält sig villiga att upprätta 

registerkartan, nämligen: 

extra lantmätaren G.  Frigell arvode   3,800 kr. 

lantmäteriauskultanten G. Ackéll ,,      3,500 ,, 

G. Åkerström  „     4,000 „ 

H. Fröberg   „     8,900 „ 

lantmätaren Edman i Hernösand „     5,000 „ 

de båda sistnämnda telegrafiskt. 

 

De tre sökande, som inkommit med skriftliga anbud, hade samtliga gjort vissa förbehåll och 

villkor, vilka drätselkammaren prövat i samband med upprättande av förslag till erhållande av 

uppdraget som förrättningsman. 

Drätselkammaren hade beslutit hemställa, att fullmäktige ville besluta: 

att till drätselkammarens förfogande ställa ett förslagsanslag av 10,000 kronor till täckande av 

med fastighetsregistrets första uppläggande förenade kostnader; 

att hos konungens befallningshavande begära förordnande för lantmäteriauskultanten Gustaf 

Ackéll som förrättningsman för registerkartans upprättande och för stadskamreraren K. H. 

Santesson som registerförare under fastighetsregistrets första uppläggande; 

att bemyndiga drätselkammaren att dels upprätta kontrakt med auskultanten G. Ackéll rörande 

åtagande av befattningen som förrättningsman för registerkartan emot ett arvode av 3,500 

kronor, dels träffa avtal med stadskamreraren K. H. Santesson rörande åtagande av befattningen 

som registerförare emot ett arvode av 500 kronor för ledningen och överinseendet av 

registerföringsarbetet och högst 2,500 kronor till ett biträde för utförande av arbetet i övrigt. 

Ledamoten herr Brännström hade anhållit att få till protokollet antecknat, att han till 

förrättningsman för registerkartan föreslagit lantmäteriauskultanten G. Åkerström, som han på 

grund av ålder och erfarenhet ansåg lämpligare för uppdraget i fråga än den av drätselkammaren 

föreslagna. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta i enlighet med 

drätselkammarens förslag samt bestämma, att kostnaden 10,000 kronor skulle uttaxeras under 

två års tid. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att hos konungens befallningshavande 

begära förordnande för lantmäteriauskultanten G. Åkerström som förrättningsman för 

registerkartans upprättande samt bemyndiga drätselkammaren att med honom upprätta kontrakt 

om detta arbetes utförande emot ett arvode av 4,000 kronor; 

att i övrigt bifalla, vad beredningsnämnden i ärendet föreslagit. 

 

§ 13. 

Från drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag: 

’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

18 mars 1918. 

§ 5. 

Upptogs till behandling det från föregående sammanträde bordlagda ärende rörande av 

stadsfullmäktige av drätselkammaren infordrade yttrande över vintersjöfartskommitténs för 

Norrland skrivelse till stadsfullmäktige den 19 nästlidne januari rörande anslag till en 

havsisbrytare. Därvid antecknades till en början, att enligt hamndirektionens i skrivelse den 11 

oktober 1917 uttalade åsikt anskaffandet av havsisbrytare icke skulle bliva av någon större 



betydelse för sjötrafikens uppehållande vintertid samt att i anslutning härtill den lokala 

isbrytarefrågan för Luleå hamns vidkommande borde lösas oberoende härav på så sätt, att 

tvenne mindre isbrytare anskaffades för hamnen. Då därför vintersjöfartskommittén såsom 

villkor för statens ingripande och återbetalning av tecknat bidrag förutsätter den lokala 

isbrytarefrågans lösning på sätt, som av statsmyndighet kan komma att godkännas, avstyrker 

hamndirektionen förslaget om bidrags anvisande för anskaffandet av en havsisbrytare. I sitt 

beslut den 23 februari 1918 har hamndirektionen så tillvida frångått sitt avstyrkande, att 

direktionen nu förordar tecknandet av ett ifrågasatt bidrag av 150,000 kronor, men under 

förutsättning att staden erhåller fria händer beträffande ordnandet av den lokala isbrytarefrågan. 

Sedan därefter antecknats, att den sålunda av hamndirektionen omfattade åsikten strider mot 

vintersjöfartskommitténs framhållande av att ett anskaffande av lokala isbrytarefartyg utan 

samgående med havsisbrytare i ringa mån skulle främja huvudfrågans lösning och ingalunda 

trygga vintertrafiken varken på den ifrågavarande hamnen eller å bottenhavet i stort sett, beslöt 

drätselkammaren för sin del uttala sin anslutning till kommitténs uppfattning i angivna 

hänseende. 

Drätselkammaren beslöt vidare att i frågan göra följande uttalande. 

Det synes kammaren uppenbart, att ju större och starkare isbrytare, som för det lokala behovet 

i Luleå hamn kan anskaffas, desto säkrare kan sjöfarten i hamnen uppehållas under den tid, som 

över huvud taget är härför möjlig. Särskilt synes den hoppackning av sönderbruten is, som 

hamndirektionen i sin skrivelse den 11 oktober 1917 omnämner att kunna i vissa fall uppstå, 

lättare övervinnas medels en större isbrytare än medels en eller två mindre. Även om Luleå 

hamn endast skulle komma att äga tillgång till en lokal isbrytare, synes någon infrysning av i 

hamnen befintliga fartyg vid ett eventuellt inträffande haveri å denna icke behöva befaras, då 

havsisbrytaren på höstarne är avsedd att vara stationerad i Luleå, intilldess isförhållanden tvinga 

till densammas förflyttande söderut, vilket ej behöver ifrågakomma, förrän sjöfarten på Luleå i 

allt fall måste upphöra. Kammaren vill därjämte framhålla, att det icke synes möjligt, att såväl 

bogsering av fartyg som isbrytning ut till havsbandet under höstarne skulle kunna medhinnas 

av de av hamndirektionen ifrågasatta tvänne mindre isbrytare, i all synnerhet om, såsom 

hamndirektionen förutsatt, någon havsisbrytare icke finnes tillgänglig. 

Beträffande den ekonomiska sidan av frågan får drätselkammaren erinra om, att Luleå stads 

hamn är den sjätte i ordningen bland Sveriges hamnar i avseende å omfattningen av anlöpande 

tonnage och utgjorde detta år 1913 ej mindre än 2.065,864 reg. ton samt att den övervägande 

delen av detta tonnage använder kajer, viadukter m. m., som ej behövt bekostas av hamnen, 

varför det synes kammaren med fog kunna begäras, att hamnen för sin del icke undandrager sig 

stödjande av ett företag, som är avsett att medföra avsevärda fördelar för sjöfarten utefter hela 

Norrlandskusten. Ej heller synes det vara att befara, att hamnen skulle bliva alltför betungad 

genom anskaffande av en lokal isbrytare av sådan typ, att den kan av vederbörande myndighet 

godkännas, även om de utgifter, som bliva förenade med ett framtida anskaffande av en dylik 

isbrytare, icke skulle komma att helt täckas av de särskilda isbrytningsavgifter, som avses skola 

utgå. Denna kammarens uppfattning stärkes än ytterligare med tanke på att de för passerandet 

av Tjuvholmssundet och farleden förbi Filmklipporna utgående muddringsavgifterna med 

största sannolikhet även kunna komma att för ändamålet få användas, då det här gäller 

möjliggörandet av en till tiden utsträckt användning av infartsleden till Luleå hamn. 

Drätselkammaren vill slutligen framhålla, att enligt kammarens åsikt den föreliggande frågan 

ej bör så mycket ses från hamnens synpunkt som fastmer med tanke på den betydelse för Luleå 

stads framtida utveckling ett rätt ordnande av vintersjötrafiken kan erhålla. Kammaren erinrar 

härvid om de stora kraftbelopp, 450,000 kw, som kunna utvinnas ur Luleå älv och som 

möjliggöra uppkomsten i en framtid av omfattande industriella anläggningar av skilda slag, 

vilka industrier Luleå stad enligt kammarens förmenande har stora utsikter att få anlagda inom 

stadens område. Tydligt torde vara, att för såväl dessa framtida industrier som ock för redan nu 



befintliga det är av stor betydelse, att sjötrafiken på Luleå säkerställes under så stor del av året 

som möjligt. I anslutning till vad sålunda anförts får drätselkammaren tillstyrka 

stadsfullmäktiges tecknande av 150,000 kronors bidrag till en havsisbrytare på sätt 

vintersjöfartskommittén ifrågasatt. 

Detta beslut fattades efter votering med 2 röster, herrar Schultz och Brännström, mot 2, herrar 

Thurfjell och Fernlund, och ordförandens utslagsröst; de senare yrkade, att drätselkammaren 

skulle hos stadsfullmäktige tillstyrka det av vintersjöfartskommittén begärda anslaget av 

150,000 kronor under erinran om önskvärdheten att staden icke berövas möjlighet att i 

samförstånd med statsmyndigheterna ordna sin lokala isbrytarefråga med tvänne fartyg av 

mindre typ än vad vintersjöfartskommittén föreslagit. 

Som ovan. 

På drätselkammarens vägnar:  

C. A. Schultz. 

/K. H. Santesson.’ 

 

Uti avgivet yttrande i ärendet hade hamndirektionen beslutit att, då i det nu föreliggande 

förslaget eftergivits på villkoren för restitution av det anslag, som ifrågasatts, hemställa om 

beviljande av det begärda anslaget å 150,000 kronor, dock under villkor att staden får fria 

händer vid ordnande av den lokala isbrytarefrågan, vilken fråga vore föremål för utredning och 

inom kort torde föreläggas stadsfullmäktige, samt att beloppet restitueras, när den lokala 

isbrytarefrågan sålunda ordnats och havsisbrytaren till staden levererats. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

i enlighet med minoritetens inom drätselkammaren yrkande bevilja det av 

vintersjöfartskommittén begärda anslaget å 150,000 kronor under erinran om önskvärdheten av 

att staden icke berövas möjlighet att i samförstånd med statsmyndigheterna ordna sin lokala 

isbrytarefråga med tvänne fartyg av mindre typ än vad vintersjöfartskommittén föreslagit, samt 

bestämde, att anslaget skulle anskaffas genom lån. 

Detta beslut, i vad det avsåg beviljande av 150,000 kronors anslag, fattades enhälligt, varemot 

beslutet om det därtill fogade tillägg fattades efter votering med 17 röster mot 7, vilka senare 

röstade för bifall till majoritetens inom drätselkammaren förslag. 

 

§ 14. 

Sedan stadens lifsmedelsnämnd meddelat, att Kungl. Maj:t tilldelat Luleå stad ett anslag å 

60,000 kronor att användas under perioden l januari - 30 juni 1918 för beredande av lindring i 

de mindre bemedlades levnadsvillkor, beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden dels att lämna livsmedelsnämnden i uppdrag att handhava förvaltningen 

av detta anslag ävensom det av stadsfullmäktige för samma ändamål och tid beviljade anslag, 

dels att överlämna granskningen av nämnda medels användning till de revisorer, som av 

stadsfullmäktige tillsatts för granskning av stadens förvaltning och räkenskaper i övrigt. 

 

§ 15. 

Stadsfullmäktige hade infordrat yttrande från kommittén för Luleå stads barnkoloni över 

stadens dispensärkommittés erbjudande att till sommarkoloniverksamheten överlämna dels ett 

kontant belopp av 470 kronor 79 öre, dels inventarier enligt förteckning till ett värde av 1,422 

kronor, dels även de anslag kommittén kommer att få emottaga av länets dispensärnämnd och 

Luleå sparbank för koloniändamål, på det villkor att kommittén årligen får uttaga 15 à 20 

undernärda och skrofulösa, men icke tuberkulösa barn för vistelse å stadens sommarkoloni. 

Vid ärendets behandling hos kolonikommittén hade upplysts, att bidraget från Luleå sparbank 

kunde beräknas till 400 kronor samt från dispensärkommittén samma belopp, och att utöver de 

av nämnda kommitté till förfogande ställda kontanta medel ett anslag av staden å 600 kronor 



erfordrades för betäckande av utgifterna för ytterligare 15 barns vistelse under innevarande 

sommar i stadens barnkoloni. 

Då det särskilt under nu rådande livsmedelssvårigheter måste anses högst önskligt, att så många 

barn som möjligt finge hämta hälsa och krafter i sommarkolonien, varjämte det från stadens 

sida erforderliga anslaget för den närmaste tiden ersattes av värdet av de inventarier, 

dispensärkommittén erbjudit sig att överlämna, hade kolonikommittén beslutit tillstyrka, att 

stadsfullmäktige mottoge den erbjudna gåvan och förbunde sig att i stadens sommarkoloni 

årligen mottaga till underhåll och vård 15 av dispensärkommittén utsedda barn samt för 

innevarande år för ändamålet anslå ett belopp av 600 kronor. 

Vid företagen behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla, vad kolonikommittén sålunda föreslagit, samt bestämde, att 

anslaget 600 kronor skulle uttaxeras. 

 

§ 16. 

Hyresnämnden hade i skrivelse till drätselkammaren erinrat om, att nämnden sistlidne höst 

åtagit sig att söka anskaffa bostäder åt familjer, som stodo inför utsikten att vid 

oktoberflyttningen bli utan bostad och att av de lägenheter, som för detta ändamål funnos 

disponibla, några voro i hög grad bristfälliga, vadan det varit nämndens mening att, så snart 

andra kunde anskaffas, söka få dessa utbytta. De enda bostäder, vilka såvitt nämnden hade sig 

bekant äro eller kunna inom den närmaste tiden bliva disponibla, finnas i det kommunala 

bostadshuset, varjämte en del lägenheter bliva lediga efter personer, som komma att inflyta i 

nämnda hus. 

Då byggnadskommittén avböjt hyresnämndens muntligen gjorda framställning om att för den 

bostadsförmedling, som nämnden icke ansett sig kunna undandraga sig, få disponera över ovan 

nämnda lägenheter, hade nu nämnden hemställt, att drätselkammaren ville göra utväg för 

bostäder åtminstone åt de sämst ställda familjerna. Det kunde nämligen ej anses billigt, att 

hyresnämnden fortfarande bär ansvaret för dessa familjers mindervärdiga bostäder, då 

tillfredsställande sådana finnas eller inom kort bli lediga. 

Hyresnämnden hade tillika hemställt, att den bostadsförmedling, som nämnden utan att vara 

därtill enligt gällande författning skyldig omhänderhaft, måtte övertagas av drätselkammaren, 

och hade nämnden i sammanhang därmed meddelat, hurusom nämnden genom kungörelse i 

stadens tidningar redan tillkännagivit, att nämndens bostadsförmedlingsverksamhet upphört. 

Vid föredragning i drätselkammaren av detta ärende hade antecknats, att de bostäder, som 

kammaren själv uthyrt, utgjorde fyra lägenheter i stadens eget hus, det kommunala bostadshuset 

i kvarteret Lejonet, i vilka lägenheter 4 familjer alla med ett stort barnantal placerats, och att 

kammaren icke förbehållit sig att uthyra några andra lägenheter. 

Då drätselkammaren icke ansåg sig kunna utan vidare övertaga den av stadsfullmäktige tillsatta 

hyresnämndens verksamhet, särskilt som stadsfullmäktige genom beslut den 27 september 

1917, § 17, uppdragit åt hyresnämnden att ombesörja sådan bostadsförmedling, som i § 13 av 

lagen den 25 maj 1917 avses, hade drätselkammaren beslutit att överlämna hyresnämndens 

skrivelse till stadsfullmäktige för den åtgärd, vartill densamma kunde föranleda. 

Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville 

befria hyresnämnden från den bostadsförmedlingsverksamhet, som förut på grund av 

stadsfullmäktiges beslut den 27 september 1917 ålegat nämnden, samt för övertagande av denna 

verksamhet utse en hyresförmedlingsnämnd av tre personer, och hade beredningsnämnden till 

ledamöter i denna nämnd föreslagit herrar N. Lundholm, M. Sölvén och N. Andersson med herr 

Andersson som sammankallande, varjämte beredningsnämnden hemställt, att 

hyresförmedlingsnämnden skulle äga att hos stadsfullmäktige anmäla de med verksamheten 

förenade kostnader. 



Stadsfullmäktige beslöto att bifalla, vad beredningsnämnden sålunda föreslagit, med den 

ändring att herr Rob. Samuelsson utsågs till ledamot i hyresförmedlingsnämnden i stället för 

herr M. Sölvén, vilken förklarat sig förhindrad att mottaga uppdraget. 

 

§ 17. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren för yttrande remitterat en av Luleå musiksällskap 

gjord framställning, att fullmäktige för täckande av omkostnaderna för den orkesterkonsert, 

som sällskapet hade för avsikt att giva i stadshusets festsal under nästkommande april månad, 

ville bevilja sällskapet ett bidrag i form av fritt upplåtande av förenämnda lokal, värme och lyse 

inberäknat, hade drätselkammaren föreslagit stadsfullmäktige att lämna bifall till densamma på 

så sätt, att Luleå musiksällskap för ifrågavarande ändamål måtte beviljas ett anslag av högst 55 

kronor, vilket motsvarar stadens självkostnader för konserten i fråga. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att bevilja Luleå musiksällskap det av 

beredningsnämnden föreslagna anslag å 55 kronor att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 18. 

Till beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Fru Elin Bohlins avsägelse från uppdragen att vara suppleant i fattigvårdsstyrelsen samt 

fattigvårdare; 

2:o) Livsmedelsnämndens begäran om anslag å 10,000 kronor för ombesörjande av 

potatisodling å stadens mark. 

 

§ 19. 

Till drätselkammaren remitterades: 

l:o) Hyresnämndens begäran om höjt anslag till avlöning av dess sekreterare; 

2:o) Framtidsförbundets Sjuk- och begravningskassas i Bergviken begäran om hyresbidrag; 

3:o) Barnavårdsnämndens begäran om ett anslag å 2,500 kronor till bestridande av de kostnader, 

som bliva en följd av tillämpningen av den nya lagen om utom äktenskapet födda barn ; 

4:o) Folkskolestyrelsens framställning om förändring av Mjölkuddens folkskola till A-skola m. 

m. 

5:o) Hamndirektionens förslag om stadens övertagande av de statens järnvägar tillhöriga bojar 

i södra hamnen; 

6:o) G. Govenius erbjudande till staden att inköpa 5,503 kvm. av vretan n:o 128—130. 

 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A. Holm.  

Justerat: 

Herm. Fernlund,  

Alb. Carlgren,   

B. A. Hellsten.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 28 mars 1918. 

 

Närvarande: hrr. Burström, Falk, Hjelm, Nordin och Olsson, ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Utsågs Hamnmästaren att föra dagens protokoll. 

 

§2. 

Föredrogs Kungl. Lotsstyrelsens resolution av den 12 febr. 1918 angående ändrad belysning av 

Svartöns och Sandögrundets fyrar. 

Hamnmästaren hade, i enlighet med bestämmelserna i förenämnda resolution, från Svenska 

Aktiebolaget Gasaccumulator infordrat anbud å installering av AGA-belysning i dessa fyrar, 

och förelåg nu ett dylikt, slutande å för Svartöns fyr 5140 kr., och för Sandögrundets fyr 5180 

kronor, emballage, frakt och montering. 

Vid behandling av ärendet beslutade Direktionen antaga anbudet. Då emellertid i årets stat för 

ändamålet upptagits endast 7000 kronor, beslutade Direktionen vidare att hos Stadsfullmäktige 

begära ett tilläggsanslag av 4000 kronor. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat. 

 

§3. 

Upptogs till förnyad behandling Aktiebolaget Porjus Smältverks framställning om att få hyra 

upplagsplats invid hamnspår och kaj. 

Sedan bolaget i skrivelse meddelat att endast upplagsplats belägen omedelbart invid hamnspår 

och kaj kunde ifrågakomma, beslutade Direktionen, som icke ansåg sig böra uthyra någon del 

av den för den dagliga trafiken oundgängliga södra hamnplanen, avslå framställningen. 

Bolaget skulle dock meddelas att det, i den utsträckning förhållandena så medgåve, skulle 

beredas tillfälliga upplagsplatser invid hamnspår och kaj. 

 

§4. 

Beslutade Direktionen att i enlighet med av Hamnmästaren uppgjord förteckning infordra 

anbud å möbler för expeditionslokalerna i hamnförvaltningsbyggnaden, såväl från Åtvidaberg 

som från annan välkänd möbelfabrik. 

 

§5. 

Avslogs Aktiebolaget Rylander & Asplunds av arkitekten tillstyrkta anbud å plattor av 

granitmarmor i stället för diskbänkar av zink i hamnförvaltningsbyggnaden. 

 

§6. 

Sedan Hamnmästaren förklarat intet vara att invända mot de kostnader, som påförts isbrytaren 

Pommern vid dess arbete i hamnen under sistl. november månad, i allt uppgående till 55200 

kronor, beslutade Direktionen att till Luossavaara – Kiirunavaara Aktiebolag utbetala Luleå 

stads andel av kostnaden, 15000 kronor. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat. 

 

§7. 

Genom kontrollanten för hamnförvaltningsbyggnaden hade samtliga där anställde arbete gjort 

framställning om, sedan byggnaden nu kommit under tak, att i enlighet med gängse plägsed 

komma i åtnjutande av en mindre gratifikation. 

Sedan det antecknats att Direktionen icke förfogade över medel till dylikt ändamål avslogs 

framställningen. 



Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat. 

 

§8. 

På därom framställd begäran beviljades hamnservisen Carl Friberg tjänstledighet från den andre 

till och med den femtonde nästkommande april. 

 

 Som ovan. 

  Efter uppdrag: 

  Karl Hj.Falkland 

Justeradt 19 9/4 18 

Gust.Burström” 
 

 

 

Protokoll april år 1918 

 

”Protokoll, fört med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 2 april 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson, Sundberg och Hammar. 

Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och  justerades nämndens protokoll för den 5 nästlidne mars. 

 

§2. 

Skräddaren Axel Blomgren hade under uppgift att, då han den 6 maj 1916 passerade förbi 

porten till fastigheten n:r 4 i kvarteret Orren, den frusna jordskorpan hade brustit i trottoaren, 

varvid han nedstörtat i ett c:a 2/3 meter djupt hål, förorsakande förutom en del kontusioner på 

ena knäet att hans kläder hade blivit sönderrivna, i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att 

då staden uraktlåtit att ställa gatan i stånd, kammaren ville tilldela honom en skadeersättning av 

30 kronor. 

Sedan skrivelsen remitterats till stadsingenjören för yttrande, hade nu byggnadskontoret med 

redogörelse för orsaken till sättningen i trottoaren i fråga, vilken sättning årligen plägade 

inträffa vid källossningen varje år, i avgivet yttrande till drätselkammaren bestritt att icke 

kontoret vid erhållen underrättelse alltid skyndsamt sökt avhjälpa skadan i trottoaren samt 

hemställt att sökandens framställning icke måtte vinna avseende. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, som ansåg skäligt, att Blomgren 

erhåll ersättning för sitt olycksfall, att i skrivelse till denne anhålla, att han ville styrka i vad 

mon de omnämnda kontusionerna å knäet förorsakat honom olägenhet och i vad mån kläderna 

blivit sönderrivna. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från hyresnämnden gjord 

framställning om beviljande av gottgörelse till ledamöterna i nämnden och anslag till avlöning 

för en sekreterare hos densamma, beslutade ekonominämnden vid föredragning av ärendet att 

med remisshandlingarnes återställande till stadsfullmäktige tillstyrka att fullmäktige ville 

besluta 

att bevilja en ersättning till nämndens ledamöter med 5 kronor för varje bevistat sammanträde 

till en var ledamot att utgå från framställningens datum den 22 januari 1918; 



att en särskild gottgörelse måtte beviljas ledamöterna Granström och Samuelsson för särskilda 

besvär med besök, undersökningar m.m. för hyresnämndens räkning med 125 kronor till 

vardera av dessa ledamöter för år 1917 samt 

att ett anslag av 200 kronor måtte beviljas till avlöning av en sekreterare hos hyresnämnden att 

utgå f.o.m. år 1918. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat skräddaren Nils Emil Anderssons hos 

fullmäktige gjorda anhållan att hon f.o.m. innevarande år ingång måtte befrias från de 

kommunala skatterna, beslutade ekonominämnden att remittera ärendet till stadsfogden för 

yttrande. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat tullvaktmästaren J.W.Dahlbäcks i 

skrivelse till fullmäktige gjorda anhållan om restitution av honom påförda kommunalutskylder 

för år 1916, Kr. 79:23 eller att, därest ’restitution’ av förenämnda utskylder ej kunde beviljas, 

anstånd med desammas betalande måtte medgivas till dess han erhölle kristidstillägg för 

innevarande år. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, som ansåg sig icke kunna tillstyrka 

ansökningen i någondera avseendet, att med återställande av densamma hemställa att 

stadsfullmäktige måtte avslå framställningen. 

 

§6. 

Den av stadsfullmäktige den 22 februari 1917 tillsatta bostadskommittén hade, sedan 

kommittén den 28 nästlidne januari till stadsfullmäktige avlämnat begärda utredning och 

förslag i bostadsfrågan, överlämnat sina protokoll i saken jämte uppgift å de utgifter kommittén 

haft vid fullgörande av sitt uppdrag, 210 kronor 25 öre, enligt bilagd specifikation; och 

hemställde kommittén, att stadsfullmäktige ville med godkännande av de gjorda utgifterna 

entlediga kommitténs ledamöter från förenämnda uppdrag. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remitterade handlingar 

tillstyrka bifall till kommitténs hemställan. 

 

§7. 

Med meddelande att till Svenska Stadsförbundet för yttrande överlämnats de betänkanden och 

förslag rörande en planerad kommunalskattereform, som under år 1917 framlagts av särskilda 

sakkunnige, hade kommunala centralbyrån med hänsyn till den synnerligen vikt, denna fråga 

äger för stadskommunernas finanser, ansett angeläget att ägna densamma en grundlig 

handläggning. Byrån anhöll därför, att, då ifrågavarande synnerligen omfattande ärende även 

torde hava remitterats till Luleå stad, drätselkammaren ville till kommunala centralbyrån 

översända det remissyttrande, som av kammaren redan kan hava i ärendet avgivits. 

Sedan vid föredragning av ärendet antecknats, att ifrågavarande ärende veterligen icke 

remitterats till Luleå stad, beslutade nämnden att med meddelande härom hos kommunala 

centralbyrån göra förfrågan om icke staden genom byråns bemedling kunde erhålla del av 

förslaget i fråga. 

 

§8. 

Poliskonstapeln G.A.Blomqvist hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att han, som 

åtnjutit tjänstledighet under tiden 1771 – 31/3 innevarande år på grund av sjukdom och även 

erhållit magistratens bifall till av honom, med läkarebetyg styrkt, ansökan om förlängd 

tjänstledighet under tiden 1/4 - 31/7 detta år, måtte under sistnämnda beviljade tjänstledighet få 



uppbära enahanda avlöning, som han hittills under året uppburit, nämligen lön, oavkortad, samt 

dyrtids- och familjetillägg. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då Blomqvist enligt gällande 

lönereglementes bestämmelser äger rätt att under sjukdom mot avstående av 

tjänstgöringspenningar uppbära lönen i tre månader, lönen jämte dyrtids- och familjetillägg må 

utan vidare åtgärd utbetalas till denne t.o.m. den 16 innevarande april. 

Nämnden beslutade vidare att remittera ansökningen till stadsfiskalen för erhållande av uppgift 

i vad mån vikarie behöver anställas för konstapeln Blomqvist under hans fortsatta tjänstledighet 

för sjukdom under tiden 17 april – 31 juli innevarande år och kostnaden härför; och anhöll 

nämnden, att stadsfiskalen ville avgiva sitt yttrande i så god tid, att nämnden får tillfälle att före 

stadsfullmäktiges beredningsnämnds sammanträde, som hålles under innevarande månad, till 

stadsfullmäktige avgiva eventuelt förslag i ärendet. 

 

§9. 

Sedan samfällda drätselkammaren, som ansett, att den av Matilda Lindgren, vilken utför 

skurning av stadens i stadshuset belägna tjänstelokaler, hos drätselkammaren gjorda anhållan 

att få komma i åtnjutande av dyrtidstillägg i likhet med i stadens tjänst anställda städerskor, 

icke kunde bifallas, då hennes syssla måste betraktas som ett accordsarbete, överlämnat 

skrivelsen till ekonominämnden för prövning, huruvida icke hennes accord borde höjas något, 

beslutade nu nämnden vid föredragning av ärendet 

att priset pr gång för skurning och torkning av väggarne i drätselkammarens och magistratens 

lokaler skulle ökas från 8 till 9 kronor; 

att priset pr gång för skurning av stadsfullmäktiges lokaler skulle ökas från 10 till 15 kronor; 

att gällande accord för höst- och vårrengöring skall utbytas mot timpenning samt 

att skurning av stadsfullmäktiges, magistratens och drätselkammarens lokaler jämte korridorer 

och trappor skall ske i samma omfattning som förut. 

 

§10. 

Sedan ekonominämnden på förslag av byggnadskontoret vid sammanträde den 12 november 

1917, § 14, beslutat höja accordet för städning av fästvåningen i stadshuset till 10 kronor pr 

gång och för enbart stora salen incl. entré- och kapprum till Kr. 6:50 pr gång, beslutade nu 

nämnden att i överensstämmelse härmed höja taxan för uthyrning av fästvåningen till följande 

belopp 

    Vid uthyrning av 

   hela våningen enbart salen 

Egentlig hyra   60:-  60:- 

Ersättning för uppvärmning, under 

den tid värmeledningen är pådragen 40:-  20:- 

Ersättning för städning och rengöring 10:-  6:50 

Ersättning för in- och utflyttning av 

bänkar, när så erfordras  12:-  12:- 

 

Härtill kommer ersättning för lyse enligt mätare. 

 

Följande undantagsbestämmelser gälla: 

Vid uthyrande av fästsalen incl. entré- och kapprum till enbart konsert, vartill entrébiljetter 

säljas till högst 1 krona 50 öre, fastställes hyran året om till 48 kronor 50 öre (incl. ersättning 

för värme, städning och bänkflyttning), vartill kommer ersättning för lyse, som erlägges enligt 

mätare. 

 



§11. 

Vid föredragning av en av F.Dürango utställd räkning å 2 st. pälsmössor á 38 kronor till 

poliskåren anmärktes, att drätselkammaren icke i vanlig ordning avgjort, huru 

beklädnadseffekter skola inköpas för poliskåren för innevarande år. 

På förfrågan meddelade stadskamreraren att den beklädnadsmönstring, som enligt 

drätselkammarens bestämmelse den 23 april 1914, § 17, varje höst skall av stadsfiskalen 

verkställas med polispersonalen i och för utrönande av den myckenhet nya persedlar, som under 

det kommande året borde anskaffas, antagligen icke blivit utförd, enär icke något protokoll över 

förrättningen eller anbud å persedlarna kommit drätselkammaren tillhanda. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden göra stadsfiskalen uppmärksam på nödvändigheten 

att följa de av drätselkammaren givna bestämmelserna rörande upphandling av beklädnads- och 

övriga uniformspersedlar för poliskåren och att, därest beklädnadsmönstring skett under 

sistlidne höst, protokollet över förrättningen jämte förteckning över de persedlar, som anser 

böra anskaffas under innevarande år, snarast möjligt måtte översändas till drätselkammaren. 

Nämnden beslutade vidare att för detta fall till utbetalning utanordna F.Dürangos förenämnda 

räkning å 76 kronor. 

 

§12. 

Sedan trädgårdsmästaren F.O.Blomqvist i skrivelse till drätselkammaren med meddelande att 

de räkningar på medicin, som skulle fogats till arbetaren Oscar Gustafssons ansökan om 

olycksfallsersättning, bortkommit, intygat att den å räkningen upptagna summan för medicin är 

riktig, beslutade ekonominämnden att till Gustafsson utbetala det belopp, stadsfullmäktige 

beviljat honom, kronor 167:65. 

 

§13. 

Anhöll brandchefen, att nämnden ville göra uttalande, huruvida brandman, som beviljas 

semester äger rätt att utfå ersättning för kost, därest han under den beviljade ledigheten lämnar 

staden och alltså icke kan begagna sig av den kost, som tillhandahålles av staden. 

Brandchefen meddelade vidare, att avtalet rörande brandmanskapets inackordering i kosten den 

bestämmelsen gäller, att när någon av de inackorderade brandmännen under viss tid icke intar 

sina måltider å matserveringsstället motsvarande avdrag göres å påföljande månadsräkning. 

Sedan av gällande lönereglemente, § 2, inhämtats att i arvode inräknas såväl kontant avlöning 

och ålderstillägg som ock beräknat värde av naturaförmåner, beslutade nämnden att brandman, 

som beviljas semester och under densamma lämnar orten, så att han icke kan intaga sina 

måltider å inackorderingsstället, skall i ersättning för mistad kost erhålla samma belopp, som 

kosthållsräkningen minskas med på grund av hans bortovaro. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

Carl G Lindgren.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 8 april 

1918. 

 



Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och Högström. 

Byggnadschefen, brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 27 april 1917 och den 18 nästlidne mars. 

 

§2. 

Sedan trävaruhandlanden Oscar Fr.Carlsson i skrivelse till drätselkammaren anhållit att för en 

tid av fem år få arrendera plats vid Skurholmsfjärden å Svartöudden för mindre såginrättning, 

beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att i enlighet med vad byggnadskontoret i av 

drätselkammaren infordrat yttrande föreslagit bifalla sökandens framställning på följande 

villkor, nämligen 

att till sökanden på 5 år utarrendera å bilagd av stadsingenjören Erik Kinnman den 2 februari 

1916 upprättad karta med grön färg betecknade område i befintligt skick för en summa av 420 

kronor pr år; 

att med avseende på vattenrätten hänvisa sökanden till hamndirektionen; 

att under förutsättning av stadsfullmäktiges bifall till drätselkammarens förslag om elektrisk 

ström till Skurholmsstaden förklara sig villig att lämna elektrisk kraft för samma pris, som 

bestämts för A.Forsell i Mjölkudden eller till 25 öre pr kwt för de första 500 kwt, 20 öre för de 

följande 4500 kwt, 15 öre för de följande 10000 kwt och 10 öre för alla följande kwt med 

villkor, att sökanden förbinder sig att endast använda strömmen på lågbelastningstid, att erlägga 

hyra för tidtariffmätare med 10 kronor och att, som minimiavgift, oavsett om motsvarande 

strömkvantitet uttagits, erlägga en årlig avgift av 1000 kronor. 

 

§3. 

Ålagd av byggnadsnämnden hade tapetseraren J.W.Bergman år 1914 uppsatt stängsel och 

portar vid ingången till sin fastighet n:r 4 i kvarteret Orren. Strax på försommaren 1915 visade 

det sig emellertid att den västra portstolpen sjunkit 7 á 8 cm. och kort därefter inträffade ett 

större ras av hela trottoaren, varvid stolpen ytterligare sjönk c:a 10 cm. Efter anmälan till 

stadsingenjören verkställdes genom honom grävning och undersökning om orsaken till 

sättningarna i trottoaren, varvid visade sig att på denna plats förut varit en timrad träbrunn av 

stort djup, tangerande tomtlinjen, varför portstolpen kommit att vila på denna. Sedan ett par 

förmultnade stolpar borttagits och öppningen igenfyllts och stolpen placerats i sitt rätta läge, 

dröjde det emellertid icke länge, förrän en liknande sättning inträffade; ytterligare påfyllning 

av jord verkställdes och stolpen höjdes men strax därefter sjönk den igen, varför han tvangs att 

borttaga stolparne. 

Sedan vid snösmältningen år 1916 stora hål i marken vid trottoaren ånyo uppstått ras när som 

helst kunde väntas, hade Bergman i skrivelse till drätselkammaren med åberopande av 

relaterade förhållanden hemställt, att drätselkammaren snarast vidtager sådana åtgärder, att 

orsakerna till dessa ras och sättningar undanrödjas d.v.s. att de förmultnade stockarna uppgrävas 

och en säker grund för portstolpen anbringas, i annat fall kunde han icke uppfylla sitt åliggande 

att hålla portar och stängsel för fastigheten. 

I infordrat yttrande hade byggnadskontoret, vitsordande, att sättningar i trottoaren uppstått flere 

gånger och att orsaken till desamma vore den förutnämnda brunnen, vars trävirke ruttnar 

djupare och djupare ned. Byggnadskontoret hade så fortsättningarna observerats ränsat upp 

hålet och fyllt det. Som emellertid den gamla brunnen delvis är belägen inom tomtlinjen, varför 

fastighetsägaren torde vara skyldig att deltaga i kostnaden för dess igenfyllning åtminstone 

såtillvida, att han själv utför grund för och lyfter upp sin grindstolpe; och hemställde 

byggnadskontoret att drätselkammaren ville på grund av det anförda avslå framställningen i vad 



den avser ännu icke utförda arbeten och sådana, som för trottoarens skulle eventuelt behöva 

utföras om ytterligare sättningar skulle uppstå. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med hänvisning till vad byggnadskontoret 

i sitt yttrande till drätselkammaren anfört överlämna handlingarne i ärendet till 

byggnadsnämnden för den åtgärd, de kunna föranleda. 

 

§4. 

Biografägaren C.W.Andersson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren 

ville gå i författning om läggande av trottoar framför Luleå teater, om icke hela gatan mellan 

Stor- och Skeppsbrogatan, så åtminstone framför själva teaterhuset i hela dettas bredd å 

Nygatan. 

Sedan stadsingenjören, till vilken framställningen på sin tid remitterades för yttrande, återställt 

densamma med anteckning att gatan ifråga är iordningsställd med anslag år 1917, beslutade 

nämnden att lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

§5. 

Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär och Aktiebolaget Luleå Bryggeri hade i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit att, då Stationsgatan mellan Residens- och Fabriksgatorna numera är 

i sådant skick att den snart är ofarbar och då denna gatudel är enda utfartsvägen till Oskarsvarv, 

ifrågavarande gata mätte genom drätselkammarens försorg omedelbart ställas i trafikabelt 

skick. 

Sedan byggnadskontoret meddelat, att omskrivna arbete är upptaget i staten för 1918 under 

rubrik 16 bc 18 och att för ändamålet anslagits ett belopp av 1700 kronor, beslutade nämnden 

att lägga ärendet till handlingarne. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett från firman Johansson och Nordin i 

skrivelse till fullmäktige gjort erbjudande att till Luleå stad försälja dem tillhöriga 4545,0 kvm., 

utgörande delar av vreten n:r 173-174, som falla inom Tall-, Hertsö- och Östra Strandgatan till 

ett pris av 7 öre pr kv.fot. 

Med detta erbjudande betraktade firman Johansson & Nordin deras hos stadsfullmäktige förut 

gjorda anhållan om ägoutbyte med Luleå stad av år 1915 vara upphört. 

Byggnadskontoret hade i av drätselkammaren infordrat yttrande anför att ifrågavarande område 

i den av stadsfullmäktige godkända nya stadsplanen för Östermalm ingår dels i gata dels i 

plantering eller park, varför staden i alla händelser förr eller senare måste förvärva området i 

fråga. Då emellertid området är beläget i den mest avlägsna delen av zonen, föreslog 

byggnadskontoret en sänkning av priset till ¾ av zonvärdet eller 6 öre pr kv.fot. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remitterade handlingar 

till stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville förklara sig villiga att inköpa området för 

ett pris av ¾ av zonvärdet eller 6 öre pr kv.fot, vilket för hela området, som enligt bilagd karta 

innehåller i vidd 4545,0 kvm. eller 51559 kv.fot, utgör en summa av kronor 3093:54. 

 

§7. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med kostnadsförslag till tillbyggnad av 

flickläroverksbyggnaden, slutande på en summa av 136000 kronor, beslutade nämnden, sedan 

antecknats att i kostnadsförslaget ingick tegelmurning i väggarna, att uppdraga till 

byggnadskontoret att uppgöra och inkomma med alternativt förslag till uppförande av 

tillbyggnaden i betong enligt s.k. Effektivsystem. 

 

§8. 



Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av H.Burman i skrivelse till 

fullmäktige gjord anhållan att för reglering av honom tillhöriga tomten n:r 495 i Luleå stad få 

köpa den del av sagda fastighet, som tillhör Luleå stad till det pris, som stadsfullmäktige komma 

att bestämma, hade byggnadskontoret i till drätselkammaren avgivet yttrande med erinran att, 

sökanden i alla fall är ägare till större delen av området och frågan endast gäller reglering av 

denna industritomt mellan A.B. Luleå Bryggeris fastighet och Stationsgatan medelst förvärv av 

två mindre triangelformiga ytor om rsp. 689 kvm. landområde och 361,9 kvm. vattenområde, 

tillstyrkt att marken måtte till sökanden upplåtas till ett pris av för landområdet till närmaste 

zonvärdet eller kr. 2:80 pr kvm. och för vattenområdet till hälften av detta eller 1:40 pr kvm. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då denna industritomt får ett betydligt 

större värde genom tillträde till vattnet, hemställa att stadsfullmäktige ville besluta att erbjuda 

sökanden att få köpa landområdet, 689 kvm., för dubbla zonvärdet eller 5:60 pr kvm. och 

vattenområdet för zonvärdet eller 2:80 pr kvm., varvid köpeskillingen skulle bliva 4726 kronor. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av särskilda kommitterade för 

Skurholmsstaden i skrivelse till stadsfullmäktige gjord förfrågan dels om Luleå stad äger att till 

Skurholmsstadens förfogande ställa elektrisk ström för införande därstädes av elektrisk 

belysning dels på vilka villkor staden skulle kunna utdraga ledning till samhället under 

förutsättning att 600 lampor vore att påräkna. 

I över framställningen avgivet yttrande anför byggnadskontoret, att den ström staden skulle 

kunna avvara och kan leda så långt som här är fråga endast torde vara växelström från ledningen 

vid pumpstationen vid Kallkällan över Lulsundet och utefter Hertsöstranden till 

Skurholmsstaden, varvid ledningen framdrages som högspänningsledning om 5000 volt med 

transformator vid ändpunkten; och skulle från denna ändpunkt lågspänningsledningar 

framdragas för distribution av ström inom samhället och den närmast belägna delen av 

Stadshertsön. Kostnadsberäkningen för hela anläggningen, som staden utför, slutar på en 

summa av 30000 kronor. Då det i framställningen uppgivna lampantalet, 600 st., torde vara lågt 

beräknat, utan torde enligt verkställd undersökning utgöra minst 1000 st. och som 

fastighetsägarne själva böra från distributionsledningarna framdraga och bekosta serviserna, 

föreslog byggnadskontoret, att staden under förutsättning att den erhåller ett kraftbelopp av 150 

kw från Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag, måtte tillhandahålla Skurholmsstaden elektrisk 

ström för belysning till ett pris av 35 öre pr watt och år, vilket skulle giva staden en inkomst av 

7000 kronor till amortering och räntning av anläggningen och ett mindre överskott. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden först att öka kostnadsförslaget med 10 % för 

oförutsedda utgifter till 33000 kronor. 

Efter anteckning vidare att såväl kontraktet med Sikfors Kraftaktiebolag som det ännu icke 

avslutade kontraktet med Råneåbolaget innehålla bestämmelser att staden icke äger att utan 

resp. bolags medgivande distribuera elektrisk kraft utom staden område, beslutade nämnden att 

med återställande av remisshandlingen föreslå stadsfullmäktige att besluta att fullmäktige ville 

förklara sig villiga att tillhandahålla Skurholmsstaden ström för elektrisk belysning under 

följande förutsättningar och villkor 

att från stadens sida antaglig överenskommelse med markägarne inom samhället rörande 

ledningarnes framdragande över deras mark kan åvägabringas; 

att staden från Råneå elektriska Kvarnaktiebolag erhåller 150 kw energi; 

att abonnenterna själva bekosta de serviser, som skola draga från de av staden enligt närlagda 

karta utförda distributionsledningar till resp. gårdar samt 

att priset må bestämmas i enlighet med förslag, som drätselkammaren efter närmare kännedom 

om företagets kostnad sedermera kommer att till stadsfullmäktige inlämna. 

 



§10. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 31 nästlidne januari i samband med beslut att 

bevilja hamndirektionen ett anslag av 8000 kronor till utförande av en landfri vågbrytare öster 

om hamnpiren beslutat att i enlighet med av drätselkammaren gjord anhållan, till kammaren 

återremittera handlingarna i frågan om uppförande av en kajbyggnad mellan hamnpiren och 

sydöstra båthamnen jämte förändrade spåranordningar m.m. i södra hamnplanen. 

Vid föredragning av ärendet anmärktes, att hamndirektionens förslag till anläggning av kajer 

och spår samt båt- och pråmhamn öster om hamnpiren strider mot det av stadsfullmäktige vid 

sammanträde den 14 september 1911 fattade beslut om godkännande av föreslagna ändringar i 

gällande stadsplan över södra hamnplanen. I denna stadsplan ingår nämligen bl.a. tre till 

upplagstomter avsedda kvarter utanför stranden av Luleå Ångsågs snickerifabrik eller på det 

område, som enligt hamndirektionens förslag delvis skulle upptagas av den nya båthamnen. 

Då meningarna om bästa lösningen av frågan om ordnande av södra hamnplanen synas vara 

rätt delade, beslutade nämnden att föreslå hamndirektionen att genom utlysande av en allmän 

pristävlan införskaffa förslag till ordnande av hamnplanen i fråga, med pris om 3000, 2000 och 

1000 kronor resp. 

Om hamndirektionen biträder förslaget, anhåller nämnden, att direktionen ville hos 

stadsfullmäktige dels utverka ett anslag av exempelvis 7000 kronor, då man eventuelt kunde 

inköpa ett eller ett par av de icke prisbelönta förslagen, dels föreslå att det uppdrages åt 

hamndirektionen och drätselkammaren att gemensamt utarbeta program och bestämmelser för 

pristävlingen och att utse prisnämnd. 

 

§11. 

I enlighet med av drätselkammaren vid sammanträde den 27 december 1917 erhållet uppdrag 

hade telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt och byggnadschefen efter verkställd undersökning i 

skrivelse till drätselkammaren inkommit med yttrande och förslag rörande den 26 december 

1917 inträffad maskinskada i stadens elektricitetsverk. 

Av yttrandet inhämtades, att orsaken till olyckan icke med full säkerhet kunnat konstateras, då 

vakten ej kunnat uppgiva huru han manövrerat apparaterna vid omformarens frånkoppling. Alla 

skäl synas emellertid peka på, att vakten hastigt minskat magnetiseringen för omformarens 

generator så att en synnerligen kraftig strömrusning skett från batteriet till generatorn, varvid 

strömstyrkan stigit till sådant belopp, att såväl ena cellkopplingen som generatorns borsthållare 

sönderbränts. Sannolikheten härav bekräftas av ett par föregående tillfällen före år 1916, då 

samma skada uppkommit på grund av sådan felmanövrering. Till förebyggande av en 

upprepning av saken blev omedelbart säkerhetsapparater insatta, då den befintliga automatiska 

strömbrytaren ej med säkerhet fungerar. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att med bifall till herr Sjöstedt och byggnadschefens 

förslag häruti uppdraga till byggnadskontoret att infordra anbud å en automatisk strömbrytare 

av lämplig typ. 

 

§12. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med infordrat yttrande över en av ingenjören A.Lundqvist 

i Boden i skrivelse till drätselkammaren gjord anhållan att få av staden köpa 300 meter eller 20 

ton 9” gjutjärnsrör mot ett pris av 275 kronor pr ton fritt järnvägsvagn Luleå, beslutade nämnden 

vid föredragning av ärendet på förslag av byggnadskontoret att, då priset syntes vara för lågt, 

avslå framställningen. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från fortifikationsbefälhavaren i 

Boden till fullmäktiges ordförande ingiven förnyad skrivelse med framställning om upprättande 



av avtal mellan staden och arméförvaltningen rörande dispositionsrätten till visst område å 

Hamnholmsnäset, där armén enligt stadens tillstånd utfört vissa militära anordningar. 

Sedan antecknats att drätselkammaren vid sammanträde den 4 nästlidne mars föredragit och 

fattat beslut rörande en enahanda framställning från fortifikationsbefälhavaren i Boden, av 

vilket beslut protokollstutdrag, ställt till stadsfullmäktige, jämte remisshandlingarne 

överlämnats till hamndirektionen, till vilken fullmäktige även remitterat ifrågavarande ärende, 

beslutade nu nämnden att utan vidare åtgärd översända nu till drätselkammaren inkomna 

dubbletthandlingen till hamndirektionen med anhållan den måtte få åtfölja det av 

drätselkammaren förut översända ärendet i samma angelägenhet. 

 

§14. 

Efter fördragning av hamndirektionens hos stadsfullmäktige gjorda, till drätselkammaren 

remitterade förslag till disposition av de i hamnförvaltningsbyggnaden befintliga kontors- och 

bostadslägenheter och hyran för desamma, beslutade nämnden efter diskussion att uppskjuta 

behandlingen av ärendet till nästkommande sammanträde. 

 

§15. 

Avlägsnade sig herr Thurfjell under behandlingen av i förenämnda paragraf av detta protokoll 

förtecknade ärende med nämndens tillstånd från sammanträdet. 

 

§16. 

Sedan Aktiebolaget Olander & Paulson i skrivelse till drätselkammaren erbjudit staden att 

inköpa fastigheten n:r 10 i kvarteret Lejonet för ett pris av 65000 kronor, beslutade nämnden, 

som ansåg att staden icke utan skäl borde inköpa redan uppförda bostadshus, att meddela 

bolaget, att drätselkammaren icke reflekterar på det gjorda erbjudandet. 

 

§17. 

Med anmälan att elektricitetsverket i sammanhang med framdragandet av de elektriska 

ledningarna till Bergvikens samhälle utfört en del installationer, efter det att Elektriska 

Aktiebolaget Fram lämnat besked till invånarne därstädes, att bolaget tillfölje materialbrist icke 

kunde före jul installera belysning i alla fastigheter därstädes, hemställde nu byggnadskontoret, 

att, då de flesta fastighetsägarne därstädes hava svårt att på en gång betala hela 

inledningskostnaden, drätselkammaren ville medgiva att de, som så önska, få betala desamma 

under en tid av 2 år, räknat från inledningsarbetets utförande, mot avgivande av utav 

drätselkontoret godkänd förbindelse med borgen; och beslutade nämnden vid föredragning av 

ärendet att bifalla detta byggnadskontorets förslag. 

 

§18. 

Tornedalens Skidfabrik hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, då fabrikens 

nybyggnad å tomten n:r 21 i kvarteret Tigern är utsatt för översvämning, så snart tö- eller 

regnväder inträder i det att det därvid uppkommande vattenflödet söker sig ned längs 

Magasinsgatan till Prästgatan, drätselkammaren ville dels anbringa en gatubrunn i 

Magasinsgatans korsning med Hermelinsgatan dels att förse Magasinsgatan med rännstenar. 

Som en gatubrunn på angivet ställe icke hade att mottaga vatten från mer än den lilla delen av 

Hermelinsgatan mellan Lulsunds- och Magasinsgatan, ansåg byggnadskontoret i avgivet 

yttrande, att fabrikens hemställan i detta avseende vore meningslös, varemot i innevarande års 

utgiftsstat under rubrik 16 bc 8 anslag finnes beviljat till Magasinsgatans iordningsställande. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden meddela Skidfabriken, att gatan i fråga 

kommer att under innevarande år iordningställas. 

 



§19. 

På i skrivelse till drätselkammaren framhållna skäl beslutade nämnden att bemyndiga 

byggnadskontoret att från firman Tornborg & Lundbergh inköpa ett skruvlyftblock om 1000 

kg. till av firman erbjudet pris av 165 kronor 90 öre. 

 

§20. 

Fiskarne C.A.Rysslander och Oskar Holmström hade i skrivelser till drätselkammaren var för 

sig anhållit, att kammaren ville medgiva dem tillstånd att under innevarande april månad få 

hugga och tillgodogöra sig, Rysslander 3 och Holmström 5 famnar ved av den alskog, som 

växer å Småskären. 

Vid föredragning av ärendet beslutad nämnden att bifalla resp. framställningar på så sätt att den 

ved, som hugges endast får tagas från skog, som är belägen minst 500 meter från fiskeläget och 

till det pris som jägmästaren i Bodens revir bestämmer. 

 

§21. 

Sedan brandchefen till drätselkammaren överlämnat av honom gjord berättelse över Luleå stads 

brandväsende, brandstyrkans verksamhet och därmed sammanhängande förhållanden under år 

1917, beslutade nämnden att överlämna berättelsen till stadsfullmäktige. 

 

§22. 

Sedan brandmannen K.H.E.Johansson i skrivelse till drätselkammaren anhållit om avsked från 

Luleå stads brandkår från och med den 11 nästlidne mars, hade brandchefen med överlämnande 

av ansökningen till drätselkammaren tillstyrkt, att Johansson, sedan den genom honom 

ledigblivna befattningen åter blivit besatt f.o.m. den 1 nästlidne mars, erhåller avsked f.o.m. 

den 28 februari 1918. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, sedan brandchefen anmält, att Johansson 

återtagit sin ansökan, att ärendet icke skulle till vidare åtgärd föranleda. 

 

§23. 

Sedan fiskaren Lars August Pihl och Sofia Westerberg i skrivelse till drätselkammaren anhållit 

att få arrendera höslottern å Småskären, beslutade nämnden att pröva anbudet vid den auktion, 

som drätselkammaren brukar hålla i början av maj månad varje år, då även denna lägenhet 

plägar utarrenderas. 

 

§24. 

En framställning från C.A.Rysslander m.fl. fiskare å Småskären om vidtagande av åtgärder för 

borttagande av landsfiskarnes å Rammelholmen och Finnskäret belägna fiskestugor m.m. 

remitterades till stadskamreraren för yttrande. 

 

§25. 

Sedan magistraten anhållit, att en avskrift av de avtal, som må komma att upprättas emellan 

Luleå stad och förrättningsman för upprättande av registerkarta, mått till magistraten expedieras 

omedelbart efter det sådant avtal träffas, besluade nämnden vid föredragning av ärendet att 

uppdraga till stadskamreraren att ombestyra, att magistraten erhåller begärd avskrift. 

 

§26. 

Kaféidkaren Karl Åström hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att fortfarande få 

arrendera det område 2640 kvadratmeter å Notvikshemmanet, varå han år 1906 uppfört ett 

boningshus med uthus, eller ock få inköpa området. 



Sedan antecknats, att gällande arrendeavtal rörande tomtplats för byggnaden i fråga är träffat 

med hustrun, Wilhelmina Åström, och att det utarrenderade området utgör 400 kvm., beslutade 

nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§27. 

Tvenne av f. stadsbyggmästaren John Wikberg utställda räkningar å arvode för eskissritningar 

och kostnadsförslag dels för av drätselkammaren lämnat uppdrag dels för folkskolestyrelsens 

räkning remitterades till byggnadskontoret för granskning. 

 

§28. 

Sedan teckningsläraren John A.Lydh och målaremästaren J.A.Nilsson överlämnat berättelse 

över av dem verkställd inventering av under drätselkammarens vård varande husbyggnader och 

inventarier i dessa, beslutade nämnden att remittera berättelsen med bilagor till 

byggnadskontoret för yttrande. 

 

§29. 

Sedan stadskamreraren i skrivelse till drätselkammaren överlämnat närlagda förteckning över 

de arrendeavtal, som utlöpa under år 1918, beslutade nämnden 

att å arrendeauktion den 6 nästkommande maj utarrendera följande lägenheter, nämligen 

ägofiguren n:r 68, del av vreten n:r 151 å Stadsön för 5 år, 

jakträtten å Småskären för 1 år, 

jakträtten å Hamnholmen för 1 år, 

höslottern å Småskären för 1 år, 

höslottern å Ytterviken för 1 år. 

Nämnden beslutade vidare att beträffande Notviksgrunnan, att avvakta Länsstyrelsens 

utarrendering av utgrundningen utanför grunnan och sedan träffa avtal med Länsstyrelsens 

blivande arrendator om upplåtelse av själva grunnan med lador; 

Beträffande den s.k. Hornbergska vreten å Mjölkudden, vilken lägenhet enligt till 

drätselkammaren lämnad karta kommer att i första hand inlösas av Statens Järnvägar, att söka 

träffa avtal med Distriktsförvaltningen om övertagande av de byggnader, som finnas å 

lägenheten; 

beträffande stadens del av vreten n:r 148 å Stadsön uppskjuta behandlingen av detta ärende till 

nästkommande sammanträde; samt 

beträffande de av Wilhelmina Åström, Luleå Lysoljeaktiebolag, O.E.Segergren och 

Wilh.Thurfjell arrenderade områden att uppdraga till stadskamreraren att under hand söka träffa 

avtal om fortsatt arrende av resp. lägenheter med undantag av fru Åström, vilket sistnämnda 

ärende i annat sammanhang remitterats till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§30. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse sammanträde tisdagen den 

9 innevarande april kl. 5 e.m. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 



 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 9 

april 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och Högström. 

Byggnadschefen. 

 

§31. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat hamndirektionens hos fullmäktige gjorda 

förslag till disposition av samtliga lokaler i hamnförvaltningsbyggnaden och hyresbeloppen för 

desamma. 

Under erinran om stadsfullmäktiges vid sammanträde den 22 februari 1917 i samband med 

anvisande av medel för uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad gjorda uttalande, att det 

vore av vikt, att fastställande av hyror för resp. lägenheter i byggnaden ägde rum med 

vederbörlig hänsyn till inom staden i allmänhet rådande hyrespriser och till de löneförmåner, 

vilka utgå för vederbörande tjänstemän, beslutade nu nämnden efter tagen del av förslaget 

att, då inlöpande inkomster av hyror borde motsvara åtminstone uppvärmning och övriga 

allmänna omkostnader såsom renhållning m.m., för sin revidering av hamndirektionens förslag 

angående hyresbeloppen för de blivande lägenheter i förvaltningsbyggnaden, som äro avsedda 

att användas till bostäder, lägga golvytans storlek i resp. lägenhet till grund; och beslutade 

nämnden att i enlighet härmed föreslå följande hyresbelopp: 

beträffande flygelbyggnaden: 

lägenhet om 2 rum och kök i bottenvåningen   600 kronor 

lägenhet om 2 rum och kök i våningen 1 tr. upp   700 kronor 

lägenhet om 2 rum och kök i våningen 2 tr. upp   700 kronor 

beträffande huvudbyggnaden: 

lägenhet om 2 rum och kök i våningen 1 tr. upp   800 kronor 

lägenhet om 2 rum och kök i våningen 2 tr. upp   800 kronor 

östra lägenheten om 3 rum och kök i våningen 3 tr. upp  1050 kronor 

västra lägenheten om 3 rum och kök i våningen 3 tr. upp  1250 kronor 

lägenheten om 5 rum och kök i våningen 1 tr. upp   2000 kronor 

lägenheten om 5 rum och kök i våningen 2 tr. upp   2000 kronor 

I dessa hyresbelopp ingår värme från centralvärmeledningen, men icke spiselved och belysning. 

 

Då enligt gängse beräkning ett rum med en golvyta av minst 10 kvadratmeter räknas som 

bostadsrum, ha de två största lägenheterna ansetts bestå av 5 rum och kök. Skillnaden i hyra för 

de båda lägenheterna om 3 rum och kök beror på att den ena är försedd med jungfrukammare 

och badrum. 

Oavsett hamnförvaltningens egna utrymmen och den för speditören avsedda dubletten skulle 

byggnaden enligt nämndens här gjorda förslag alltså i hyra inbringa 10150 kronor; vilket 

tämligen borde svara mot kostnaden för uppvärmning och renhållning m.m., under det att i 

hamndirektionens förslag motsvarande hyresbelopp uppgår till 6400 kronor. 

Beträffande vidare hamndirektionens förslag att, med undantag av den till borgmästaren 

A.E.Fagerlin av stadsfullmäktige upplåtna lägenheten, den för gårdskarlen avsedda lägenheten 

samt enkelrummet, övriga bostadslägenheter, 7 st., skulle tilldelas vissa vid hamnförvaltningen 

anställda tjänstemän såsom lön in natura, nämligen hamnmästaren, hamnbokhållaren, 

hamnservisen, hamnspårtillsyningsmannen, befälhavaren å bogserångaren, föreståndarenför 

fyr- och signalinrättningen å Tjuvholmen och hamnbetjänten, varvid viss minskning i den 

kontanta lönen skulle göras, beslutade nämnden, som ansåg att endast tre av dessa tjänstemän 



möjligen borde anses bi skyldiga att taga bostad i hamnförvaltningsbyggnaden, nämligen 

hamnmästaren, hamnservisen och hamnbetjänten, att de ifrågavarande 7 st. 

bostadslägenheterna icke borde ingå som löneförmåner till förut uppräknade, hamndirektionen 

underställda befattningshavare, utan att lägenheterna borde uthyras, dock med företräde för 

dessa att hyra desamma. 

Vad angår de tre tjänstemän, som av drätselkammaren anses böra om möjligt förmås att taga 

bostad i den nya byggnaden, beslutade nämnden vidare, att därest dessa förklarade sig villiga 

att taga den bostad, som ställes till deras resp. förfogande i hamnförvaltningsbyggnaden till den 

hyra, som nämnden härovan föreslagit, en ökning av lönen för resp. borde utgå, för 

hamnmästaren med 500 kronor, hamnservisen med 300 kronor och för hamnbetjänten med 200 

kronor, allt pr år, varvid hamnmästaren till bostad erhåller lägenheten om 5 rum och kök i 

våningen 1 tr. upp, hamnservisen en av lägenheterna om 3 rum och kök och hamnbetjänten en 

av lägenheterna om 2 rum och kök. 

 

§32. 

En framställning från konduktören J.W.Gustafsson att bliva befriad från att betala hyran under 

den tid, han bebott en lägenhet om 2 rum och kök i fastigheten n:r 5 i kvarteret Laxen, 

remitterades till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§33. 

Åberopande sina skrivelser till stadsingenjören E.Kinnman, vilka blivit obesvarade, anhöll 

Tekniska Byrån Nycander i skrivelse till drätselkammaren, om besked huruvida kammaren har 

något förslag för uppgörelse rörande anläggning ’Lauban’ för stadshusets ångpanna. 

I skrivelse till drätselkammaren meddelade byggnadskontoret att flere försök gjorts att i 

stadshusets ångpanna elda med den år 1914 inköpta koksstybben med och utan 

spareldningsapparaten ’Lauban’. Vid försök före insättning av Lauban-apparaten kunde varken 

med kolstybb, enbart eller uppblandat, trycket i pannan hållas uppe i erforderlig grad och vid 

försök med spareldningsapparaten kunde det först med tillsats av lika kvantitet kol hållas uppe 

i erforderliga 3 kg. pr kvadratcentimeter mot vanliga 5 kg. Härvid visade sig dock, att tillfölje 

det starka drag apparaten behöver, större delen av koksstybben passerade obränd och lade sig i 

sotskåpen, varför ingen egentlig nytta erhölls genom apparaten; och föreslog byggnadskontoret 

att drätselkammaren ville uppdraga till kontoret att på förmånligaste sätt försälja koksstybben 

och att anmoda leverantören Tekniska Byrån Nycander att återtaga spareldningsapparaten 

’Lauban’, då den icke fyller bestämmelserna i kontraktet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att uppdraga till byggnadskontoret att från 

Tekniska Byrån Nycander begära uppgift å platser, där spareldningsapparaten användes, samt 

att försälja koksstybben till bokfört värde. 

 

§34. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att de tjänstemän, som i 

tjänsten begagna sig av egen velociped måtte få uppbära lämplig ersättning för slitning av 

densamma. 

Sedan antecknats att enligt vattenledningsstyrelsens beslut den 2/11 1908, § 11, ersättning för 

slitning av velociped utgått till rörnätsförmannen med 8 kronor pr månad, beslutade nämnden 

att dels höja ersättningen till rörnätsförmannen till 10 kronor pr månad dels att, förutom 

rörnätsförmannen, följande tjänstemän skola, f.o.m. år 1918 så länge de hålla sig velociped i 

tjänsten, erhålla ersättning för slitning av desamma med följande belopp 

stadsingenjören, 5 kronor pr månad 

arbetsinspektoren, 10 kronor pr månad 

montören vid elektricitetsverket, 5 kronor pr månad. 



Nämnden beslutade vidare att godkänna av arbetsinspektoren J.Bergling ingiven räkning å 

slitning och reparation av velociped i tjänstgöring för stadens arbeten under år 1917 6 ½ månad 

á 8 kronor, 52 kronor. 

 

§35. 

En framställning från distriktsingenjören C.Skarstedt ang. löfte från drätselkammarens sida, att, 

därest tomten n:r 7 i kvarteret Knipan skulle komma att bebyggas, avloppsledning ordnas från 

tomten, remitterades till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§36. 

Biföll nämnden Styrelsens för Tekniska skolan begäran, att från stadens förråd av ved få köpa 

15 famnar barr- och 5 famnar björkved för bränsleåret 1918-1919. 

 

§37. 

Efter föredragning av från magistraten erhållet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 28 

februari 1918, § 5, ang. nytt område för skidbacksbyggnad å Stadshertsön, beslutade nämnden 

att ärendet skulle delgivas byggnadskontoret. 

 

§38. 

Då ytterligare åtgärder mot bostadsbristen äro erforderliga, hade drätselkammaren vid 

sammanträde den 7 december 1917 uppdragit till byggnadskontoret att bl.a. förnya 

underhandlingarne med ägaren av den, i fjol av bostadskommittén föreslagna, delvis oinredda 

byggnaden jämte uthus i Gäddvik om inköp av densamma för flyttning till staden. 

I skrivelse till drätselkammaren hade nu byggnadskontoret meddelat, att ägaren av 

byggnaderna, E.Pettersson i Gäddvik förklarat att priset, 11000 kronor, fortfarande står fast till 

den 1 nästkommande maj; och föreslog kontoret att till tomtplats använda tomten n:r 1 i 

kvarteret Simpan, som till största delen äges av Luleå stad. Målaren N.J.Nordström, som äger 

återstoden c:a 100 kvm., är villig sälja sin del för 5 kronor pr kvm. Förslagsritning och 

kostnadsberäkning utvisande en ränta för staden av c:a 6,8 % bilägges. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att tomt n:r 1 i kvarteret Simpan 

icke väl lämpade sig för ändamålet, att till stadsfullmäktige framföra följande förslag, nämligen, 

att fullmäktige ville besluta 

att för ett pris av 11000 kronor inköpa förenämnda salubjudna byggnad jämte uthus i Gäddvik 

samt uppdrag till drätselkammaren att upprätta avtal om köpet; 

att för ett pris av 1800 kronor av Fastighetsaktiebolaget Lejonet inköpa tomt n:r 15 i kvarteret 

Tigern för att därstädes uppföra byggnaden; 

att byggnadens flyttning och inredande till 4 st. lägenheter om 2 rum och kök och 2 st. 

lägenheter om 1 rum och kök anslå ett belopp av 32000 kronor. 

Totalkostnaden skulle bliva 44800 kronor. 

Som den av byggnadskontoret föreslagna hyran för lägenheterna om 1 rum och kök, 400 kronor, 

ansågs vara för hög, nedsättes densamma till 360 kronor, vilket nedsätter årsinkomsten i hyror 

till 2880 kronor. 

 

§39. 

Sedan byggnadskontoret samband med till drätselkammaren ingivna förslag om inköp och 

flyttning till staden av en byggnad i Gäddvik infordrat anbud från ägaren av den del av 

fastigheten n:r 232, som faller inom tomten n:r 1 i kvarteret Simpan, har målaren N.J.Nordström 

erbjudit sig att till ett pris av 650 kronor försälja nämnda tomtdel till staden. 

Då drätselkammaren anser fördelaktigt att få denna tomt reglerad, fastän en annan tomtplats är 

avsedd för Gäddviksbyggnaden, får nämnden härmed föreslå att, sedan Nordström nedsatt sitt 



pris till 5 kronor pr kvm. eller till c:a 550 kronor, stadsfullmäktige ville bemyndiga 

drätselkammaren att inköpa tomtdelen i fråga. 

 

§40. 

Följande räkningar godkändes till utbetalnign 

1/ Byggnadschefen Erik Kinnmans reseräkning för besök i Falun för drätselkammarens räkning 

å kronor 54:95; 

2/ Luleå Utskänkningsbolags räkning å synekostnad för bolagets lokaler, Kr. 20:-. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz.” 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 april 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm och Nordin äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollen för den 12 och 28 mars upplästes och justerades. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren och hamndirektionen remitterat en från 

fortifikationsbefälhavaren i Boden inkommen skrivelse, däri han med erinran, att, sedan han i 

skrivelse den 2 september 1916 till stadsfullmäktiges ordförande anhållit dels om medgivande 

att utföra vissa arbeten å Hamnholmsnäset dels att från stadens skog erhålla en del virke och 

gärdsel, drätselkammaren i skrivelse den 13 december 1916 under vissa villkor lämnat bifall 

till framställningen, lämnar förslag till aftal om upplåtelse af dispositionsrätt till förenämnda 

område vid Hamnholmsnäset. 

Drätselkammarens tekniska nämnd hade vid behandling af ärendet beslutat att hos 

stadsfullmäktige tillstyrka att aftal måtte träffas med Kngl. Arméförvaltningen i enlighet med 

af fortifikationsbefälhavaren gjordt förslag dock med en af byggnadskontoret föreslagen 

ändring att 30 m. breda övergångar måtte lämnas vid stränderna och midt på näset samt att dessa 

öfvergångar försågos med räcken mot grafven. 

Efter föredragning förklarade sig Hamndirektionen ingenting hafva att erinra mot hvad 

Drätselkammaren sålunda tillstyrkt. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till Drätselkammaren och Hamndirektionen remitterat en begäran från 

H.Burman att på en tid af 50 år få arrendera rätten till vattnet nedanför hans fastighet No. 495 

här i staden, i enlighet med en vid ansökningen fogad kartskiss. 

Då uttrycket ’rätt till vattnet’ hade synts Hamndirektionen allt för svävande och då det vore af 

vikt för frågan bedömande att äga kännedom om hvartill området skulle användas hade 

direktionen infordrat närmare upplysningar från Burman, därvid denne meddelat att 

vattenområdet vore behöfligt för den slip och mekaniska verkstad, som funnes uppförd å hans 

förenämnda fastighet. 



Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen tillstyrka att det å ofvanberörda kartskiss 

utmärkta vattenområdet måtte till Burman upplåtas på en tid af 20 år dock under villkor: 

Att vattenområdet icke användas för andra ändamål än med den nu bedrivna verkstadsrörelsen 

sammanhängande, 

att inga utbyggnader i vattenområdet för företagas utan tillstånd i hvarje särskildt fall samt 

att ett årligt arrende af 300 kronor erlägges för vattenområdet. 

 

§4. 

Grosshandlaren Atle Burman hade anhållit om upplysning, huruvida han icke kunde påräkna 

kajplats i tur och ordning med andra fartyg för de pråmar, han under instundande seglation 

komme att använda för transport af trävaror, som per järnväg skulle härifrån vidarebefordras. 

Anledningen, hvarför denna upplysning begärdes vore den att han från Hamnkontoret erhållit 

den upplysning, att pråmarna måste bortflyttas därest lastångare, hvilka för lastning och 

lossning måste placeras vid hamnspåret skulle anlända, hvilket han ansåge sakna stöd i 

hamnordningen. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen göra det uttalandet att Direktionen icke kunde 

finna att de af Burman framställda anspråken på kajplats hade stöd i hamnordningen utan att 

den af hamnkontoret i dess skrivelse uttalade meningen vore riktig. 

 

§5. 

Elektriska A.-Bol. Fram, hvilket afgifvit lägsta anbudet åt elektriska belysningsledningarne i 

Hamnförvaltningsbyggnaden, hade förklarat sig missnöjdt med att Luleå stads 

byggnadskontoret i enlighet med elektricitetsverket gjord beräkning erhållit i uppdrag att utföra 

anläggningen ifråga enär staden på detta sätt bedrefve illojal konkurrens, därvid bolaget sänkt 

sitt förut afgifna anbud med 1180 kronor till 16950 kronor. 

Skrivelsen lades efter föredragning till handlingarna med det uttalandet att staden naturligen 

själv kan utföra arbetet i fråga, därest staden funne detta med sin fördel förenligt utan att staden 

därföre kan sägas bedrifva illojal konkurrens. 

Hamndirektionen beslutade i samband härmed ingå till Stadsfullmäktige med begäran om ett 

anslag af 20000 kronor för utförande af elektrisk belysningsanläggning i 

Hamnförvaltningsbyggnaden. 

 

§6. 

För granskning och attest remitterades till byggnadskontoret en räkning från Arkitekten 

J.Wikberg för ritningar till Hamnförvaltningsbyggnaden. 

 

§7. 

Sedan befälhavareplatsen å ångfärjan genom förre innehafvarens frånfället blifvit ledig hade 

platsen genom annons förklarats till ansökan ledig och hade till ansökningstidens utgång 

ansökningar inkommit från 

ångbåtsförare Wilhelm Lundbäck 

ångbåtsförare H.Nilsson 

ångbåtsförare H.Y.Bergström 

ångbåtsförare Johan Landström 

färjstyrmannen J.A.Åström och  

sjökaptenen B.G.Sätterlund 

bland vilka Hamndirektionen utsåg färjstyrmannen J.A.Åström att vara befälhavare å färjan. 

Detta beslut förklarades omedelbart justeradt. 

 

§8. 



Jägmästaren i Bodens revis J.Slettengren hade i sin egenskap af chef för Luleå Vedningsstation 

hos Bränslekommissionen anhållit om upplysning huruvida för vedningsstationens räkning 

kunde vid norra hamnen å östra långkajen erhållas upplagsplats för ved. 

Då plats, som med hänsyn till brandordningens bestämmelser kunde godkännas, icke stode till 

buds för ändamålet afslogs framställningen. 

 

§9. 

Medlemsafgift till svenska hamnförbundet för år 1918 utanordnades med 100 kronor. 

 

§10. 

Rederi A.-Bol. Viktoria hade, under framhållande att det vore bolaget omöjligt att uppbringa 

erforderlig linolja för skyddandet af trädäcken på bolagets ångare, anhållit att Hamndirektionen 

måtte af sitt förråd till bolaget utlåna 40 liter linolja mot förbindelse att under sommarens lopp 

eller så snart det bleve bolaget möjligt återställa samma kvantitet, och blev denna framställning 

af hamndirektionen bifallen. 

 

§11. 

Maskinisten Ferd.Lindblom och lotsen Helmer Sandberg hade öfver af dem verkställd 

inventering af Hamnens effekter afgifvit berättelse hvilken föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

§12. 

Hamnmästaren hade hemställt att däckskarlarna och eldarne å bogserångaren och ångfärjan 

måtte från och med innevarande års seglation aflönas i enlighet med gällande hyror jämte 

kostpenningar, som Hamndirektionen kunde finna skäligt bestämma, enär de aflöningar, 135 

kronor per månad, som enligt gällande lönestat fastställts, vore otillräckliga för att under nu 

rådande förhållanden tillförsäkra sig lämpliga personer för dessa säsongbefattningars 

uppehållande. 

Hyrorna till nämnda befattningshavare hade hamnmästaren förslagit till 75 kronor per månad 

och kostpenningarna till 3 kronor per dag. 

Efter föredragning beslöt Hamndirektionen bifalla hvad Hamnmästaren sålunda föreslagit, 

hvarom anmälan skulle göras till Stadsfullmäktige med hemställan tillika att ofvanberörda 

befattningar helt skulle frigöras från gällande lönestat. 

 

§13. 

Hamnmästaren hade på begäran af änkan efter aflidne befälhavaren å ångfärjan E.Sjölander 

hemställt att Hamndirektionen måtte hos Stadsfullmäktige göra framställning om att änkan 

Sjölander måtte för sin återstående lifstid komma i åtnjutande af en årlig pension af 600 kronor, 

hvilket utgjorde omkring hälften af den pension, som skulle hafva tillkommit hennes man, 

beräknad efter 60% af hans lön. 

Med bifall härtill beslöt Hamndirektionen ingå till Stadsfullmäktige med hemställan att änka 

Sjölander måtte från och med den 1 februari 1918 så länge hon lefver ogift tillerkännas en årlig 

pension eller årligt understöd af 600 kronor. 

I samband härmed beslöt Hamndirektionen att uppsäga änkan Sjölander till afflyttning från den 

af henne nu disponerade lägenheten i färjstugan till den 1 oktober 1918. 

 

§14. 

Luleå Kol och Materialaffär hade anhållit att på en tid af 5 år få för vedupplag förhyra 

fastigheten No. 21 i kvarteret Ufven. 



Hamnmästaren hade i infordrat yttrande framhållit att största delen af ifrågavarande område för 

innevarande år upplåtits till vedupplag för Luleå stad och att återstående delen reserverats för 

tillfälliga uppplag, hvarförutom han påpekat att då området utgjorde hamnplan, detsamma 

under inga förhållanden borde upplåtas på längre tid. 

Efter föredragning af hvad som sålunda förekommit beslöt Hamndirektionen att afslå 

framställningen. 

 

§15. 

Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen remitterat en framställning från maskinisten å 

ångaren Balden C.L.Malmström om ändrad tjänsteårsberäkning. 

Hamnmästaren, hvilkens yttrande infordrats, hade anfört att Malmström genom 

Hamndirektionens beslut den 12 mars 1901 anställdes som maskinist å stadens bogserångare, 

hvilken befattning han alt sedan utan afbrott innehaft. Aflöningen utgick till den 1 januari 1905 

med 140 kronor i månaden under seglationstiden, hvarefter Malmström erhöll en årlig lön af 

1200 kronor, och hade Stadsfullmäktige i enlighet med löneregleringskommitténs förslag, år 

1912 beslutat att Malmström skulle äga rätt att räkna tjänsteår från och med år 1905, därvid 

kommittén tydligtvis ansett att Malmström vunnit fast anställning hos staden först från och med 

nämnda år. Hamnmästaren hade gent emot detta anfört att ehuru aflöningen under de första fyra 

åren utgick allenst under seglationstiden, Malmström otvivelaktigt likväl antagits i stadens 

tjänst genom direktionens förenämnda beslut af år 1901. 

På grund af hvad som sålunda förekommit, och då analog framställning från annan hamnens 

befattningshafvare förut vunnit Stadsfullmäktiges bifall, beslöt Hamndirektionen att hos 

Stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den nu föreliggande framställningen, dock att det däraf 

följande tredje ålderstillägget finge räknas retroaktivt endast från innevarande års ingång. 

 

§16. 

Sedan Stadsfullmäktige till Hamndirektionen remitterat en från A.-bol. Luleå Kol- och 

Materialaffär inkommen framställning att få och arrendera vissa mark- och vattenområden 

utanför kvarteret Falken m.m. hade Hamndirektionen vid sammanträde den 11 september 1917 

föreslagit att, därest bolaget i princip godkände förslaget, Hamndirektionen måtte bemyndigas 

att bygga en af bolaget tilltänkt kaj utanför kvarteret Falken under villkor att bolaget till staden 

försålde sin nedanför kvarteret Uttern belägna tomt samt erlade stadgade hamnavgifter för det 

varor som fördes öfver anläggningen i kvarteret Falken eller lossades eller lastades öfver 

bolagets privata kajer. 

Sedan bolaget lämnats tillfälle att yttra sig öfver Direktionens sålunda afgifna förslag hade 

bolaget i skrivelse till Stadsfullmäktige förklarat sig godkänna att Luleå stad genom 

Hamndirektionen utförde den af bolaget tilltänkta kajanläggningen utanför fastigheten No. 29 

och utfyllde den mellan kaj och land uppstående vattenbassängen och hade bolaget därvid 

förbundit sig att förutom årligt arrende för det utfyllda området och kajen jämväl erlägga 

hamnafgifter för inkommande varor såväl för de som fördes öfver den eventuella nya kajen som 

ock öfver den förut befintliga bolaget tillhöriga kajen utanför fastigheterna N:ris 30-32. I 

arrende för den tilltänkta kajen och blifvande utfyllnaden hade bolaget förklarat sig villigt 

erlägga 2500 kronor för år under förutsättning att staden underhölle såväl den planerade som 

ock förut befintlig, bolaget tillhörig kaj utanför fastigheterna 29-32 äfvensom tillförsäkrade 

bolaget eller dess rättsinnehafvare arrenderätt till kaj och utfylldt område så länge som 

nyssnämnda fastigheter af dem ägdes. 

Beträffande den af Hamndirektionen såsom villkor för företagets realiserande ifrågasatta 

försäljningen af bolagets väster om kv.Uttern belägna fastighet No. 117 hade bolaget föreslagit 

att denna fråga skulle ordnas genom ägoutbyte på så sätt att staden inköpte fastigheten, som 

utgjorde 16,136,8 kv.fot, till ett pris af kronor 12102:60 d.v.s. för 75 öre per kvadratfot jämte å 



fastigheten uppförd magasinsbyggnad samt till densamma hörande kaj och staket till ett pris af 

respektive 3500 kr. och 3000 kronor, mot det att staden till bolaget försålde staden tillhöriga 

delar af fastigheterna 29-32 tillhopa 13,137,5 kvadratfot efter ett pris af 75 öre per kvadratfot 

sålunda för en summa af kr. 9,853:13, hvadan staden sålunda vid ägoutbytet skulle till bolaget 

erlägga en mellangift af kr. 8749:47. 

Ärendet hade af Hamndirektionen remitterats till en kommitté bestående af herr ordföranden 

samt baningeniören L.Hjelm och hamnmästaren Karl Hj.Falkland, hvilka afgifvit följande 

yttrande: ’Till Hamndirektionen i Luleå’ etc. se bil. Kolkaj. 

 

Efter föredragning af hvad som sålunda förekommit beslöt Hamndirektionen instämma i hvad 

de kommitterade sålunda föreslagit. 

 

§17. 

Anna Fredrika Riström, änka efter arbetaren Magnus Riström, hade under framhållande däraf 

att hennes aflidne man med smärre afbrott arbetat i hamnens tjänst under 35 á 40 års tid anhållit 

att Hamndirektionen måtte bevilja hennes någon slags pension efter mannen, hvilken aflidit till 

följd af skador ådragna vid arbete i hamnens tjänst. 

Hamnmästaren hade i infordrat yttrande anfördt att Riström allenst tillfälligtvis och särskilt vid 

kajbyggnader arbetat i hamnens tjänst och att han i likhet med öfriga arbetare sökt arbete där 

han blivit bäst betald ehuru han på senare åren på grund af hög ålder och däraf orsakad sämre 

arbetsförmåga haft svårt att annorstädes erhålla arbete, hvarföre hans arbete i hamnens tjänst 

blifvit af mera fastbestående art. I hvarje fall hade icke genom läkarebetyg kunnat styrkas att 

Riström skulle hafva aflidit af skador som han ådragit sig i hamnens tjänst. 

På grund häraf beslöt Hamndirektionen att i enlighet med hamnmästarens hemställan afslå 

framställningen. 

 

§18. 

Förelåg anbud å erforderliga möbler i hamnförvaltningens expeditionslokaler från A-bol. 

Åtvidabergs förenade industri slutande å kronor 4794:85 men beslöt att innan köp skedde 

afvakta anbud från annat håll. 

Emellertid skulle hos Stadsfullmäktige göras framställning om ett anslag för ändamålet af 5000 

kronor. 

 

§19. 

För att redan under innevarande år kunna draga nytta af den nybyggda vågbrytaren hade 

hamnmästaren hemställt att Hamndirektionen måtte i skydd af densamma längst glacinmuren 

på en sträcka af omkring 50 meter och på ett djup af 1.5 á 2 meter låta uppföra en enkel 

pålbrygga att användas dels till tilläggsplats för ångslupar och småbåtar, dels ock för lossning 

och lastning af ved och trävaror m.m. och fann Hamndirektionen skäligt bifalla detta 

hamnmästarens förslag. 

 

§20. 

Beviljades hamnbokhållaren B.Fridström semester under tiden 11 april till och med 4 maj och 

bemyndigades hamnmästaren att för denna tid å hamnkontoret anställa lämpligt biträde. 

 

§21. 

Hamnmästarens kassarapport för mars månad föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§22. 

Utanordnades diverse räkningar. 



 

 Som ofvan 

  In fidem 

  H.Glimstedt 

Justeradt den 19 14/5 18.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 10 april 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman och byggnadschefen. 

 

§26. 

Protokollen för den 13 och 21 mars 1918 föredrogos och justerades. 

 

§27. 

Sedan förslag till ändring av stadsplanen över området vester om järnvägen och norr om 

Lulsundsgatan jämte tillhörande karta hållits för allmänheten tillgängligt å kungjort ställe under 

en månad och de markägare, som beröras av stadsplaneändringen, skriftligen underrättats, allti 

överensstämmelse med föreskrifterna i gällande stadsplanelag, beslutade nu nämnden 

överlämna förslaget till stadsfullmäktige med anmälan, att ingen protest gjorts mot detsamma, 

ävensom hemställa, att stadsfullmäktige för sin del ville antaga detsamma. 

 

§28. 

Hos byggnadsnämnden hade guldsmeden Fritz Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta tillbygga boningshuset å tomt n:r 248 i kvarteret Rudan. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till framställningen, enär tomten vore 

oreglerad och byggnaden belägen i blivande Storgatan. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå framställningen. 

 

§29. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren Joh. Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning inreda ett rum å vinden i boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Alkan. 

Som ansökan avsåge inredande av ett rum i takkupa mot Bryggaregatan, hade byggnadschefen 

med stöd av § 37 i den för staden gällande byggnadsordning avstyrkt bifall till densamma. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen. 

 

§30. 

Hos byggnadsnämnden hade kaféidkaren Oskar Ruthström anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingiven ritning inreda ett rum å vinden i fastigheten n:r 159 b i kvarteret Torsken. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till ansökan, enär densamma avsåge 

inredning av ett rum mellan husets gavlar. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå framställningen. 

 

§31. 

Beslutade nämnden uppdraga åt sin sekreterare att på i stadsplanelagen föreskrivet sätt kungöra, 

att förslag till ny stadsplan över s.k. Östermalm eller stadsdelen öster om järnvägen komme att 



under en månads tid hållas tillgängligt för allmänheten ävensom härom underrätta vederbörande 

markägare. 

 

§32. 

Hos byggnadsnämnden hade elektriska aktiebolaget Fram anhållit om tillstånd att få i enlighet 

med ingivna ritningar och tomtkarta insätta ett skyltfönster och en ny ingångsdörr ävensom 

flytta källarnedgången till gårdssidan i byggnaden mot Storgatan å tomt n:r 359 i kvarteret 

Kycklingen. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökan. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§33. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren N.P.Boman anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning göra en påbyggnad å verkstadsbyggnaden å tomt n:r 215 i kvarteret Laxen. 

Enär byggnaden vore belägen å oreglerad tomt beslutade nämnden avslå framställningen. 

 

§34. 

Anmälde stadsingenjören, att han icke kunde medhinna ifyllandet av blankett 10 för 

fastighetsregistret till den 15 maj 1918 och beslutade nämnden göra anmälan härom till 

magistraten. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse och barnavårdsnämnd 

den 12 april 1918. 

 

Närvarande: v.ordf. hr O.Åhrström, hrr D.Andersson, K.H.Hultström, fröken Märta Bucht, hrr 

O.E.Wester, M.Thingvall, Alb.Frick, O.Olsson (anlände under behandlingen av i § 6 omförmält 

ärende), G.Landström samt undertecknad sekreterare. 

Därjämte närvoro folkskollärarne J.Bjurström o G.Lindberg under behandlingen av i §§ 2-3 

omförmälda barnavårdsärenden. 

 

§1. 

Att justera dagens protokoll utsåg fröken Märta Bucht och hr K.H.Hultström. 

 

§2. 

Överläraren meddelade, att han av folkskolläraren J.Bjurström mottagit anmälan om ett flertal 

av gossen Frans Harald Blomkvist förövade stölder, och att han med anledning därav och på 

uppdrag av barnavårdsnämndens ordförande till sammanträdet kallat arbetaren Frans Anton 

Blomqvist jämte nämnda gossen Frans Harald, vilka även infunnit sig. 



Vid därefter företaget förhör med gossen, erkände han, att han tagit ett par vantar av en 

skolflicka, fyra tvålar hos handl. Johanna, skrivböcker, räknehäften o blyertspennor i Nymans 

pappershandel, två böcker på bokhandeln, 280 brödkuponger hos Erika Burmans föreståndare 

och tre sockerkort hos handl. Olaussén, varjämte han erkände, att han varit Gunnar Norgren 

behjälplig vid försäljningen av fem st. stulna säckar. 

De stulna tvålarna hade sålts till en hustru Engström för 1 kr., ett sockerkort till fiskare 

Lundkvist för nio kr, därvid Gunnar Norgren för hjälp vid försäljningen erhållit två kr., 5 

brödkuponger till gossen Paul Olsson för 50 öre, varjämte brödkuponger utdelats till Sven 

Nilsson och Torsten Johansson. 

Gossens fader förklarade sig icke haft kännedom om flera av gossens åtgöranden än den ovan 

omtalade stölden och försäljningen av sockerkort samt försäljningen av säckar. 

Folkskolläraren J.Bjurström, som under innevarande läsår varit gossens lärare, meddelade, att 

han icke hade något att anmärka mot gossen Frans Haralds uppförande i skolan. De begågna 

stölderna hade han däremot i det längsta förnekat. Några tecken till ånger hade heller inte kunnat 

förmärkas. 

Barnavårdsnämnden beslöt tilldela gossen Frans Harald en allvarlig varning och förmaning, 

varjämte fadern skulle tillhållas att bättre än hittills skett tillse, att gossen i hemmet erhölle den 

tukt och fostran, varav han tydligtvis vore i behov. 

Nämnden beslöt tillika att låta tilldela Frans Harald aga, och åtog sig folkskolläraren 

J.Bjurström att i närvaro av hr O.Åhrström samt överläraren verkställa detta beslut. (Hr Wester 

avl. sig). 

 

§3. 

Överläraren meddelade, att till dagens sammanträde kallat arb. Adolf Asplund jämte sonen 

Johan Adolf samt hustru Tekla Nyström med sonen Bror Hilding. Av dessa hade arb. Asplund 

ej anträffats med kallelsen och Tekla Nyström ej infunnit sig. Nämnden beslöt att till ett följande 

sammanträde genom polisens hjälp låta hämta nämnda personer. 

 

§4. 

Föredrogs och lades till handlingarna skriftligt intyg från direktören för åkerbrukskolonien Hall, 

att gossen Gustav Adolf Enbom blivit intagen å nämnda koloni den 4 innevarande månad. 

 

§5. 

Folkskolläraren A.W.Falck hade med bifogande av läkarebetyg anhållit om tjänstledighet för 

sjukdom fr.o.m. den 6 innevarande april till vårterminens slut, och beslöt folkskolestyrelsen 

bifalla den sålunda gjorda anhållan. 

 

§6. 

Överläraren meddelade, att han genom annons i stadens tre tidningar kungjort det genom 

folkskolläraren A.W.Falcks sjukdom ledigblivna vikariatet i Mjölkuddens folkskola till 

ansökan ledigt, samt att undervisningen fr.o.m. den 8 dennes uppehållits av ex. 

småskollärarinnan Selma Jakobsson, f. Johansson. 

Folkskolestyrelsen beslöt förordna lärarinnan Selma Jakobsson att tills vidare och intill dess 

kompetent vikarie kunnat anskaffas uppehålla sagda läraretjänst. 

 

§7. 

Folkskolläraren J.P.Gunnarsson hade i skrivelse den 10 innevarande april anhållit om 

tjänstgöringsbetyg, och skulle med anledning därav till protokollet antecknas, att hr Gunnarsson 

tjänstgjort som e.o. lärare vid Luleå stads folkskolor fr.o.m. den 1 sept. 1900 till den 1 juli 1906 

och såsom ordinarie lärare vid samma skolor fr.o.m. sistnämnda dag, att han varit tjänstledig på 



grund av sjukdom fr.o.m. den 25 april t.o.m. den 1 juni 1910, fr.o.m. den 4 mars t.o.m. den 3 

april 1912 samt fr.o.m. den 12 mars t.o.m. den 11 april 1916, samt att han under större delen av 

sin tjänstgöringstid ävenledes undervisat i slöjd åtta veckotimmar. 

Folkskolestyrelsen förklarade hr Gunnarsson berättigad till följande vitsord: 

Undervisningsskicklighet     Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens 

uppfostran      Berömlig; 

Nit      Berömligt; 

Vandel      Hedrande. 

 

§8. 

Småskollärarinnan Agens Hildegard Ottilia Gunnarsson, f. Bäck hade i skrivelse den 10 

innevarande april anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle med anledning därav till 

protokollet antecknas, att som Hildegard Gunnarsson tjänstgjort som småskollärarinnan inom 

Luleå stads skoldistrikt fr.o.m. den 18 okt. 1890. 

Folkskolestyrelsen förklarade fru Hildegard Gunnarsson berättigad till så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet    Berömlig; 

Förmåga etc.     Berömlig; 

Nit     Berömligt; 

Vandel     Hedrande. 

 

§9. 

Småskollärarinnan Gertrud Maria Ingeborg Ridderstråle hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, 

och skulle med anledning därav till protokollet antecknas, att fröken Gertrud Ridderstråle 

tjänstgjort som småskollärarinna inom Luleå stads skoldistrikt fr.o.m. den 2 sept. 1903, och att 

folkskolestyrelsen förklarade henne berättigad till följande vitsord: 

Undervisningsskicklighet    Berömlig; 

Förmåga etc.     Berömlig; 

Nit     Berömligt; 

Vandel     Hedrande. 

 

§10. 

Folkskolläraren Arvid August Rydorff hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle med 

anledning därmed till protollet antecknas, att hr Rydorff tjänstgjort som e.o. lärare vid Luleå 

stads folkskolor fr.o.m. den 1 sept. 1908 till den 1 juli 1914 samt såsom ordinarie lärare vid 

samma skolor fr.o.m. sistnämnda dag, att han varit tjänstledig för krigstjänstgöring under sept. 

månad 1914 och under tiden 15 jan. – 23 febr. 1917, att han varit tjänstledig för tjänstgöring å 

annan ort under återstående del av läsåret 1916-1917, samt att han under större delen av sin 

tjänstgöring härstädes ävenledes undervisat i slöjd åtta veckotimmar. 

Folkskolestyrelsen förklarade hr Rydorff berättigad till följande vitsord: 

Undervisningsskicklighet    Berömlig; 

Förmåga etc.     Berömlig; 

Nit     Berömligt; 

Vandel     Hedrande. 

 

§11. 

Snickaren Axel Malmström hade i skrivelse till folkskolestyrelsen den 30 sistl. mars anhållit 

om 15 kr. förhöjning på varje av de slöjdbänkar, han åtagit sig att göra, emedan den betalning 

av 65 kr., han betingat sig, visat sig för låg. 



Sedan hr Hultström föreslagit, att ersättningen skulle höjas från 65 till 75 kr. och hr Olsson 

yrkat bifall till den av hr Malmström gjorda anhållan, beslöt folkskolestyrelsen med bifall till 

hr Hultströms förslag att höja ersättningen till 75 kr. 

 

§12. 

Änkan Gustava Sundström hade hos folkskolestyrelsen anhållit om bidrag till läkarevård för 

sin dotter Anna, som i skolköket ådragit sig sådan skada, att blodförgiftning därav följt. 

Folkskolestyrelsen, som icke disponerade medel för sådant ändamål, beslöt, att den sålunda 

gjorda anhållan ej skulle föranleda någon annan dess åtgärd, än att änkan Sundström hänvisades 

att hos annan myndighet förnya sin anhållan därest skäl därtill förefunnes. 

 

§13. 

Folkskolestyrelsen biföll av överläraren gjord framställning om rätt att hålla inskrivning av 

nybörjare under våren. 

 

§14. 

Folkskollärarinnan Signe Floderus anhållan om tjänstledighet blev bordlagd till ett följande 

sammanträde. (Rektor Falk avl. sig) 

 

§15. 

Överläraren anmälde, att till barnvårdsman för pigan Helena Larssons den 12 sistl. febr. födda 

barn förordnats fröken Märta Bucht, för hushållerskan Anna Maria Liljas den 21 sistl. jan. födda 

barn hr A.Gullberg samt för Helga Anderssons under 1917 födda barn, för vilket 

barnavårdsman av modren begärts, fru Anna Petersén. 

 

 Dag som ovan 

  Oskar Åhrström. 

    /P.Edv.Lindmark 

 

Justerat: 

Herman Hultström 

Märta Bucht” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med den av stadsfullmäktige tillsatta lönenämnden den 12 

april 1918. 

 

Närvarande: herrar Falk, Ullman, Olsson och Wiklund. 

 

§1. 

Justerades det vid lönenämndens sammanträde den 18 sistlidne februari förda protokoll. 

 

§2. 

I skrivelse till stadsf. den 31 sistlidne januari hade distriktslantmätaren Harald Högström i 

egenskap av målsman för sin hustru folkskollärarinnan Gurly Högström hemställt, att stadsf. 

måtte ålägga folkskolestyrelsen att till fru Högström utbetala dyrtidstillägg för år 1918. 



Vid framställningen fanns fogad skriftväxling i ämnet mellan distriktslantmätaren Högström 

och folkskolestyrelsen, varjämte stadskamreraren avgivit infordrat yttrande. 

Vid föredragning av ärendet beslutade lönenämnden på av stadskamreraren anförda grunder 

tillstyrka bifall till den gjorda framställningen. 

 

§3. 

I skrivelse till stadsf. den 15 februari 1918, som av stadsf. remitterats till lönenämnden för 

yttrande, hade arbetaren J.O.Hellman anhållit om utbekommande av familjeunderstöd för sin 

dotter Ester Sofias minderåriga barn Greta och Kerstin. 

Vid föredragning av ärendet beslutade lönenämnden tillstyrka bifall till ansökningen under 

förutsättning att Hellman fyllde de för åtnjutande av dylikt understöd uppställda fordringar. 

 

§4. 

I skrivelse till stadsf. den 2 januari 1918 hade folkskollärarna O.Bohlin och J.Gunnarsson, 

folkskollärarinnorna Elin Bohlin och Sigrid Dahl samt småskollärarinnan Hildegard 

Gunnarsson anhållit om utbekommande av samma dyrtidstillägg som den övriga lärarkåren, 

d.v.s. 300 kr. till varje befattningshavare jämte familjetillägg. 

Folkskolestyrelsen hade uti angivet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen, varefter ärendet 

remitterats till lönenämnden för yttrande. 

Det antecknades, att stadsf. genom beslut den 25 okt. 1917 beviljat lärarna vid stadens folk- och 

småskolor dyrtids- och familjetillägg att utgå med samma belopp och efter samma grunder, som 

enligt stadsfs beslut den 21 december 1916 bestämts för 1917 års dyrtids- och familjetillägg. 

Vid föredragning av ärendet och sedan ytterligare antecknats att den av framställningen 

föranledda ökningen av till ifrågavarande befattningshavare utgående dyrtids- och 

familjetillägg komme att uppgå till 298 kronor, beslutade lönenämnden tillstyrka bifall till 

ansökningen. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman. 

Justerat 

Å lönenämndens vägnar: 

 Nils Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 16 april 1918. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Johnsson och Åhrström. 

 

§1. 

Protokollet för den 16 april föredrogos och justerades. 

 

§2. 

Magistraten hade infordrat nämndens yttrande över de anmärkningar, som av styrelsen för 

svenska stadsläkareföreningen framställts mot förslaget till instruktion för stadsläkarne i Luleå. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden tillstyrka bifall till den föreslagna 

omformuleringen av § 11 ävensom det föreslagna tillägget till § 12 mom. 1, varemot nämnden 



höll före, att bestämmelsen i § 5 ang. läkarnas skyldighet att utan ersättning tjänstgöra för 

varandra under semester, borde kvarstå. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§3. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen inkomna rapporter rörande bristande renhållning inom 

följande fastigheter, nämligen 

n:r 4 i kvarteret Mesen, 

n:r 1 i kvarteret Lommen, 

n:r 414 i kvarteret Staren, 

n:r 474 i kvarteret Gladan, 

n:r 7 i kvarteret Ejdern, 

n:r 11 i kvarteret Ejdern, 

n:r 4 i kvarteret Måsen, 

n:r 3 o 4 i kvarteret Tjädern, 

n:r 2 i kvarteret Hjärpen, 

n:r 5 i kvarteret Orren, 

n:r 1 i kvarteret Tjädern, 

n:r 3 i kvarteret Hackspetten, 

n:r 3 i kvarteret Göken, 

n:r 8 i kvarteret Hackspetten, 

n:r 405 i kvarteret Göken, 

n:r 10 i kvarteret Sparven, 

n:r 2 i kvarteret Korpen, 

n:r 7 i kvarteret Braxen, 

n:r 2 i kvarteret Fenix, 

n:r 5 i kvarteret Karpen, 

n:r 3 i kvarteret Mörten, 

n:r 3 i kvarteret Rudan, 

n:r 4 i kvarteret Mården, 

n:r 2 i kvarteret Tjädern, 

n:r 495 

överlämnades till allmänna åklagaren för de åtgärder, vartill han kunde anse dem böra 

föranleda. 

 

§4. 

Beslutade nämnden genom annons i stadens tidningar anmoda fastighetsägarne att noggrant 

fullgöra sina skyldigheter med avseende å renhållningen inom deras fastigheter. 

 

§5. 

Tillsyningsmannens rapport för mars föredrogs och lades till handlingarna. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 



 

 

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med hamndirektionen i Luleå den 20 april 1918. 

 

Närvarande: hhr. Burström, Nordin, Olsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Förklarade sig samtlige närvarande ledamöter vara behörigen kallade. 

 

§2. 

Från Norrbottens Livsmedelsstyrelses Fiskerikommission, som har till ändamål att vidtaga 

åtgärder för Luleå stads förseende med fisk, hade inkommit en framställning med begäran om 

att för isupplag och fiskhandel få avgiftsfritt disponera halva norra varuskjulet tillsvidare. 

Sedan det antecknats att skjulet efter allt att döma icke under stundande seglation skulle komma 

att tagas i anspråk för godsupplag, och då vidare direktionen ansåg med hamnens intresse 

förenligt att alla lättnader vidtagas för stadens förseende med livsmedel, bifölls framställningen. 

 

§3. 

Från Konungens Befallningshavande i Norrbottens läns hade inkommit en skrivelse med 

begäran att, efter hörande av representanter för ortens trafik- och affärsintressen, skyndsamt 

inkomma med yttrande över generaldirektörerna A.Granholms och K.A.Fryxells skrivelse 

rörande sjöfartsförhållandena på Norrland m.m. 

Vid behandling av ärendet beslutade direktionen att till Luleå Köpmannaförening i och för dess 

hörande översända förenämnda skrivelser. 

 

§4. 

Protokollet förklarades i sin helhet omedelbart justerat. 

 

 Som ovan. 

  Efter uppdrag: 

  Karl Hj.Falkland” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 24 april 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Fernlund, Sjöstedt och Högström. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag hade i skrivelse till drätselkammaren erbjudit sig att nedtaga 

den färdigbyggda delen av högspänningslinjen Gammelstad – Notviken och i stället i samband 

med byggandet av bolagets linje om 21000 volt Rutvik – Björsbyn åstadkomma anknytning 

med Luleå stad genom en linje Björsbyn – Bergviken; och åtog sig bolaget härvid att hava 

nämnda linje klar under instundande juni månad. Bolaget förband sig vidare att verkställa 

nämnda arbeten för ett pris i ett för allt av 5300 kronor; dock att bolaget ej är villigt att vidkännas 

något avdrag å det överenskomna pris, Luleå stad har att efter den 1 juni detta år erlägga till 



bolaget för elektrisk energi, såvida bolagets maskineri nämnda dag är färdig att tagas i bruk, 

men linjen sagda dag ej är fullt utbyggd. 

Sedan vidare antecknats, att anbudet gäller endast under förutsättning av omedelbart antagande, 

beslutade nämnden, sedan skäl att motskäl vägts mot varandra, att förklara, att drätselkammaren 

icke reflekterar på det gjorda erbjudandet. 

 

§2. 

Föredrogs bilagda efter förnyade underhandlingar upprättade kontrakt mellan Råneå Elektriska 

Kvarnaktiebolag, å ena sidan, och Luleå stad, å andra sidan, angående leverans av elektrisk 

energi. 

Sedan antecknats, att bolagets förut gjorda preliminära förbindelse att å viss bestämd plats 

senast den 1 april 1918 till staden leverera intill 60 kw. från bolagets redan i gång varande 

aggregat, och, så snart det under uppställning varande aggregat kommit i drift, öka 

energileveransen till 150 kw. blivit utbytt mot en förbindelse för bolaget, att så snart dess 

linjeanläggning till förut bestämda plats är färdig, dock ej före den 1 juni 1918, till staden 

leverera 100 kw, och så snart som möjligt, dock senast den 1 oktober 1920, öka 

energileveransen till 150 kw, beslutade nämnden efter genomgång av kontraktsförslaget punkt 

för punkt att för sin del godkänna detsamma; och skulle kontraktet i 2 exemplar översändas till 

bolaget för dess underskrift. 

I samband härmed beslutade nämnden att med anledning av bestämmelse i resp. kontrakt 

tillskriva Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag och Sikfors Kraftaktiebolag med hemställan om 

medgivande för staden att leverera ström till de in på staden liggande förstäderna 

Skurholmstaden och Svartöstaden. 

 

§3. 

Men meddelande att livsmedelsnämnden övertagit firman H.M.Petterssons fiskhandel i 

Saluhallen hade hamnmästaren Falkland med uppgift att han var utsedd till ledamot i den 

kommitté, som livsmedelsnämnden tillsatt för detta ändamål, under hand anhållit dels att den 

av firman Pettesson förut innehavda fiskhallen måtte repareras och förses med en ytterligare 

ingång m.m. dels att nämnden måtte få övertaga det mellan drätselkammaren och firman 

Pettersson upprättade hyreskontraktet rörande fiskhallen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att i 

samband med den förenämnda kommittén skyndsamt uppgöra förslag till eventuelt behövlig 

reparation och ändring av fiskhallens lokaler ävensom att utreda kostnaden härför. 

Nämnden beslutade vidare att, under förutsättning av firman Petterssons medgivande, för sin 

del överlåta kontraktet rörande fiskhallen på livsmedelsnämnden. 

 

§4. 

Med framhållande av att på grund av rådande livsmedelsbrist efterfrågan på jordlotter för 

potatisodling inom staden f.n. är mycket stor, hade fröken Sigrid Holm i skrivelse till 

drätselkammaren hemställt, att kammaren ville vidtaga åtgärder för att kvarteret Loet i så stor 

utsträckning, som tillgången på fyllnadsjord och matjord medgiver, måtte iordningsställas för 

potatisodling och utlämnas i lotter till potatisodlare. 

Sedan byggnadschefen upplyst, att staden förfogade över ett så pass stort förråd av matjord, att 

kvarteret Loet torde kunna med undantag av c:a en fjärdedel förses med matjord, beslutade 

nämnden vid föredragning av ärendet att med överlämnande av skrivelsen till stadsfullmäktige 

föreslå att fullmäktige ville besluta att de belopp, som redan finnas anvisade i staterna för år 

1917 och 1918, eller tillhopa 7000 kronor, måtte få användas för ändamålet. 

 

§5. 



Upplyste byggnadschefen att en lägenhet om 2 rum och kök i tennispaviljongen å Gültzauudden 

samt tvenne av drätselkammaren förhyrda lägenheter, nämligen en lägenhet om 1 rum och kök 

i konduktören J.Högbergs gård vid Lulsundsgatan 25 och en lägenhet om 1 rum och kök i 

handlanden C.Backlunds gård vid Magasinsgatan 19 bliva hyreslediga omkring den 1 

instundande maj. 

Sedan vidare antecknats att i den av stuvaren Atle Burman till drätselkammaren upplåtna 

stuvarebaracken vid Tullbacken f.n. bo tre familjer, nämligen fru Matilda Lundqvist, Teresia 

Sandberg och målaren K.E.J.Sandgren, vilka enligt drätselkammarens avtal med herr Burman 

och enligt mellan drätselkammaren och resp. hyresgäster upprättade hyreskontrakt äro skyldiga 

att avflytta från sina lägenheter till den 1 instundande maj, då herr Burman behöver 

lägenheterna för sin stuveriverksamhet, beslutade nämnden att tillsvidare ställa de förstnämnda 

tre bostadslägenheterna till den av stadsfullmäktige tillsatta hyresförmedlingsnämndens 

disposition under förutsättning, att nämnden senast före den 1 maj 1918 anskaffar bostad åt de 

tre familjer, som nu bo i stuvarebaracken; och skulle till sist antecknas, att konduktör Högberg 

vid uthyrning av sin förenämnda lägenhet gjort det förbehåll, att densamma icke får uthyras till 

en barnrik familj. 

 

§6. 

Sedan E.A.K.Thomsen i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få för tiden 4-26 

nästkommande maj hyra plats år kvarteret Oxen, mitt för Hermelinsgatan i Luleå, för 

uppförande av en s.k. berg- och dalbana och en skjutbana, beslutade nämnden att med avslag 

härå erbjuda sökanden att få mot vanlig taxa hyra plats mellan östra folkskolebyggnaden och 

landsvägen. 

 

§7. 

Sedan föreningen Vita Bandet i skrivelse till drätselkammaren anhållit att även i år få disponera 

över det av föreningen förut för potatisodling arrenderade, staden tillhöriga jordområdet å 

Gültzauudden, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet, att härtill lämna bifall. 

 

§8. 

Sedan N.E.Hjertstedt i Gammelstad erbjudit staden att köpa c:a 4500 st. glödlampor och ½ 

wattlampor av märket ’Osram’ för olika spänning och ljusstyrka; beslutade nämnden, att på 

grund av dess låga pris, inköpa 4500 st. lampor, huvudsakligen metalltrådslampor av 10, 16 och 

25 normalljus och i övrigt i enlighet med, vad elektricitetsverket ansågs behöva. 

 

§9. 

Sedan Skandinaviska Kreditaktiebolaget i skrivelse till vattenledningsstyrelsen anhållit om 

tillstånd för rörledningsfirman J.D.Grundberg, Sundsvall, att i bolagets fastighet Ibis 9 i Luleå 

inleda vatten- och avloppsledning för den blivande banklokalen, beslutade nämnden att, sedan 

byggnadschefen förklarat firman kompetent, bifalla framställningen. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 



 

”Protokoll, fört vid undervisningsnämndens sammanträde den 24 april 1918. 

 

Närvarande: Ordf., hr O.Åhrström, hrr K.H.Hultström och O.E.Wester, fröken Märta Bucht 

samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Småskollärarinnan Elin Evelina Kristina Sjölander hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och 

skulle med anledning härav till protokollet antecknas, att fröken Elin Sjölander tjänstgjort som 

småskollärarinna inom Luleå stads skoldistrikt fr.o.m. den 4 augusti 1896, under vilken tid hon 

varit tjänstledig på grund av sjukdom fr.o.m. den 13 april t.o.m. den 1 juni 1902 samt under 

läsåret 1903-1904, och att folkskolestyrelsens undervisningsnämnd förklarade henne berättigad 

till så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet     Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda ungdomens 

uppfostran      Berömlig; 

Nit      Berömligt; 

Vandel      Hedrande. 

 

 Dag som ovan 

  Oskar Åhrström 

    /P.Edv.Lindmark” 

 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 25 april 1918. 

 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Brändström, 

Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken Svensson, herrar 

Lindgren, Hansson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, fru Bohlin, herrar Lindqvist, Hedman, A. V. 

Falk, Berlin, Groth och Hultström, varemot som frånvarande antecknades herrar Westerberg, 

Thurfjell, Hage, Schultz, Svensén, J. A. Nilsson och Andersson. Av dessa hade herrar 

Westerberg, Hage och Andersson ej kunnat med kallelse anträffas och de övriga hade anmält 

sig förhindrade att bevista sammanträdet. 

Därjämte övervar t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos fröken Holm och herr Lind att jämte herr ordföranden tisdagen den 30 innevarande 

april klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid 

senaste sammanträdet den 28 sistlidne mars förda protokoll. 

 

§3. 

Sedan mätarejusteraren B.Gustafsson på grund av avflyttning från orten anhållit att bliva 

entledigad från uppdraget att vara ledamot av lönenämnden, beslöto stadsfullmäktige på 



hemställan av beredningsnämnden att med bifall till hans anhållan utse hamnmästaren 

Hj.Falkland till ledamot av lönenämnden i hans ställe. 

 

§4. 

Uti en till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade livsmedelsnämnden anhållit, att 

stadsfullmäktige måtte bemyndiga livsmedelsnämnden att ombesörja potatisodling å stadens 

mark under instundande sommar samt för detta ändamål anvisa ur det till nämndens förfogande 

ställda rörelsekapital en summa av intill 10,000 kronor. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla livsmedelsnämndens förslag. 

 

§5. 

Efter föredragning av upprättad förteckning å personer i Luleå stad, vilka på grund av fattigdom 

eller sjuklighet böra befrias från mantalspenningars utgörande för år 1918, beslöto 

stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att för sin del godkänna densamma. 

 

§6. 

Föredrogs av vederbörande revisorer avgiven berättelse över verkställd granskning av 

Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts räkenskaper och förvaltning under år 1917. På 

hemställan av beredningsnämnden beslöto stadsfullmäktige för sin del att i enlighet med 

revisorernas hemställan bevilja arbetsförmedlingsanstaltens styrelse och kassaförvaltare full 

och tacksam ansvarsfrihet för år 1917. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till hamndirektionen remitterat en cirkulärskrivelse från 

Statens Meteorologiska Centralanstalt med påpekande, att anstalten mot en avgift av 200 kronor 

per år meddelade telegrafiska väderleksrapporter grundade på observationer vid vissa fyr- och 

kuststationer och vari anstalten hemställt, att ett anslag av 200 kronor måtte beviljas för att även 

Luleå stad måtte erhålla dylika telegrafiska väderleksrapporter. 

Hamndirektionen hade hemställt, att stadsfullmäktige måtte bevilja ifrågavarande belopp att 

utgå av hamnmedel. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla hamndirektionens förslag. 

 

§8. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett från firman Johansson & Nordin i 

skrivelse till stadsfullmäktige gjort erbjudande att till staden försälja dem tillhöriga 4,545 kvm. 

av vretan n:r 173 - 174, som falla inom Tall-, Hertzö- och Östra Strandgatan, till ett pris av 7 

öre per kv.-fot. 

Sedan byggnadskontoret uti avgivet yttrande anfört, att ifrågavarande område i den av 

stadsfullmäktige godkända nya stadsplanen för Östermalm ingår dels i gata, dels i plantering 

eller park, varför staden i alla händelser förr eller senare måste förvärva området i fråga samt 

att, då emellertid området vore beläget i den mest avlägsna delen av zonen, byggnadskontoret 

ansåge en sänkning av priset till ¾ av zonvärdet eller 6 öre per kv.-fot skälig, hade 

drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige ville förklara sig villiga att inköpa området för 

6 öre per kv.-fot, vilket för hela området, som enligt bilagd karta innehåller i vidd 4,545 kvm. 

eller 51,559 kv.-fot, utgör en summa av kr. 3,093:54. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

inköpa området i fråga för det av drätselkammaren föreslagna pris samt att köpeskillingen 

skulle utgå ur donationsjordsfonden. 



Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§9. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av H. Burman gjord anhållan att för 

reglering av honom tillhöriga tomten n:r 495 härstädes få köpa den del av sagda fastighet, som 

tillhör Luleå stad, till det pris, som stadsfullmäktige komma att bestämma, hade 

byggnadskontoret uti avgivet yttrande, med erinran att sökanden i alla fall är ägare till större 

delen av området och frågan endast gäller reglering av denna industritomt mellan Aktiebolaget 

Luleå Bryggeris fastighet och Stationsgatan medelst förvärv av 2 mindre triangelformiga ytor 

om resp. 689 kvm. landområde och 361,9 kvm. vattenområde, tillstyrkt att marken måtte till 

sökanden upplåtas till ett pris av för landområdet närmaste zonvärdet eller kr. 2:80 per kvm. 

och för vattenområdet hälften av detta eller kr. 1: 40 per kvm. 

Drätselkammaren hade därefter hemställt, att då denna industritomt får ett betydligt större värde 

genom tillträde till vattnet, stadsfullmäktige ville besluta att erbjuda sökanden att få köpa 

landområdet, 689 kvm., för dubbla zonvärdet eller kr. 5: 60 per kvm. och vattenområdet, 361,9 

kvm., för zonvärdet eller kr. 2:80 per kvm., varvid köpeskillingen skulle bliva 4,726 kronor. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag samt föreskrevo, att eventuellt inflytande köpeskilling 

skulle läggas till fastighetsfonden. Detta beslut var enhälligt. 

 

§10. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av särskilda kommitterade för 

Skurholmsstaden hos stadsfullmäktige gjord förfrågan, dels om staden äger att till 

Skurholmsstadens förfogande ställa elektrisk ström för införande därstädes av elektrisk 

belysning, dels på vilka villkor staden skulle kunna utdraga ledning till samhället under 

förutsättning att 600 lampor vore att påräkna. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadskontoret anfört, att den ström, staden skulle kunna avvara 

och kan leda så långt som här är fråga, endast torde vara växelström från ledningen till 

pumpstationen vid Kallkällan över Lulsundet och utefter Hertzöstranden till Skurholmsstaden, 

varvid ledningen framdrages som högspänningsledning om 5,000 volt med transformator vid 

ändpunkten; och skulle från denna ändpunkt lågspänningsledningar framdragas för distribution 

av ström inom samhället och den närmast belägna delen av Stadshertzön. Kostnaden för hela 

anläggningen, som staden skulle utföra, beräknades till en summa av 30,000 kronor. Då det i 

ansökningen uppgivna lampantalet 600 st. torde vara lågt räknat och enligt verkställd 

undersökning kunde beräknas till minst 1,000 st. samt fastighetsägarne själva böra från 

distributionsledningen framdraga och bekosta serviserna, hade byggnadskontoret föreslagit, att 

staden, under förutsättning att den erhåller ett kraftbelopp av 150 kw. från Råneå elektriska 

kvarnaktiebolag, måtte tillhandahålla Skurholmsstaden elektrisk ström för belysning till ett pris 

av 35 öre per watt och år, vilket skulle giva staden en inkomst av 7,000 kronor till amortering 

och förräntning av anläggningen och ett mindre överskott. 

 

Vid föredragning av ärendet hade drätselkammaren först beslutit att öka kostnadsförslaget med 

10 % för oförutsedda utgifter till 33,000 kronor. 

Efter anteckning vidare att såväl kontraktet med Sikfors kraftaktiebolag som det ännu icke 

avslutade kontraktet med Råneåbolaget innehålla bestämmelser, att staden icke äger att utan 

resp. bolags medgivande distribuera kraft utom stadens område, hade drätselkammaren beslutat 

föreslå stadsfullmäktige att besluta, att fullmäktige ville förklara sig villiga att tillhandahålla 

Skurholmsstaden ström för elektrisk belysning under följande förutsättningar och villkor: 

att från stadens sida antaglig överenskommelse med markägarne inom samhället rörande 

ledningarnes framdragande över deras mark kan åstadkommas; 



att staden från Råneå elektriska kvarnaktiebolag erhåller 150 kw. energi; 

att abonnenterna själva bekosta de serviser, som skola dragas från de av staden enligt bilagd 

karta utförda distributionsledningar till respektive gårdar, samt 

att priset må bestämmas efter förslag, som drätselkammaren efter närmare kännedom om 

företagets kostnad sedermera kommer att till stadsfullmäktige inlämna. 

 

Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige ville 

bifalla drätselkammarens förslag med det tillägg, att drätselkammaren anmodas att uppgöra 

förslag och kostnadsberäkning för anläggande av en svagströmsledning även till de byggnader 

å stadens mark, som ligga strax öster om vägen Lulsundet - Skurholmsstaden mitt emot 

fattiggården, samt att medtaga kostnaden för denna anläggning vid beräkning av priset för 

strömmen till Skurholmsstaden, varjämte beredningsnämnden föreslagit, att kostnaden för 

anläggningen skulle täckas genom lån. 

Sedan herr ordföranden meddelat, att enligt senast förda underhandlingar med Råneå elektriska 

kvarnaktiebolag staden icke kan påräkna att från nämnda bolag få mer än 100 kw. energi från 

den l juni 1918 och återstående 50 kw. först den l oktober 1920, beslöto stadsfullmäktige att 

icke för närvarande bifalla ifrågavarande framställning. 

 

§ 11. 

Då ytterligare åtgärder för bostadsbristen äro erforderliga, hade drätselkammaren uppdragit åt 

byggnadskontoret att bl.a. förnya underhandlingarne med ägaren av den i fjol av 

bostadskommittén till inköp föreslagna, delvis oinredda byggnaden jämte uthus i Gäddvik om 

inköp av densamma för flyttning till staden. 

Sedan därefter byggnadskontoret meddelat, att priset 11,000 kronor fortfarande står fast till den 

l maj 1918, samt föreslagit att till tomtplats använda tomten n:r l i kvarteret Simpan, som till 

största delen äges av staden och vars återstående del cirka 100 kvm. ägaren, målaren N. J. 

Nordström, förklarat sig villig att sälja för 5 kronor per kvm., hade drätselkammaren, som 

ansett, att nämnda tomt icke lämpade sig för ändamålet, föreslagit stadsfullmäktige att fatta 

följande beslut: 

att för ett pris av 11,000 kronor inköpa förenämnda salubjudna byggnad jämte uthus i Gäddvik 

samt uppdraga åt drätselkammaren att upprätta avtal därom; 

att för ett pris av 1,800 kronor inköpa Fastighetsaktiebolaget Lejonet tillhöriga tomt n:r 15 i 

kvarteret Tigern för att därstädes uppföra byggnaden; 

att för byggnadens flyttning och inredande till 4 st. lägenheter om 2 rum och kök samt 2 st. 

lägenheter om l rum och kök anslå ett belopp av 32,000 kronor. 

 

Som den av byggnadskontoret föreslagna hyran för lägenheterna om l rum och kök, 400 kronor, 

syntes vara för hög, hade drätselkammaren nedsatt densamma till 360 kronor, vilket nedsätter 

årsinkomsten i hyror till 2,880 kronor. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla, vad drätselkammaren 

sålunda föreslagit, samt föreskriva, att erforderliga beloppet 44,800 kronor skulle upplånas. 

Vid behandling av detta ärende och sedan ett av herr Hellsten framställt yrkande om återremiss 

avslagits, beslöto stadsfullmäktige att bifalla, vad beredningsnämnden i detta ärende föreslagit. 

Detta beslut, i vad det avsåg inköp av tomt n:r 15 i kvarteret Tigern samt upplåning av 

erforderliga medel, fattades enhälligt.  

Därjämte beslöto stadsfullmäktige att som sin önskan uttala, att hyrorna i det nya huset sattes 

lägre än vad drätselkammaren beräknat. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§12. 



Sedan byggnadskontoret i samband med till drätselkammaren ingivet förslag om inköp och 

flyttning till staden av en byggnad i Gäddvik infordrat anbud från ägaren av den del av 

fastigheten n:o 232, som faller inom tomten n:o l i kvarteret Simpan, hade målaren N. J. 

Nordström erbjudit sig att till staden försälja nämnda tomtdel till ett pris av 650 kronor. 

Då drätselkammaren ansåge fördelaktigt att få denna tomt reglerad, fastän en annan tomtplats 

är avsedd för Gäddviksbyggnaden, hade drätselkammaren föreslagit, att sedan Nordström 

nedsatt sitt pris till 5 kronor pr kvm. eller till cirka 550 kronor, stadsfullmäktige ville bemyndiga 

drätselkammaren att inköpa tomtdelen i fråga. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla detta drätselkammarens förslag samt bestämde, att köpeskillingen skulle utgå ur 

fastighetsfonden. 

Detta beslut var enhälligt. 

 

§13. 

I skrivelse till stadsfullmäktige hade folkskollärarne O.Bohlin och J.Gunnarsson, 

folkskollärarinnorna Elin Bohlin och Sigrid Dahl samt småskollärarinnan Hildegard 

Gunnarsson anhållit om utbekommande av samma dyrtidstillägg som den övriga lärarekåren, 

d.v.s. 300 kronor till varje befattningshavare jämte familjetillägg. 

Folkskolestyrelsen hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen. 

Under erinran att den av framställningen föranledda ökningen av till ifrågavarande 

befattningshavare utgående dyrtids- och familjetillägg komme att uppgå till 298 kronor, hade 

jämväl lönenämnden beslutit tillstyrka bifall till ansökningen. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bifalla ansökningen med föreskrift tillika, att härav föranledda kostnader skulle uttaxeras. 

 

§14. 

Uti avgivet yttrande över en av arbetaren J. O. Hellman hos stadsfullmäktige gjord anhållan om 

utbekommande av familjeunderstöd för sin dotter Ester Sofias 2:ne minderåriga barn, vilka han 

sedan flere år tillbaka försörjde, hade lönenämnden tillstyrkt bifall till ansökningen under 

villkor att Hellman i öfrigt uppfyllde de för åtnjutande av dylikt understöd uppställda fordringar. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta lönenämndens förslag. 

 

§15. 

I skrivelse till stadsfullmäktige hade distriktslantmätaren H. Högström i egenskap av målsman 

för sin hustru folkskollärarinnan Gurli Högström anhållit, att stadsfullmäktige måtte ålägga 

folkskolestyrelsen att till henne utbetala dyrtidstillägg för år 1918, ehuru hon åtnjutit 

tjänstledighet under år 1917 med skyldighet att själv avlöna vikarie. 

Uti avgivet yttrande hade stadskamreraren framhållit, att fru Högström under år 1917 uppburit 

sin ordinarie årslön utan något avdrag och sålunda enligt stadsfullmäktiges beslut den 25 

oktober 1917, jämfört med dess beslut den 21 december 1916, vore berättigad att uppbära det 

av stadsfullmäktige beviljade dyrtidstillägget för år 1918 med 300 kronor. 

Under åberopande av vad stadskamreraren sålunda anfört hade lönenämnden tillstyrkt bifall till 

den gjorda framställningen. 

Beredningsnämnden hade föreslagit, att stadsfullmäktige ville ålägga folkskolestyrelsen att till 

fru Högström utbetala henne tillkommande dyrtidstillägg för år 1918. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige meddela folkskolestyrelsen, att fru 

Högström är berättigad att enligt stadsfullmäktiges ovan åberopade beslut uppbära 

dyrtidstillägg för år 1918 med 300 kronor. 

 

§16. 



Erhöll herr Axel Nilsson tillstånd att avlägsna sig från sammanträdet. 

 

§17. 

Sedan fru Elin Bohlin uti ingiven skrivelse anhållit att bliva befriad från uppdragen att vara 

suppleant i fattigvårdsstyrelsen samt fattigvårdare i l:sta distriktet, beslöto stadsfullmäktige på 

förslag av beredningsnämnden att med bifall till hennes anhållan utse fru Matilda Jeppson att i 

hennes ställe vara suppleant i fattigvårdstyrelsen och fattigvårdare. 

 

§18. 

Med framhållande av att på grund av rådande livsmedelsbrist efterfrågan på jordlotter för 

potatisodling inom staden f.n. är mycket stor, hade fröken Siri Holm i skrivelse till 

drätselkammaren hemställt, att kammaren ville vidtaga åtgärder för att kvarteret Loet i så stor 

utsträckning, som tillgången på fyllnadsjord och matjord medgiver, måtte iordningställas för 

potatisodling och utlämnas i lotter till potatisodlare. 

Sedan byggnadschefen upplyst, att staden förfogade över ett så pass stort förråd av matjord, att 

kvarteret Loet med undantag av cirka en fjärdedel torde kunna förses med matjord, hade 

drätselkammaren beslutat att med överlämnande till stadsfullmäktige av skrivelsen föreslå, att 

fullmäktige ville besluta, att de belopp, som redan finnas anvisade i staterna för åren 1917 och 

1918, eller tillhopa 7,000 kronor, måtte få användas för ändamålet. 

På hemställan av beredningsnämnden beslöto stadsfullmäktige att bifalla detta 

drätselkammarensförslag. 

 

§19. 

Till beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Styrelsens för tekniska skolan förslag till ändrad lydelse av § 8 i stadgarna för skolan; 

2:o) Hamndirektionens begäran om ett tilläggsanslag å 4,000 kronor för installering av 

agabelysning i Svartöns och Sandögrundets fyrar. 

 

§20. 

Till drätselkammaren remitterades: 

l:o) John Ruthströms samt A. G. Sundboms m. fl:s särskilda framställningar om framdragande 

av elektrisk belysning till deras gårdar i Mjölkudden; 

2:o) J. J. Johnsons begäran om tillstånd att få uppföra en ny ladugård å vretan n:r 356 - 359; 

3:o) C. J. Johanssons m. fl:s begäran om framdragande av elektrisk belysning till deras 

lägenheter i Porsön; 

4:o) F. G. Lindbergs begäran om befrielse från erläggande av kommunalutskylder för åren 1915 

- 1917; 

5:o) Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassas avdeln. n:r 26 i Bergviken begäran om 

hyresbidrag; 

6:o) Albertina Carlssons framställning om avkortning av en del av hennes avlidne mans 

kommunalutskylder; 

7:o) M. K. Sandströms begäran om ägoutbyte med staden. 

 

§21. 

Till lönenämnden remitterades: 

l:o) Fröken Anna Svenssons framställning om beviljande av dyrtidshjälp åt lärarinnorna vid 

elementarläroverket för flickor; 

2:o) Poliskårens framställning om ett extra dyrtidstillägg för år 1918; 

3:o) Stadens arbetares begäran om ändrade bestämmelser för utbetalning av deras 

familjeunderstöd. 



 

§22. 

Till hamndirektionen och lönenämnden remitterades hamnspårstillsyningsmannen A.Björks 

begäran om löneförhöjning. 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund, Sigrid Holm, Algot Lind.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 25 april 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, J.Hanson, K.H.Hultström, O.Olsson, 

D.Andersson, O.E.Wester och fröken Märta Bucht samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

I skrivelse den 22 innevarande april hade Luleå Vänsterarbetarekommun anhållit om 

upplåtande av östra folkskolans gårdsplan för demonstrationen den 1 maj och beslöt 

folkskolestyrelsen bifall denna framställning. 

 

 Dag som ovan 

  Alf.Gullberg 

   /P.Edv.Lindmark” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 30 april 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Brännström, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, 

Sjöstedt, Sundberg och Högström. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 14 nästlidne mars. 

 

§2. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat hamndirektionens hos fullmäktige 

gjorda förslag till disposition av kontors- och bostadslägenheterna i 

hamnförvaltningsbyggnaden och hyresbeloppen för desamma, föredrogs först ifrågavarande av 

hamndirektionen gjorda förslag och därefter ett av kammarens tekniska nämnd framlagt 

alternativt förslag till hyresbelopp för de lägenheter i byggnaden, som äro avsedda att användas 

till bostäder, vilket senare förslag hade följande lydelse: 



’Under erinran om stadsfullmäktiges vid sammanträde den 22 februari 1917 i samband med 

anvisande av medel för uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad gjorda uttalande, att det 

vore av vikt, att fastställande av hyror för resp. lägenheter i byggnaden ägde rum med 

vederbörlig hänsyn till inom staden i allmänhet rådande hyrespriser och till de löneförmåner, 

vilka utgå för vederbörande tjänstemän, beslutade nu nämnden efter tagen del av förslaget 

att, då inköpande inkomster av hyror borde motsvara åtminstone uppvärmning och övriga 

allmänna omkostnader såsom renhållning m.m., för sin revidering av hamndirektionens förslag 

angående hyresbeloppen för de blivande lägenheter i förvaltningsbyggnaden, som äro avsedda 

att användas till bostäder, lägga golvytans storlek i resp. lägenhet till grund; och beslutade 

nämnden att i enlighet härmed föreslå följande hyresbelopp: 

beträffande flygelbyggnaden: 

lägenhet om 2 rum och kök i bottenvåningen   600 kronor 

lägenhet om 2 rum och kök i våningen 1 tr. upp   700 kronor 

lägenhet om 2 rum och kök i våningen 2 tr. upp   700 kronor 

beträffande huvudbyggnaden: 

lägenhet om 2 rum och kök i våningen 1 tr. upp   800 kronor 

lägenhet om 2 rum och kök i våningen 2 tr. upp   800 kronor 

östra lägenheten om 3 rum och kök i våningen 3 tr. upp  1050 kronor 

västra lägenheten om 3 rum och kök i våningen 3 tr. upp  1250 kronor 

enkelrummet 3 tr upp     250 kronor 

lägenheten om 5 rum och kök i våningen 1 tr. upp   2000 kronor 

lägenheten om 5 rum och kök i våningen 2 tr. upp   2000 kronor 

I dessa hyresbelopp ingår värme från centralvärmeledningen, men icke spiselved och belysning. 

 

Då enligt gängse beräkning ett rum med en golvyta av minst 10 kvadratmeter räknas som 

bostadsrum, ha de två största lägenheterna ansetts bestå av 5 rum och kök. Skillnaden i hyra för 

de båda lägenheterna om 3 rum och kök beror på att den ena är försedd med jungfrukammare 

och badrum. 

Oavsett hamnförvaltningens egna utrymmen och den för speditören avsedda dubletten skulle 

byggnaden enligt nämndens här gjorda förslag alltså i hyra inbringa 10150 kronor; vilket 

tämligen borde svara mot kostnaden för uppvärmning och renhållning m.m., under det att i 

hamndirektionens förslag motsvarande hyresbelopp uppgår till 6400 kronor. 

Beträffande vidare hamndirektionens förslag att, med undantag av den till borgmästaren 

A.E.Fagerlin av stadsfullmäktige upplåtna lägenheten, den för gårdskarlen avsedda lägenheten 

samt enkelrummet, övriga bostadslägenheter, 7 st., skulle tilldelas vissa vid hamnförvaltningen 

anställda tjänstemän såsom lön in natura, nämligen hamnmästaren, hamnbokhållaren, 

hamnservisen, hamnspårtillsyningsmannen, befälhavaren å bogserångaren, föreståndarenför 

fyr- och signalinrättningen å Tjuvholmen och hamnbetjänten, varvid viss minskning i den 

kontanta lönen skulle göras, beslutade nämnden, som ansåg att endast tre av dessa tjänstemän 

möjligen borde anses bi skyldiga att taga bostad i hamnförvaltningsbyggnaden, nämligen 

hamnmästaren, hamnservisen och hamnbetjänten, att de ifrågavarande 7 st. 

bostadslägenheterna icke borde ingå som löneförmåner till förut uppräknade, hamndirektionen 

underställda befattningshavare, utan att lägenheterna borde uthyras, dock med företräde för 

dessa att hyra desamma. 

Vad angår de tre tjänstemän, som av drätselkammaren anses böra om möjligt förmås att taga 

bostad i den nya byggnaden, beslutade nämnden vidare, att därest dessa förklarade sig villiga 

att taga den bostad, som ställes till deras resp. förfogande i hamnförvaltningsbyggnaden till den 

hyra, som nämnden härovan föreslagit, en ökning av lönen för resp. borde utgå, för 

hamnmästaren med 500 kronor, hamnservisen med 300 kronor och för hamnbetjänten med 200 

kronor, allt pr år, varvid hamnmästaren till bostad erhåller lägenheten om 5 rum och kök i 



våningen 1 tr. upp, hamnservisen en av lägenheterna om 3 rum och kök och hamnbetjänten en 

av lägenheterna om 2 rum och kök.” 

 

Under den vidare behandlingen av ärendet framhölls av herrar Nilsson och Lindqvist att de av 

tekniska nämnden föreslagna hyresbeloppen för de lägenheter, som skulle innehavas av 

hamnmästaren och hamnservisen, syntes dem vara för höga, varför man kunde befara att de 

ifrågavarande befattningshavarne icke ansåge sig av ekonomiska skäl kunna mottaga de dem 

erbjudna bostäder i byggnaden, varför hyran för dessa bostäder borde nedsättas med 200 resp. 

150 kronor. 

Å andra sidan framhölls emellertid att de av nämnden föreslagna hyrorna för de båda 

ifrågavarande lägenheterna icke kunde anses för höga, utan tvärtom mycket moderata. Så skulle 

den hamnmästaren tillämnade lägenheten om 5 rum och kök, som åsatts ett värde av 2000 

kronor, icke komma att kosta denne mer än c:a hälften eller c:a 1000 kronor, då det tas i 

betraktande dels att hamnmästaren, så länge han bor i lägenheten i fråga, erhåller en förhöjd lön 

av 500 kronor eller m.a.o ett kontant hyresbidrag av samma belopp dels erhåller fri värme till 5 

boningsrum, vilket lågt beräknat motsvarar 10 famnar ved, sågad, klyven och inlagd, á c:a 50 

kronor eller 500 kronor i en lägenhet, där det eldas med ved. För hamnservisen gäller samma 

förhållande. Väljer han den av lägenheterna om 3 rum och kök, som åsatts ett hyresbelopp av 

1050 kronor, kommer lägenheten att i verkligheten kosta denne icke mera än c:a 450 kronor. 

Hyran 1050 kronor – löneförhöjning 300 kronor – fri värme till 3 rum (6 famnar ved) 300 kronor 

= c:a 450 kronor. Väljer han åter den rymligare och dyrare lägenheten om 3 rum och kök, blir 

den verkliga hyran c:a 650 kronor, men erhåller han då samtidigt förmånen av badrum och 

jungfrukammare, vilket den förenämnda lägenheten saknar. 

Vidare skulle antecknas att vid jämförelse mellan hyrorna pr kvm. i 

hamnförvaltningsbyggnaden, sådana de nu föreslagits, och i kommunala bostadshuset det visar 

sig, att hyrorna i förvaltningsbyggnaden endast i de mindre lägenheterna mot hamnplanen något 

överstiga hyrorna i det kommunala bostadshuset, varvid dock är att märka, att någon fri värme 

icke ingår i hyrorna i den senare byggnaden. 

Efter avslutad överläggning i ärendet beslutade drätselkammaren med acclamation tillstyrka, 

att stadsfullmäktige ville antaga det förslag, som framlagts av kammarens tekniska nämnd; och 

anhöllo herrar Nilsson och Lindqvist att få till protokollet antecknat, att de yrkat, att 

hyresbeloppet för den lägenhet om 5 rum och kök, som tillämnas hamnmästaren, skulle 

nedsättas från 2000 till 1800 kronor och att hyresbeloppet för den lägenhet om 3 rum och kök, 

som hamnservisen väljer, skulle nedsättas från 1050 till 900 kronor resp. från 1250 till 1100 

kronor. 

 

§3. 

J.M.Johansson m.fl. arbetare i stadens allmänna arbeten hade i skrivelse till drätselkammaren 

anhållit om timlönens höjande med 15 öre pr timme, räknat f.o.m. den 1 innevarande månad. 

Sedan byggnadskontoret i infordrat yttrande över framställningen med uppgift, att 

timpenningen för grovarbetare vid Statens Järnvägar på platsen f.n. är 85 öre och att 

timpenningen vid hamnen är för de arbetare, som erhålla familjeunderstöd, 75 öre och 80 öre 

för de övriga, föreslagit att, då stadens arbetare äro ur arbetssynpunkt av mycket olika värde, 

drätselkammaren ville såtillvida bifalla deras ansökan att fullgoda grovarbetare erhålla 80 öre i 

timpenning och de övriga därunder i proportion härtill och specialarbetare däröver likaledes i 

proportion härtill. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att med bifall till vad 

byggnadskontoret föreslagit, bestämma att utbetalning av den nya timpenningen skall träda i 

kraft f.o.m. den 25 innevarande april. 

 



§4. 

Magistraten hade i anledning av Kungl. Maj:ts nådiga cirkulär den 14 januari 1918, varigenom 

magistraterna i riket erhållet uppdrag att uppmana vederbörande myndigheter i städerna att 

genom tillfällig förstärkning av polis- och åklagaremyndigheterna söka åstadkomma ett mera 

effektivt tillämpande av kristidsförfattningarna, i skrivelse till stadsfullmäktige hemställt att 

stadens poliskår måtte i enlighet med vad stadsfiskalen i bilagt yttrande föreslår utökas dels 

med en fast detektivtjänst med tjänsteställning och lön som överkonstapel dels fem extra 

poliskonstapelstjänster med förordnande tillsvidare med samma lön som de ordinarie 

poliskonstaplarna. 

Sedan stadsfullmäktige remitterat detta ärende till drätselkammaren, beslutade kammaren vid 

sammanträde den 14 nästlidne mars att lämna ordföranden och ledamoten herr Axel Nilsson i 

uppdrag att av stadsfiskalen inhämta närmare upplysningar om arbetsfördelning, arbetstid m.m. 

inom den nuvarande poliskåren. 

Efter tagen del av en av stadsfiskalen verkställd utförlig utredning om arbetsfördelningen, 

arbetstid m.m. inom den nuvarande poliskåren och om behovet av utökning av densamma, 

vilken utredning de kommitterade överlämnat till drätselkammaren, beslutade nu kammaren att 

hos stadsfullmäktige tillstyrka 

att en särskild befattning för detektiva ärenden med tjänsteställning och avlöning som 

överkonstapel måtte tillsättas; 

att fem extra poliskonstaplar måtte tillsättas på förordnande tillsvidare med samma lön som 

utgår till ordinarie poliskonstaplar eller 1500 kronor jämte in naturaförmåner; och skulle två av 

dessa konstaplar tjänstgöra som vikarier för de å livsmedelsnämndens kortbyrå och en som 

vikarie för den för sjukdom tjänstledige poliskonstapeln G.A.Blomqvist. 

Sedan vidare antecknats, att magistraten enligt livsmedelsnämndens meddelande till 

drätselkammaren, ålagt nämnden att bestrida de kostnader, som komma att utgå för de två extra 

konstaplar, som blivit anställda som vikarier för de två ordinarie poliskonstaplar, som f.n. 

tjänstgöra å nämndens kortbyrå, utgör de belopp, som erfordras vid ett bifall till ovannämnda 

förslag 

1 detektivöverkonstapel, 2000 kr. jämte dyrtidstillägg 

2 extra poliskonstaplar, 1500 kr. jämte dyrtidstillägg 

1 extra poliskonstapel, 1200 kr. jämte dyrtidstillägg 

allt pr år räknat, vartill kommer fri uniformsbeklädnad. 

 

§5. 

Änkan Hilda Maria Johannesson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att staden måtte 

för hennes son, eldaren vid elektricitetsverket G.W.Johannesson, utbetala familjeunderstöd till 

honom under de 8 månader, han fullgör sin värnplikt. 

Sedan byggnadskontoret, vitsordande de i skrivelsen lämnade uppgifterna bl.a. att han har löfte 

att inträda i samma befattning efter fullgjord vapenövning, tillstyrkt framställningen, beslutade 

drätselkammaren att bifall densamma. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 



 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 april 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Lindgren, Wikén, fru Sundström, fröken Sundberg samt 

tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 27 mars 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för maj månad föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 77 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under april månad, slutande å 

kr. 955:40. 

 

§5. 

Efter därom gjord framställning beviljades hemmansägaren E.A.Wikström, Reveln, 50 kronor 

till inköp av konfirmationskläder åt fosterbarnet Rosa Lindvall. 

 

§6. 

Följande förhöjningar i utgående fosterbarnsarvoden beviljades f.o.m. den 1 april 1918, 

nämligen 

åt arb. Ejnar Wallström, Mjölkudden, från 15 till 20 kronor per månad för John Hjalmar Snabb; 

åt arb. August Engström, Luleå, från 8 till 15 kronor per månad för Margit Larsson; 

åt torparen Olof Rosén, Antnäs, från 15 till 20 kronor per månad för Ingeborg Lundström; 

åt fru Selma Holmberg, Umeå, från 10 till 15 kronor per månad för Ebba Eugenia Jonsson; samt 

åt arb. S.Svensson, Boden, från 7:50 till 15 kronor för envar av Selma och Folke Svensson. 

 

§7. 

Efter därom gjord framställning beviljades fru Anna Eriksson ett par skor till Sven Romanus 

Westman. 

 

§8. 

Efter därom gjord framställning beviljades ogifta Hilda Engström f.o.m. den 1 maj 1918 ett 

månatligt bidrag å 15 kronor till dottern Gull Frideborgs utackordering. 

 

§9. 

Avslog styrelsen Ida Bergdahls framställning om utackorderingsbidrag för dottern Inga 

Borghild Ingeborg. 

 

§10. 

Beslöt styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt fru Märta Landén, Gunnar 

Sundqvist och Maria Nilsson samt för vistelse å kurort åt arbetaren Oskar Widman. 

 

§11. 

Beslöt styrelsen inköpa en tvättmaskin till fattiggården. 



 

§12. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 5 april: Albertina Holmström med fyra barn, 

den 5 april: Vivan Kristina Villigs barn (född), 

den 9 april: Anna Maria Stenberg 

samt att följande utgått 

den 5 april: Johan Gustav Adolf Larsson, 

den 8 april: Rudolf Håkansson. 

 

§13. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Augusta Charl. Ström, 

Ernst Joh. Holmberg, Bror Tore Torbjörn Nilsson, Herman Johansson och Alma Helena 

Andersson samt förklaring i fattigvårdsmål rörande Vendla Rosendahl. 

 

§14. 

Beviljades Hulda Granbom ett månatligt bidrag f.o.m. den 1 maj 1918 av kr. 12:50 för sonen 

Bror Sigurd. 

 

§15. 

Diakonissans rapport över april månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

M.Sundström 

C.A.Wikén” 

 
 

 

Protokoll maj år 1918 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 3 maj 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, O.E.Wester, Alb.Falk, 

M.Thingvall och G.Landström samt undertecknad, sekreterare. 

 

§1. 

Till justeringsmän av dagens protokoll valdes hrr Alb.Falk och M.Thingvall. 

 

§2. 

Föredrogs och godkändes protokoll från styrelsens sammanträde den 25 sistlidne april. 

 

§3. 

Folkskollärarinnan Signe Flodins anhållan om tjänstledighet fr.o.m. den 6 innevarande maj 

t.o.m. terminens slut blev av styrelsen avslagen. Beslutet fattades efter omröstning med rya 

röster mot två. En ledamot deltog icke i omröstningen. 

Mot detta beslut anförde ordf. hr A.Gullberg sin reservation. 



 

§4. 

I anledning av cirkulär från Kungl. Folkskolöverstyrelsen med anhållan, att folkskolestyrelsen 

ville på lämpligt sätt frångå bedrivandet av trädgårdsskötsel vid distriktets skolor på sådant sätt, 

att rotfrukts- och grönsaksodling i skolornas planteringsland må komma att giva det största 

möjliga tillskott till vår folknäring, beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden och överläraren att 

undersöka möjligheterna för anordnande redan i år av skolträdgård å det för sådant ändamål 

reserverade området vid Mjölkuddsskolan samt till styrelsen inkomma med förslag härutinnan. 

 

§5. 

’Nordisk lantmannatidning’ hade i till skolstyrelsen ställd skrivelse hemställt att styrelsen måtte 

inköpa största möjliga antal exemplar av ’Odlings- och planteringsboken’ av F.A.Wingborg för 

utdelning på lämpligt sätt. Styrelsen uppdrog åt ordföranden och överläraren att låta genom 

kompetent person granska boken och, ifall den befanns därvid lämplig, inköpa och bland de 

äldre skolbarnen utdela 200 ex. 

 

§6. 

Skolstyrelsen beslöt att även innevarande läsår årsexamen och den sedvanliga avslutningen av 

arbetsåret skulle inställas. 

Däremot skulle genom kungörelse i tidningarna barnens föräldrar och målsmän anmodas att 

under veckan 21-25 maj besöka skolan. 

 

§7. 

Enligt förslag av överläraren beslöt folkskolestyrelsen, att avgångsexamen med från fjärde 

klassen avgångna elever skulle förrättas vid skolorna inom staden onsdagen den 29 maj kl. 10-

12 f.m., vid Karlsviks folkskola samma dag kl. 5-7 e.m. och vid Mjölkuddens folkskola 

torsdagen den 30 maj kl. 10-12 f.m. samt att läsningen i övriga klasser vid skolorna utom staden 

skulle avslutas fredagen den 31 maj och vid skolorna inom staden lördagen den 1 juni. 

 

§8. 

Till censorer vid avgångsexamen i Karlsvik valdes hrr Alb.Falk och O.E.Wester med hr 

O.Olsson som suppleant samt i Mjölkudden hrr O.Åhrström och M.Thingvall med fröken Märta 

Bucht som suppleant. 

 

§9. 

Skolstyrelsen beslöt inköp av 160 st. smidda klädhängare för östra skolhuset. 

 

§10. 

Skolstyrelsen uppdrog åt ekonominämnden att i samråd med byggnadskontoret låta uppgöra 

arbetsbeskrivning å de reparationsarbeten i skolhusen, som enligt stadsfullmäktiges beslut skola 

utföras under innevarande år, samt infordra ock antaga anbud i dessa arbeten. 

 

§11. 

Till protokollet antecknades, att landsfiskalen Otto Stenberg i Töre den 19 sistlidne april 

förordnats till barnavårdsman för tjänsteflickan Jenny Viktoria Larssons den 8 mars 1918 födda 

gossebarn Axel Bertil. 

 

§12. 

Från undervisningsnämnden anmäldes, att nämnden vid sammanträde den 24 sistlidne april 

utfärdat tjänstgöringsbetyg för småskollärarinnan Elin Sjölander. 



 

§13. 

På framställning av domprosten J.Hansson beslöt folkskolestyrelsen att tills vidare upplåta 

lokaler i Mjölkuddens och Notvikens skolhus för de månatliga gudstjänster, som enligt 

tjänstgöringsreglemente för pastoratets prästerskap skola hållas å förenämnda ställen, med 

skyldighet för kyrkorådet att ersätta de kostnader för bränsle, lyse och städning, som härigenom 

åsamkas skolkassan. 

 

§14. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att ersättningen för bränsle o lyse m.m. för årets konfirmandskola 

skulle utgå med 20 kr., varjämte till protokollet antecknades, att vaktmästaren D.Nilsson begärt 

30 kr. för arbete med eldning och städning. 

 

 Dag som ovan 

  Alf.Gullberg 

   /P.Edv.Lindmark 

Justerat 

Alert Falk 

Mauritz Thingwall” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 6 maj 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Thurfjell, Nilsson och Högström. 

Byggnadschefen, brandchefen. 

 

§1. 

Godkändes följande av stadskamreraren föreslagna arrendevillkor för de lägenheter, som under 

dagens sammanträde komma att utbjudas på auktion, nämligen 

att beträffande ägofiguren n:r 68, del av vreten n:r 151, å Stadsön densamma skall hållas i god 

hävd under arrendetiden; 

att beträffande höslottern å Småskären arrendet endast omfattar de öppna platserna och att 

bärbuskar icke under någon förevändning får skadas eller avslås. 

 

§2. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 30 nästlidne april. 

 

§3. 

Sedan brandchefen med tillstyrkan överlämnat av brandmännen Herman Sundström och Emil 

Scherdin var för sig gjord anhållan om avsked från innehavande befattning vid Luleå stads 

brandkår f.o.m. den 1 innevarande maj, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att 

lämna bifall till deras anhållan. 

 

§4. 

Brandchefen hade med anmälan, att brandmannen J.F.A.Risto, som den 30 nästlidne mars 

erhållit 5 dagars tjänstledighet, icke återkommit efter tjänstledighetens slut, utan avvikit ur 



tjänsten, i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren ville förklara Risto avskedad 

på grund av rymning och förlustig innestående löne- och sparbanksmedel. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla, vad brandchefen föreslagit. 

 

§5. 

Sedan till denna dag auktion utlysts medels kungörelse i ortstidningarne för utbjudande av en 

del staden tillhöriga jord-, jakt- och höslottslägenheter, upplästes först den om auktionen 

utfärdade kungörelsen, varefter tillkännagavs 

dels att beträffande ägofiguren n:r 68, del av vreten n:r 151, å Stadsön, vilken lägenhet är odlad, 

densamma skall under arrendetiden hållas i god hävd; 

dels beträffande höslottern å Småskären arrendet endast omfattar de öppna platserna och att 

bärbuskar icke under någon förevändning får skadas eller avslås. 

Vid företaget utbjudande avgåvos därefter följande högsta anbud 

å ägofiguren n:r 68 å Stadsön, för 5 år, Lambert Bergman, Gammelstad, 35 kronor; 

å jakträttigheten å Småskären, för 1 år, stadsfiskalen E.Hallberg, 166 kronor; 

å jakträttigheten å Hamnholmen, för 1 år, extra kronojägaren J.O.Rönnqvist, 15 kronor; 

å höslottern å Småskären, för 1 år, Sofia Westerberg, 86 kronor; 

å höslottern i Ytterviken, för 1 år, Erik Eriksson, 4 kronor. 

Vid prövning av dessa anbud blevo samtliga antagna. 

 

§6. 

Företogs till behandling bostadskommitténs förslag i bostadsfrågan, därvid upplästes ett av 

kommittéledamoten redaktör Gunnar Hammarlund till förslaget avgivet särskilt yttrande, vilket 

icke blivit drätselkammarens ledamöter särskilt delgivet. 

Efter diskussion beslutade nämnden att uppskjuta den definitiva behandlingen av ärendet samt 

att uppdraga till byggnadskontoret 

att införskaffa anbud å den mark, som icke är i stadens ägo inom det av bostadskommittén 

föreslagna tomträttsområdet; 

att jämväl införskaffa anbud å den mark, som icke är i stadens ägo inom tomterna n:r 6, 7, 8 

och 9 i kvarteret Renen; 

att inkomma med kostnadsförslag till uppförande av 5 st. dubbelhus å de förutnämnda tomterna 

i kvarteret Renen enligt effektivsystem i huvudsaklig överensstämmelse med 

bostadskommitténs förslag bilagda ritningar av dubbelhus i Kungsholms villastad; samt 

att inkomma med ritningar och kostnadsförslag till uppförande av 3 st. byggnader å tomterna 

n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern jämte anbud å den mark, som är i enskild ägo, inom dessa 

tomter. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett från folkskolestyrelsen ingivet förslag 

om förändring av Mjölkuddens folkskola till s.k. A-skola, utmynnande i följande yrkande 

att folkskolan i Mjölkudden från höstterminens början år 1918 förändras till A-skola; 

att för detta ändamåls vinnande två lärosalar och ett skolkök inredes i enlighet med av stadens 

byggnadskontor upprättad ritning; 

att för dessa omändrings- och nybyggnadsarbeten ett anslag av 22500 kronor samt för inköp av 

skolköksinventarier ett anslag av 2500 kronor beviljas eller sammanlagt 25000 kronor; samt 

att en e.o. folkskollärare- och en e.o. folkskollärarinnetjänst inrättas vid Mjölkuddens skola från 

höstterminens början, för vilket ändamål, efter fråndragning av statsbidrag för dessa tjänster, 

ett anslag av kr. 471:50 fordras för innevarande år. 



Vid föredragning av ärendet granskades först kostnadsförslaget, och ansåg nämnden att på 

grund av att ytterliga stegringar beträffande materialpriser inträtt, sedan kostnadsförslaget 

upprättades, detta borde ökas med minst 12 % eller till 25200 kronor. 

Sedan nämnden vidare tagit del av de olika yttranden, som vidligga handlingarna i ärendet, 

ansåg sig nämnden på grund av de vägande synpunkter, som framförts av folkskoleinspektören 

Johannes Sunneman, icke böra tillstyrka det av folkskolestyrelsen framlagda förslaget till 

omändring av Mjölkuddens folkskola. 

 

§8. 

Antecknades, att herr Thurfjell med nämndens tillstånd avlägsnade sig från sammanträdet. 

 

§9. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Mjölkuddens invånare gjord 

framställning om anordnande av en vattenkastare, där vattenledningens korsar landsvägen vid 

arbeten J.E.Anderssons gård i Mjölkudden, hade byggnadskontoret i bilagt yttrande på anförda 

skäl avstyrkt den gjorda framställningen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av den remitterade 

handlingen hemställa att stadsfullmäktige ville på så sätt lämna bifall till framställningen, att 

staden uppsätter en vattenkastare av den typ, som kostar 600 kronor, mot de att den del av 

Mjölkuddens invånare, som komma att använda sig av vattenkastaren avgiva en av 

drätselkammaren godkänd förbindelse att bekosta underhållet av vattenkastaren samt att avgift 

erlägges enl. gällande taxa. 

 

§10. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med yttrande över en av stadsfullmäktige till 

drätselkammaren gjord framställning från Mjölkuddens befolkning, att staden måtte flytta 

sopplatsen eller eventuellt anlägga en brännugn, beslutade nämnden på byggnadskontorets 

förslag att tillskriva Stockholms stads renhållningsdirektör, ingenjören Karl Tingsten, vilken 

uppgjort förslag till renhållningens ordnande för flere av Sveriges mindre städer, med förfrågan 

om han ville åtaga sig att uppgöra ett sådant förslag för Luleå stad och vad den ungefärliga 

kostnaden skulle uppgå till för hans arbete. 

 

§11. 

Då Bergvikens invånare ansett sig vara i stort behov av elektriskt ljus, men stadsfullmäktige av 

ekonomiska skäl avslagit deras begäran, att staden själv där skulle distribuera elektrisk ström, 

hade på sin tid elektroingenjören Rudolf Bergman i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit att 

till lägsta möjliga pris få köpa erforderlig elektrisk energi för förseende av Bergviken med 

elektriskt ljus, varvid den behövliga energien, c:a 7 kw, skulle uttagas från stadens 

högspänningslinje till pumpstationen. 

Sedan byggnadskontoret nu inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande i ärendet, 

beslutade nämnden på förslag av byggnadskontoret att, då Bergvikens belysningsfråga numera 

lösts på annat sätt, föreslå stadsfullmäktige, att ansökningen icke måtte till vidare åtgärd 

föranleda. 

 

§12. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av J.A.Hedqvist i skrivelse gjord 

anhållan om tillstånd att å av honom inköpta vretan n:r 379-382 av Luleå stads donationsjord i 

Mjölkudden uppföra nödiga uthus, bestående av ladugård, lider och bodar, samt tillbygga ett 

trapphus till boningshuset, hade byggnadskontoret i av drätselkammaren infordrat yttrande 



anfört, att, då byggnaderna kunna anses erforderliga för jordens brukande, ett bifall till 

framställningen icke strider mot donationsjordsbrevets bestämmelser. 

Efter anteckning vidare att byggnaderna ifråga icke komma i vägen för fastställda trafikleder, 

beslutade nämnden att med remisshandlingarnes återställande tillstyrka bifall till den av 

sökanden gjorda framställningen. 

 

§13. 

Skohandlanden E.W.Isaksson hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit att för uppförandet 

av en sommarbostad om 2 rum och kök få på en tid av 25 år arrendera en del av vreten n:r 723, 

som närmare framgår av bilagda av stadsingenjören Erik Kinnman upprättade karta och i vidd 

innehållande 1250 kvm. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med av drätselkammaren begärt yttrande över 

framställningen, beslutade nämnden att på så sätt hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

densamma 

att området upplåtes på arrende under 25 år med skyldighet för arrendatorn, att, därest staden 

skulle komma i behov av området eller en del därav avträda marken efter ett års uppsägelse; 

att i arrendeavgift årligen skall erläggas ett belopp av 40 kronor; 

att arrendatorn skyldigkännes att flytta den väg, som går över området, utanför detsamma. 

 

§14. 

I skrivelse till drätselkammaren hade distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar i Luleå med 

översändande av bilagda ritning, utvisande planerad omläggning av järnvägslinjen vid 

Kallkällan c:a 2 km. från Luleå station, anhållit om meddelande om och till vilket pris Luleå 

stad är villig att till Statens Järnvägar överlåta för omläggningen behövlig mark, som å ritningen 

betecknats med fina röda streck. 

Sedan byggnadskontoret på skäl, att området icke torde behövas eller komma att behövas för 

något stadens ändamål, tillstyrkt försäljning av detsamma mot ett pris av 2000 kronor pr har, 

varvid, då området i vidd innehåller 5644 kvm, köpeskillingen skulle bliva 1128 kronor 80 öre, 

beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att överlämna handlingarna i ärendet till 

stadsfullmäktige med hemställan om bifall till av byggnadskontoret gjorda förslag i saken. 

 

§15. 

Sedan från Luleå stads gatuarbeten till hamndirektionen den 12 december 1916 inkommit en 

räkning å hamnens del i kostnaden för gatuarbeten, vari inginge ett belopp av kronor 13004:19, 

som avsåge 1915 års gatuarbeten, hade hamndirektionen hos stadsfullmäktige anhållit om ett 

tilläggsanslag för gäldande av denna kostnad. 

Efter föredragning av detta ärende hade stadsfullmäktige vid sammanträde den 14 maj 1917 

beslutat att återremittera detsamma till hamndirektionen för utredning, om ej anslag för samma 

ändamål redan förut av stadsfullmäktige beviljats dels att remittera ärendet för yttrande till 

drätselkammaren. I till stadsfullmäktige lämnad utredning meddelade hamndirektionen att, 

sedan det till direktionen anmälts, att årets anslag till södra hamnplanens ordnande överskridits 

med omkring 8350 kronor och att efter förfrågan hos stadsingenjören, denne upplyst att 

omkring 13600 kronor återstode att likvidera för nämnda arbete, direktionen den 7 december 

1915 begärt ett tillägg till 1915 års anslag å 22000 kronor, vilken begäran av stadsfullmäktige 

bifölls den 11 mars 1916. Sedan räkning inkommit den 12 december 1916 från Luleå stads 

gatuarbeten för de arbeten, som utförts under år 1915 för södra hamnplanens ordnande, hade 

hamndirektionen ansett att räkningen icke borde utan granskning utbetalas, varför dess 

utanordnande under året icke medhanns. Som hamndirektionen vid uppgörande av staten för år 

1917 var av den tanken, att beloppet ifråga skulle bliva utbetalat under år 1916, under vilket år 



stadsfullmäktige beviljat anslaget i fråga, icke balanserade detsamma i 1917 års stat, har 

direktionen ansett nödigt att ånyo begära anslag för angivna ändamål. 

Efter anteckning härav och föredragning av ett av byggnadskontoret avgivet yttrande i ärendet, 

beslutade nu nämnden att, då hamndirektionen varken i staten för 1917 eller i räkenskapen för 

1916 balanserat det av stadsfullmäktige den 11 mars 1916, § 8, beviljade tilläggsanslaget, för 

sin del tillstyrka, att stadsfullmäktige måtte bevilja det av hamndirektionen den 12 december 

1916 begärda tilläggsanslaget av kr. 13004:94. 

 

§16. 

Antecknades att herr Thurfjell åter infann sig å sammanträdet. 

 

§17. 

C.A.Westerlund, ägare av vreten n:r 196 å Stadsön i Nederluleå socken, hade i skrivelse till 

drätselkammaren gjort framställning att av Luleå stad genom köp få förvärva den del av vreten 

i fråga, som enligt av distriktslantmätaren L.Brännström senast förrättad uppgång av gränserna 

för Luleå stads donationsjord å Stadsön tillfallit Luleå stad. 

Sedan byggnadskontoret i infordrat yttrande, på skäl att Westerlund och hans företrädare ansett 

marken ifråga vara deras egen och i god tro brukat den i långlig tid, tillstyrkt att stadens del av 

vreten, i vidd 16,10 ar, måtte försäljas till honom mot en köpeskilling beräknad efter 1000 

kronor pr tunnland eller 2000 kronor pr har eller för ett belopp av 322 krono, beslutade 

emellertid nämnden, att, då en försäljning av stadens jord å Stadsön borde, då flere 

framställningar om inköp av delar av förenämnda jord till drätselkammaren inkommit, 

behandlas i ett sammanhang, utarrendera vretdelen i fråga till Westerlund för 5 år med 

förlängning av arrendetiden på 1 år i sänder, så länge uppsägning icke sker från någondera 

sidan, mot en arrendegift av 15 kronor pr år. 

 

§18. 

G.A.Westerlund i Gammelstad, ägare till 81,61 ar av vreten n:r 148 å Stadsön, hade i skrivelse 

till stadsfullmäktige den 16 maj 1914 föreslagit 

att han mot skälig köpeskilling finge förvärva stadens del av vreten n:r 148, eller därest detta 

icke kunde vinna bifall, 

att ett ägoutbyte göres så, att han erhåller stadens väster om järnvägen belägna del av lägenheten 

mot det att han till staden avstår sin del av lägenheten, som är belägen öster om järnvägen, i 

vilket senare fall staden skulle bli ägare till ett sammanhängande område av vreten n:r 148 på 

ena sidan om järnvägen och han ett sammanhängande område på andra sidan om järnvägen. 

Som Westerlund vid föreslagna ägoutbyte skulle få ett område, som är 8,45 ar större än det han 

lämnar, hade han förklarat sig villig att erlägga skälig mellanavgift. 

Vidare skulle antecknas, att, sedan stadsingenjören inkommit med yttrande i ärendet, 

drätselkammaren vid sammanträde den 1 mars 1915 beslutat att bordlägga detsamma i avvaktan 

på lantmäteriförrättningens å Stadsön slutförande. 

Sedan nu byggnadskontoret inkommit med förnyat yttrande i saken, beslutade nämnden, som 

ansåg att det vore till stadens fördel, att ett ägoutbyte gjordes, att hos stadsfullmäktige tillstyrka 

att följande ägoutbyte måtte göras 

att Westerlund av staden erhåller enligt L.Brännströms karta ägofigurerna n:r 42, 43, 44 och 45 

eller 20,80 ar á 20 kronor     Kr. 416:- 

att staden av Westerlund erhåller enligt L.Brännström karta en yta av 10,93 ar 

á 20 kronor      Kr. 218:60 

varvid mellanavgiften, som Westerlund har att betala, utgör  Kr. 197:40. 

 

§19. 



Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att träda i underhandling med 

O.Westerlunds sterbhus om försäljning till staden av den del av vreten n:r 149, som ligger norr 

om där gående väg. 

 

§20. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren med erinran därom att maskinisten 

C.A.Röstlund, som börjat sin ordinarie tjänstgöring hos staden den 1 april 1917 och således 

icke kommit åtnjutande av dyrtids- och familjetillägg för nämnda år i likhet med övriga stadens 

befattningshavare, måtte såsom ersättning för de arbeten, han under sommaren 1917 utfört för 

värmeledningens försättande i användbart skick, för vilka arbeten staden eljest måst för dryga 

kostnader anlita entreprenör, erhålla en gratifikation av 500 kronor. 

Sedan drätselkammaren till byggnadskontoret återremitterat dess framställning för utredning 

bl.a. i vad mån denne vid utförandet av de i kontorets förenämnda skrivelse angivna arbeten 

använt övertid, meddelade i förnyat yttrande byggnadskontoret att den av maskinisten använda 

övertiden ej särskilt upptecknats av kontoret, då maskinisten icke torde hava rätt till 

övertidsbetalning, men att kontorets tjänstemän, som följt arbetets gång, kunna vitsorda, att 

maskinisten för dessa arbeten använt mycken övertid. Frångående förslaget att tilldela 

maskinisten en gratifikation, vilken form för ersättning torde ha sina nackdelar, föreslog nu 

byggnadskontoret att, då omskrivna arbeten icke i vanlig fall kan anförtros åt maskinisten och 

man således torde kunna anse att de icke direkt tillhöra hans skyldigheter, till maskinisten 

utbetala en övertidsersättning för dessa arbeten efter 50 % på hans ordinarie avlöning, vilken 

utgör 6 kronor pr dag eller 60 öre pr timme; och skulle med ett tantal av 551 st. övertidstimmar 

beloppet utgöra 551 x 90 = 495,90 kronor. 

Vid föredragning av ärendet, beslutade nämnden att, då ett flertal av de arbeten, som upptagits 

i bilagda förteckning, icke tillhörde maskinistens tjänst, hemställa hos stadsfullmäktige att 

lämna bifall till byggnadskontorets sistnämnda förslag. 

 

§21. 

Sedan distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar med anledning av från hamndirektionen 

erhållet utdrag av dess protokoll den 23 nästlidne februari, § 2, angående övertagande av Statens 

Järnvägars bojar i södra hamnen, i skrivelse till hamndirektionen meddelat, att förvaltningen är 

villig att till direktionen överlämna samtliga Statens Järnvägar tillhöriga inom hamnområdet 

utlagda bojar med kättingar och ankare under villkor, att hamndirektionen helt och hållet 

övertager anskaffandet och underhållet av erforderliga förtöjningsbojar vid Statens Järnvägars 

kajer å Svartön, hade hamndirektionen då Statens Järnvägar godkändt dess villkor beslutat att, 

då för närvarande tvenne bojar för ovannämnda ändamål äro erforderliga och kostnaderna för 

dessa enligt verkställd beräkning uppgå till 10500 kronor pr st., ingå till stadsfullmäktige med 

begäran om ett anslag av 21000 kronor för ifrågavarande ändamål, att utgå ur inflytande medel 

från Tjuvholmssundet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att för sin del tillstyrka bifall till 

hamndirektionens i ärendet gjorda förslag. 

 

§22. 

Med överlämnande av en i samråd med telegrafingenjören A.H.R.Sjöstedt uppsatt förteckning 

å instrumenter m.m. för montering av transformator i transformatortornet vid Notviken i och 

för strömleveransen från Råneå elektriska kvarnaktiebolag, hade byggnadskontoret anhållit att, 

då de i förteckningen upptagna priser äro satta enligt Allmänna Svenskas uppgifter och synas 

vara fördelaktiga, hos nämnda bolag få inköpa desamma. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till vad byggnadskontoret här 

ovan föreslagit. 



 

§23. 

Livsmedelsnämnden, som på grund av den stora bristen på potatis tagit i övervägande, vilka 

åtgärder, som lämpligen borde vidtagas för att ett bättre förhållande skall inträda på 

potatismarkanden, har därvid funnit det vara av behovet ofrånkomligen påkallat, att av staden 

anlägges en rymlig jordkällare, i vilken potatis och andra rotfrukter kunna, skyddas mot kyla, 

förvaras över vintern. 

Sedan livsmedelsnämnden med anledning härav i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, att 

kammaren ville låta utreda kostnaden för anläggning av en sådan källare, av storlek att kunna 

rymma intill 400 ton rotfrukter, hade nu byggnadskontoret i av drätselkammaren infordrat 

yttrande överlämnat ritning och kostnadsförslag, slutande på en summa av 40000 kronor. 

Efter anteckning vidare att byggnadskontoret ansett att lämpligaste platsen för potatiskällaren 

vara Pontusudden strax söder om s.k. Pontusbaracken, beslutade nämnden att med 

överlämnande av handlingarne i ärendet hos stadsfullmäktige tillstyrka att en potatiskällare 

måtte uppföras i huvudsaklig överensstämmelse med av byggnadskontoret upprättad, bilagd 

ritning till en kostnad av högst 40000 kronor. 

 

§24. 

Sedan ägarne till den i Storgatan vid tomt n:r 3 i kvarteret Aborren å stadens mark stående 

byggnad på förfrågan i skrivelse till byggnadschefen meddelat, att de voro villiga att till staden 

sälja byggnaden i nu befintligt skick till ett pris av 2800 kronor, hade byggnadskontoret 

föreslagit, att, då priset är alldeles för högt, drätselkammaren ville vidtaga åtgärder för husets 

borttagande. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då staden behöver det område, där 

byggnaden är uppförd, för Storgatans framdragande, anmoda ägarne att borttaga densamma. 

 

§25. 

Till byggnadskontoret remitterades för yttrande 

1/ Folkskolestyrelsens anhållan att få inköpa 2 ½ kbm. matjord; 

2/ Kungl. Telegrafverkets anhållan om tillstånd att få nedlägga kabelblock i Storgatan och 

Nygatan. 

 

§26. 

Luleå stads livsmedelsnämnd hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om upplåtelse för 

potatisodling av de områden å Erikslund, som ännu icke äro tagna i anspråk av Statens 

Järnvägar samt övriga områden, vilka icke äro utarrenderade genom fleråriga kontrakt. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, med undantag av det område, som numera 

tillhör Statens Järnvägar, och ett område, c:a 130 meter långt och c:a 27 meter brett av vreten 

n:r 432, liggande intill den Lina Linder tillhöriga vreten n:r 426, avgiftsfritt begärda område till 

livsmedelsnämnden; och skulle eventuelt behövlig stängselreparation och dikesrensning 

bekostas av denna. 

 

§27. 

Godkändes av byggnadskontoret upprättade köpebrev 

1/ ang. försäljning till konsul H.Burman av den del av fastigheten n:r 2, som faller inom tomt 

n:r 4 i kvarteret Måsen; 

2/ ang. försäljning till grosshandlare Atle Burman av staden tillhöriga del av utfyllning nedom 

fastigheten n:r 268b, som faller inom tomten n:r 1 i kvarteret Laken. 

 

§28. 



Sedan M.Brandfors och Fastighetsaktiebolaget Brage utfärdat köpebrev å försäljning till Luleå 

stad av vreten n:r 825 å Luleå stads donationsjord, beslutade nämnden att söka lagfart å vreten 

i fråga. 

 

§29. 

Sedan C.W.Nilsson utfärdat gåvobrev å upplåtelse i Luleå stad av den del 188,05 kvm. av 

fastigheten n;r 141a i Luleå stad, beslutade nämnden att, efter dödning av i fastigheten eventuelt 

befintliga inteckningar, söka lagfart på fastighetsdelen ifråga. 

 

§30. 

Föredrogs och godkändes av nämndens ordförande och ledamoten herr Sjöstedt på nämndens 

uppdrag enligt protokoll den 7 nästlidne mars verkställda upphandling av mätare; och 

antecknades att mätareinköpet omfattade 

 Från Zander & Ingeström 

250 st. likströmsampéretimmätare 220 volt typ L.1 därav 200 st. för 3 amp. Och 

50 st. för 5 amp, á 35:50     Kr. 8875:- 

 Från Oscar J.Schramm 

20 st. kwt.-mätare typ L.R.c. 2 x 5 amp. á 92:-   Kr. 1840:- 

10 st. kwt.-mätare typ L.R.c. 2 x 10 amp. á 92:-   Kr. 920:-. 

 

§31. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat ett av G.Govenius gjort hembud att till 

Luleå stad försälja vreten n:r 128-130, beslutade nämnden att remittera ärendet till 

byggnadskontoret för yttrande. 

 

§32. 

Uppdrogs till byggnadskontoret att omedelbart införskaffa upplysning, när Aktiebolaget 

Elektromaskin är i stånd att leverera det av staden beställda omformareaggregatet med tillbehör. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 7 maj 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindqvist, Nilsson, Nordin, Sundberg och Wikén. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 2 nästlidne april. 

 

§2. 

Poliskonstapeln G.A.Blomqvist hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att han, som 

åtnjutit tjänstledighet under tiden 17/1 – 31/3 innevarande år på grund av sjukdom och även 



erhållit magistratens bifall till av honom med läkareintyg styrkt ansökan om förlängd 

tjänstledighet under tiden 1/4 - 31/7 detta år, måtte under sistnämnda beviljade tjänstledighet få 

enahanda avlöning, som han hittills f.o.m. den 17 nästlidne januari uppburit, nämligen lön, 

oavkortad, samt dyrtids- och familjetillägg. 

Vid förberedande behandling av ärendet beslutade nämnden vid sammanträde den 2 nästlidne 

april att, då Blomqvist enligt gällande lönereglementes bestämmelser äger rätt att under 

sjukdom, mot avstående av tjänstgöringspenningarne, uppbära lönen i tre månader, lönen jämte 

dyrtids- och familjetillägg, måtte utan vidare utbetalas till denne t.o.m. den 16 nästlidne april; 

och anhöll nämnden, att stadsfiskalen ville avgiva yttrande, i vad mån vikarie behövde anställas 

för konstapeln Blomqvist under hans fortsatta sjukdom under tiden 17 april – 31 juli 

innevarande år och kostnaden härför. 

Sedan stadsfiskalen i avgivet yttrande meddelat dels att behovet av vikarie, med hänsyn till den 

stora anhopningen av arbete, är oavvisligt, dels att kostnaderna för vikarie icke kan beräknas 

lägre än till 125 kronor pr månad och därpå löpande dyrtids- och familjetillägg jämte fri 

uniformsbeklädnad, antecknades, att lönereglementet bestämde, att därest befattningshavaren 

tillhopa åtnjutit tjänstledighet för sjukdom och enskilda angelägenheter under 3 månader, 

ytterligare tjänstledighet icke kan annat än i särskilda i reglementet angivna fall, beviljas av 

drätselkammaren. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden, alltså som icke ansåg sig kunna bevilja Blomqvist 

de av honom, i hans skrivelse begärda löneförmåner under den tid, den överstiger 3 månader, 

att med överlämnande av dennes framställning till stadsfullmäktige hemställa att fullmäktige 

ville lämna bifall till framställningen i fråga. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av hyresnämnden gjord anhållan, att, 

som de göromål, vilka skola ombesörjas av nämnden, tager ansenligt mera tid i anspråk än vad 

den utgått ifrån, när den gjorde sin framställning om beviljande av ett arvode till anställande av 

en sekreterare hos hyresnämnden, ett förhöjt arvode av 400 kronor måtte beviljas denne, 

beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med remisshandlingens återställande hos 

stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den av hyresnämnden gjorda framställningen. 

 

§4. 

Sedan Framtidsförbundet sjuk- och begravningskassa n:r 93 i Bergviken hos stadsfullmäktige 

gjort anhållan att få komma i åtnjutande av ett hyresbidrag av 50 kronor, beslutade nämnden, 

som ansåg, att anslaget lämpligast borde tagas av de i innevarande års stat reserverade 

brännvinsmedel, att remittera framställningen till stadskamreraren för yttrande i samband med 

förslag till fördelning av desamma. 

 

§5. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat barnavårdsnämndens hos fullmäktige 

gjorda anhållan om ett förslagsanslag för innevarande år av 2500 kronor för bestridande av de 

omkostnader, som bliva en följd av tillämpningen av den nya lagen om utom äktenskapet födda 

barn, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med återställande av 

remisshandlingarna hemställa, att stadsfullmäktige ville bevilja det av barnavårdsnämnden 

begärda förslagsanslag av 2500 kronor. 

 

§6. 

Sedan magistraten med överlämnande av bilagda till stadsfullmäktige ställda skrivelse, däri 

anhålles, att fullmäktige ville besluta att de vikarier, som förordnas att upprätthålla ordinarie 

poliskonstaplars tjänster, måtte komma i åtnjutande av dyrtidstillägg i likhet med stadens 



ordinarie befattningshavare, i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville yttre 

sig över framställningen och sedan jämte eget yttrande överlämna densamma till 

stadsfullmäktige, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att till stadsfullmäktige 

överlämna magistratens framställning med hemställan om bifall till densamma. 

 

§7. 

Sedan magistraten ålagt livsmedelsnämnden att vidkännas de kostnader, som komma att utgå 

för de vikarier, som magistraten förordnat för de å kortbyrån anställda konstaplarna Olofsson 

och Olsson, hade livsmedelsnämnden i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att nämnden 

beslutat, att vidkännas de med ifrågavarande vikariat förknippade utgifter. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att lägga skrivelsen till handlingarne. 

 

§8. 

Sedan städerskan hos polisvaktkontoret Agnes Lundberg i skrivelse till drätselkammaren med 

framhållande att, enär såpa, borstar m.m. stigit i pris i hög grad, anhållit om höjning av gällande 

accord med 10 kronor eller till 33 kronor, beslutade nämnden att med bifall härtill bestämma 

att det nya accordet skall träda i kraft fo.m. den 1 innevarande maj. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Klara Olsson, änka efter avlidne 

handlanden Nils Olsson, hos fullmäktige gjord anhållan, att, då hon icke har andra tillgångar än 

sitt obetydliga bohag och tvenne barn att försörja, de mannen påförda, men ej guldna 

kommunalutskylder för åren 1915 kronor 77:70 och 1916 kronor 97:30 måtte avskrivas. 

I infordrat yttrande anför stadsfogden, vitsordande restantiernas storlek, att sökanden saknar 

utmätningsbar egendom, varför föga anledning finnes att antaga, att hon framdeles kan komma 

i den ställningen, att hon kan betala utskylderna i fråga. Som emellertid hennes 

betalningsförmåga ej blivit försämrad genom mannens död, utan snarare förbättrad, enär 

mannen, som var gammal och under senare åren sjuklig, ej kunnat bidraga till familjens 

underhåll, finns ingen anledning att i detta särskilda fall bifalla en ansökan om avkortning. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remisshandlingen 

hemställa, att stadsfullmäktige ville anmoda stadsfogden att, därest laga skäl föreligger, upptaga 

utskylderna i fråga å nästkommande avkortningsförteckning. 

 

§10. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från åkaren P.Johansson i 

Mjölkudden gjord anhållan dels att de kommunalutskylder, som han skulle ha betalat under 

1916, måtte avkortas, dels att han måtte för framtiden bliva befriad från skyldighet att erlägga 

kommunala utskylder, enär han på grund av tilltagande ålder och nedsatt arbetsförmåga, icke 

kan försörja sin stora familj, hade stadsfogden i av drätselkammaren infordrat yttrande avstyrkt 

ansökningen, såvitt den avser avkortning av 1916 års utskylder, vilka utgjorde Kr. 7:79. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige hemställa om avslag 

å framställningen i sin helhet. 

 

§11. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från gårdsägaren Olof Fridström hos 

fullmäktige gjord anhållan om att, på grund av rest kommet belopp för år 1916. 

I till drätselkammaren avgivet yttrande över framställningen framhåller stadsfogden, att 

sökanden under större delen av år 1917 på grund av kroppsskada, som han erhållit vid en 

olyckshändelse, varit oförmögen till arbete. Som emellertid denne äger en fastighet, vilken, 



enligt vad han själv uppgiver, endast är intecknad till halva taxeringsvärdet, hade stadsfogden 

ansett sig böra avstyrka ansökningen. 

Sedan vidare antecknats, att de resterande utskylderna gälla år 1915 och utgöra 111 kronor 6 

öre, beslutade nämnden att på av stadsfogden angivna skäl hos stadsfullmäktige avstyrka bifall 

till den av sökanden gjorda framställningen. 

 

§12. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat målaren J.W.Wallins hos fullmäktige 

gjorda anhållan, att han, då han vintern 1915 haft lungblödning och varit arbetslös under 

vintrarna, måtte bliva befriad för erläggande av kommunalutskylderna för åren 1913-1916, hade 

stadsfogden i avgivet yttrande meddelat, att sökanden resterar för följande kommunalutskylder, 

nämligen år 1913 Kr. 35:-, 1914 Kr. 31:50, 1915 Kr. 28:-. 1916 års kommunalutskylder hava 

guldits av sökanden, som numera lär vara återställd till hälsan. Som någon särskild anledning 

att, framför många andra, som i dessa tider hava det lika bekymmersamt som sökanden, 

efterskänka dennes utskylder, ej torde finnas, avstyrkte stadsfogden ansökningen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige avstyrka bifall till 

framställningen. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en anhållan från arbetareänkan Sofia 

Boström, att bliva befriad för erläggande av hennes avlidne man påförda, men obetalda 

kommunalutskylder för 1916, Kr. 34:33. Såsom motiv framhöll sökanden, att mannen lämnat 

6 barn efter sig, av vilka det äldsta var 14 år, att han icke varit delaktig i någon sjukkassa eller 

livförsäkringsbolag, och att han var skyldig 1300 kronor i bank, varför hon befann sig i knappa 

ekonomiska omständigheter. 

Sedan stadsfogden med meddelande, att de av sökanden lämnade uppgifterna äro riktiga, 

tillstyrkt ansökningen, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med 

remisshandlingens återställande till stadsfullmäktige hemställa om bifall till framställningen. 

 

§14. 

Augusta Pettersson, änka efter filaren Johan Pettersson, hade i skrivelse till stadsfullmäktige 

gjort framställning om avkortning av kommunalutskylderna för år 1916 av skäl att hennes nu 

avlidne mans inkomster hade varit små och hon själv sjuklig. 

Sedan stadsfullmäktige remitterat skrivelsen till drätselkammaren, hade nu stadsfogden i av 

kammaren infordrat yttrande anfört, att någon särskild anledning att bevilja avkortning av 

utskylderna i fråga icke synts honom förefinnas samt att de utskylderna, Kr. 96:53, numera äro 

guldna. Efter anteckning härav beslutade nämnden att med återställande av remisshandlingarne 

föreslå, att stadsfullmäktige ville lägga ärendet till handlingarne. 

 

§15. 

Stadskamreraren hade för utrotning av den massa råttor, som livsmedelsnämndens 

soppkokningsanstalt dragit till Saluhallen, anskaffat anbud från Svenska Aktiebolaget Ratin, 

Stockholm, å 4 flaskor Ratinkultur á 1000 gr. till ett pris av kr. 55:-, incl. emballage; och 

beslutade nämnden att med godkännande härav inköpa partiet för ändamålet. 

 

§16. 

Drätselkammaren hade år 1916 träffat sådant avtal med Luleå Byggnadsförening u.p.a. att, 

sedan föreningen inrett dels en lägenhet om 1 rum och kök å vinden i fastigheten n:r 9 i kvarteret 

Vargen dels en lägenhet om 1 rum och kök å vinden i fastigheten n:r 10 i samma kvarter, 

drätselkammaren skulle i första hand ersätta inredningskostnaden för dessa lägenheter mot 



vederlag, att staden får, från det lägenheterna äro färdiga, uppbära å desamma löpande hyra 

under så lång tid, att stadens sålunda förorsakade kostnad blir täckt, räknat efter en räntesats av 

4 ½ %. För dessa lägenheter betalar drätselkammaren enligt upprättade kontrakt med föreningen 

360 kronor pr år eller 30 kronor pr månad. Drätselkammaren uthyr i sin ordning lägenheterna 

till stensättaren G.F.Alm och stenarbetaren K.J.Johansson för en hyra av 300 kronor pr år eller 

25 kronor pr månad. 

Som det bidrag av 10 kronor, som livsmedelsnämnden utbetalade till drätselkammaren ur 

dyrtidsanslaget till utfyllnad av hyran för ifrågavarande lägenheter, numera icke på grund av 

ändrade bestämmelser, utgå till staden, har ekonominämnden, som icke anser sig kunna utöva 

sådan understödsverksamhet, som är förbehållen fattigvårdsstyrelsen, beslutat att hos 

hyresnämnden anhålla att få f.o.m. den 1 nästkommande okt. höja hyran för de båda 

lägenheterna med 5 kronor pr månad resp. och för den skull uppsäga hyresgästerna i desamma 

för upprättandet av nya kontrakt. 

 

§17. 

Sedan målaremästaren J.A.Nilsson uppsagt hyreskontraktet mellan honom, å ena sidan, och 

drätselkammaren, å andra sidan, ang. en lägenhet om ett rum och 2 varmskrubbar i fastigheten 

n:r 8 i kvarteret Hackspetten, beslutade nämnden att anhålla hos hyresnämnden om tillstånd att 

uppsäga drätselkammarens hyresgäst i lägenheten i fråga, fru Ida Magdalena Nilsson till 

avflyttning den 1 nästkommande oktober. 

 

§18. 

Stadsfogden Bexell hade inkommit med räkning å kr. 1996:25, utgörande rättegångskostnader 

å mål mot Luleå Fastighetsaktiebolag och Fastighetsaktiebolaget Spiggen ang. rätt till jord, med 

anhållan att få sig utbetalt ett belopp av 1000 kronor. 

Sedan stadskamreraren meddelat, att Bexell förskottsvis uppburit 1942 kronor 90 öre dels för 

nu inkomna räkning dels för ett stort antal besvärsmål i taxeringsärenden, å vilka räkningar icke 

inkommit, beslutade ekonominämnden att i förskott utanordna 500 kronor å nu inkomna 

räkning; och förväntade sig nämnden, att Bexell snarast skulle inkomma med de räkningar, som 

återstode för inlösen av det förskotterade beloppet. 

 

§19. 

Sedan direktören Leon.Thorstensson i skrivelse till drätselkammaren gjort anmärkning att han 

blivit taxerad i Luleå för inkomsten år 1917 beslutade nämnden att uppdraga till 

stadskamreraren, att meddela honom, att de översända debetsedlarne gälla 1916 års taxering. 

 

§20. 

Föredrogs och godkändes av byggnadskontoret upprättad tablå, utvisande kostnaden för 

uppvärmningen av stadshuset för år 1917. 

 

§21. 

Från J.A.Gran inkommen skrivelse med anhållan om halv dagpenning under sjukdom 

remitterades till byggnadskontoret. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 

Carl G.Lindgren” 

 



 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 8 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Flemström, Ullman, Wester och Olsson. 

 

§35. 

Protokollet för den 10 april 1918 föredrogs och justerades. 

 

§36. 

Magistraten hade anhållit om nämndens yttrande över en av magistraten hos stadsfullmäktige 

gjord hemställan om ändring av §§ 37 och 44 i den för staden gällande byggnadsordning. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att bordlägga ärendet till ett kommande 

sammanträde och skulle under tiden ändringsförslaget cirkulera bland nämndens ledamöter. 

 

§37. 

Hos byggnadsnämnden hade J.M.Sandström anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta verkställa en del tillbyggnads- och förändringsarbeten å fastigheten n:r 5 

i kvarteret Mesen. 

Det antecknades, att en liknande ansökan avslagits av nämnden den 8 mars 1916, enär 

byggnaden vore delvis belägen å gatumark. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till ansökningen, enär tillbyggnaden 

och förändringarna i övrigt torde komma att uppgå till 40 % av byggnadens nuvarande värde 

och sålunda jämlikt § 45 i lagen om fastighetsbildning i stad vore att hänföra till nybyggnad. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen. 

 

§38. 

En ansökan från ångbåtsbefälhavaren L.J.Thurfjell om tillstånd att å tomt n:r 1 i kvarteret 

Lammet få uppföra ett magasin i förening med isupplag i och för behandling av fisk 

remitterades till hälsovårdsnämnden för yttrande. 

 

§39. 

Hos byggnadsnämnden hade Georg Lindberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning inreda vinden i fastigheten n:r 5 i kvarteret Björnen dock med den avvikelsen från 

ritningen, att trappan mellan övre och nedre hallen icke skulle uppföras. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till framställningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökan, enär densamma avsåge inredande 

av vindsvåning, vilket vore stridande mot bestämmelsen i § 37 av den för staden gällande 

byggnadsordning. 

 

§40. 

Hos byggnadsnämnden hade åkaren Arvid Pettersson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta göra en mindre tillbyggnad till fastigheten n:r 137 i kvarteret 

Råttan. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till framställningen, enär tomten vore 

oreglerad och tillbyggnaden av den omfattning, att den torde komma att belöpa till ungefär 40 

% av byggnadens nuvarande värde. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen. 



 

§41. 

Hos byggnadsnämnden hade Georg Lindberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning överbygga källarnedgången i fastigheten n:r 5 i kvarteret Björnen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§42. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Lindgren & Sundbaum anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning och tomtkarta göra en mindre tillbyggnad samt inreda en 

bostadslägenhet i vindsvåningen i boningshuset å tomt n:r 105 i kvarteret Strutsen. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till framställningen, enär tomten vore 

reglerad och tillbyggnaden av så stor omfattning, att den torde draga en kostnad av minst 50 % 

å byggnadens nuvarande värde. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen. 

 

§43. 

Hos byggnadsnämnden hade v. häradshövdingen Sven Tornberg anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning inreda tvenne bostadsrum å vinden i uthuset å tomt n:r 7 i kvarteret 

Ejdern. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till framställningen, enär rumshöjden 

icke vore tillräcklig enligt § 44 mom. 4 i den för staden gällande byggnadsordning. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 8 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Nordlander, Nordin, Aurén och Olsson äfvensom 

Hamnmästaren. 

 

§1. 

Norrbottens läns Lifsmedelsstyrelses fisksektion hade under framhållande däraf, att sektionen 

på grund av bristen på motorbränsle och däraf orsakad svårighet för fiskarena att transportera 

sina fångster från fångstplatserna till afsättningsorterna funnit det oundgängligen nödvändigt 

att vidtaga särskilda åtgärder för fiskens införande till staden genom anordnande af regelbundna 

ångbåtsturer till vissa platser i Luleåtraktens skärgård, hemställt att, då Luleå stad otvivelaktigt 

genom en sådan anordning vunne vissa fördelar såväl genom tillförsel af fisk som ock af 

lifsförnödenheter i öfrigt, och det sålunda låge i stadens intresse att få denna fråga ordnad, 

Hamndirektionen måtte, därest Direktionen ansåge åtgärden lämplig och välbetänkt ur de 

synpunkter Direktionen hade att företräda, samverka med Stadsfullmäktige i fråga om inköp af 



en mindre ångbåt, som, då den ej för annat ändamål erfordrades, kunde få förhyras af 

fisksektionen för fisktransporter från skärgården till staden. 

Hamnmästaren, hvilkens yttrande i anledning häraf inhämtats, hade anfördt bl.a., att det för 

frågans lösning syntes honom som om det allmänna borde träda emellan, då det knappast vore 

tänktbart att det enskilda intresset på grund af nu rådande fartygspriser kunde väntas ställa sig 

som föregångare. 

Härvid uppstode då den fråga, huruvida hamnens intressen i detta fall komme att beröras i den 

grad, att dess ekonomiska resurser kunde tagas i anspråk för ändamålet. 

För klarläggande af detta spörsmål hade han framhållit att det gifvetvis vore af stor betydelse 

för fartygens proviantering att en jämn tillförsel af fisk och andra produkter från skärgården 

komme till stånd. Då härtill komme att hamnens vore för driftens behöriga upprätthållande, 

såsom tillsyn å hamnens säkerhetsanordningar, inspektion af hamnens farleder och transport af 

arbetare från olika arbetsplatser i och utom hamnområdet, i behof af en mindre ångbåt, som i 

driftkostnader ställde sig billigare än hamnens f.n. disponerade ångare Balder, hade han funnit 

det med hamnens intresse synnerligt förenligt att anskaffa en mindre, särskildt för lättare 

arbeten rustad båt, då ju i hvarje fall hamnen årligen utgåve omkring 1200 kr. för tillfälliga 

båtförhyrningar, då bogserångaren på grund af reparationer eller eljest icke stode till 

förfogande, detta äfven om den tilltänkta ångbåten icke f.n. helt skulle upptagas af hamnens 

egna arbeten. 

Han hade därför hemställt att Direktionen måtte hos Stadsfullmäktige för inköp af en mindre 

ångbåt begära ett anslag af 2000 kronor att utgå af tillgängliga muddringsmedel under 

förutsättning att fullmäktige af andra stadens medel beviljar 25000 kronor och att Direktionen, 

efter inköp af lämplig båt till ett pris icke öfverstigande 45000 kronor, får oinskränkt 

förfoganderätt över densamma, samt vidare att direktionen, sedan nu rådande exeptionella 

förhållanden upphört, och då hamnen för egna ändamål kommer att helt behöfva båten, 

medgives rätt till inköpspris inlösa stadens andel i densamma. 

Vidare hade hamnmästaren hemställt att Hamndirektionen efter erhållande af sålunda begärdt 

bemyndigande, till Lifsmedelsstyrelsens fisksektion skulle uthyra båten på tider, som den för 

hamnens ändamål kan afvaras, på sätt och till det pris som Direktionen efter senare pröfning 

kunde finna skäligt bestämma. 

Efter föredragning af hvad som sålunda förekommit beslutade Hamndirektionen att i enlighet 

med Hamnmästarens förslag ingå till Stadsfullmäktige med begäran om ett anslag af 20000 

kronor att under förutsättning att Stadsfullmäktige för samma ändamål beviljade 25000 kronor 

och i öfrigt biträdde förslaget användas för inköp af en mindre ångbåt till ett pris ej 

öfverstigande 45000 kronor. 

Under förutsättning af Stadsfullmäktiges bifall till förslaget om inköp af ofvannämnda ångbåt 

beslöt Direktionen uppdraga åt Hamnmästaren och ledamoten i Stadsfullmäktige N.Falk att 

afresa till Karlsborg för att därstädes besiktiga en därstädes varande och såsom lämplig för 

ändamålet befunnen ångbåt, samt därest besiktningen lämnade tillfredsställande resultat 

uppgöra om inköp af densamma för hamnens räkning. 

 

§2. 

Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en framställning från A.Burman att genom 

hamnens försorg få vid Svartön nedslaget 30 stycken pålar för möjliggörande af trälossning 

därstädes. 

 

§3. 

Baningeniören vid 24 bansektionen hade anhållit att få förhyra hamnens mudderverk för 

muddring vid Svartön och remitterades denna framställning till Hamnmästaren för yttrande. 

 



§4. 

Till A.Björkman utbetalades kronor 20:20 för läkarevård och medicin vid olycksfall som han 

ådragit sig i hamnens arbete. 

 

§5. 

Till sekreteraren remitterades för utredning en framställning från staden att utbekomma 5000 

kronor i afbetalning å köpeskilling för grustag vid den s.k. Bodellskyrkan. 

 

§6. 

Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justeradt. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  H.Glimstedt” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 10 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N.Falk, fröken 

Svensson, herrar Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, fru Bohlin, herrar Lindquist, 

A.V.Falk, Andersson, J.A.Nilsson och Hultström samt stadskamreraren, varemot som 

frånvarande antecknades herrar Hage, Schultz, Svensén, Hedman, Berlin och Groth. Av dessa 

hade herrar Hage och Groth ej med kallelse anträffats och de övriga hade anmält sig förhindrade 

att bevista sammanträdet. 

Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§ l. 

Utsagos fröken Svensson och herr Lindgren att jämte herr ordföranden tisdagen den 14 dennes 

klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Från hamndirektionen hade inkommit följande protokollsutdrag. 

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde, med Hamndirektionen i Luleå den 8 maj 1918. 

’§ 1. 

Norrbottens läns Livsmedelsstyrelses fisksektion hade under framhållande därav, att sektionen 

på grund av bristen på motorbränsle och därav orsakad svårighet för fiskarena att transportera 

sina fångster från fångstplatserna till avsättningsorterna funnit det oundgängligen nödvändigt 

att vidtaga särskilda åtgärder för fiskens införande till staden genom anordnande av regelbundna 

ångbåtsturer till vissa platser i Luleåtraktens skärgård, hemställt att, då Luleå stad otvivelaktigt 

genom en sådan anordning vunne vissa fördelar såväl genom tillförsel av fisk som ock av 

livsförnödenheter i övrigt, och det sålunda låge i stadens intresse att få denna fråga ordnad, 

hamndirektionen måtte, därest direktionen ansåge åtgärden lämplig och välbetänkt ur de 

synpunkter direktionen hade att företräda, samverka med stadsfullmäktige i fråga om inköp av 

en mindre ångbåt, som, då den ej för annat ändamål erfordrades, kunde få förhyras av 

fisksektionen för fisktransporter från skärgården till staden. 

 



Hamnmästaren, vilkens yttrande i anledning härav inhämtats, hade anfört bland annat, att det 

för frågans lösning syntes honom som om det allmänna borde träda emellan, då det knappast 

vore tänkbart, att det enskilda intresset på grund av nu rådande fartygspriser kunde väntas ställa 

sig som föregångare. 

Härvid uppstode den frågan, huruvida hamnens intressen i detta fall komme att beröras i den 

grad, att dess ekonomiska resurser kunde tagas i anspråk för ändamålet. 

För klarläggande av detta spörsmål hade han framhållit, att det givetvis vore av stor betydelse 

för fartygens proviantering att en jämn tillförsel av fisk och andra produkter från skärgården 

komme till stånd. Då härtill komme, att hamnen vore för driftens behöriga upprätthållande, 

såsom tillsyn å hamnens säkerhetsanordningar, inspektion av hamnens farleder och transport 

av arbetare från olika arbetsplatser i och utom hamnområdet, i behov av en mindre ångbåt, som 

i driftkostnader ställde sig billigare än hamnens för närvarande disponerade ångare Balder, hade 

han funnit det med hamnens intresse synnerligen förenligt att anskaffa en mindre, särskilt för 

lättare arbeten rustad båt, då ju i varje fall hamnen årligen utgåve omkring 1,200 kronor för 

tillfälliga båtförhyrningar, då bogserångaren på grund av reparationer eller eljest icke stode till 

förfogande, detta även om den tilltänkta ångbåten icke för närvarande helt skulle upptagas av 

hamnens egna arbeten. 

Han hade därför hemställt, att direktionen måtte hos stadsfullmäktige för inköp av en mindre 

ångbåt begära ett anslag av 20,000 kronor att utgå av tillgängliga muddringsmedel under 

förutsättning, att stadsfullmäktige av andra stadens medel beviljar 25,000 kronor och att 

direktionen, efter inköp av lämplig båt till ett pris icke överstigande 45,000 kronor, får 

oinskränkt förfoganderätt över densamma, samt vidare att direktionen, sedan nu rådande 

exceptionella förhållanden upphört, och då hamnen för egna ändamål kommer att helt behöva 

båten, medgives rätt att till inköpspris inlösa stadens andel i densamma. 

Vidare hade hamnmästaren hemställt, att hamndirektionen efter erhållande av sålunda begärt 

bemyndigande, till livsmedelsstyrelsens fisksektion skulle uthyra båten på tider, som den för 

hamnens ändamål kan avvaras, på sätt och till det pris som direktionen efter senare prövning 

kunde finna skäligt bestämma. 

Efter föredragning av vad som sålunda förekommit beslutade hamndirektionen att i enlighet 

med hamnmästarens förslag ingå till stadsfullmäktige med begäran om ett anslag av 20,000 

kronor att under förutsättning att stadsfullmäktige för samma ändamål beviljade 25,000 kronor 

och i övrigt biträdde förslaget användas för inköp av en mindre ångbåt till ett pris ej 

överstigande 45,000 kronor. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

§ 6. 

Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justerat. 

Som ovan. 

In fidem 

Hilding Glimstedt.’ 

 

Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till hamndirektionens förslag, 

varjämte drätselkammaren överlämnat ett av v. konsul H.Burman i skrivelse till kammaren gjort 

erbjudande att för förenämnda ändamål till staden försälja en honom tillhörig ångbåt ’Iris’ för 

32,000 kronor. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige enhälligt att bifalla hamndirektionens 

förslag, dock så att stadens bidrag bestämmes till högst 25,000 kronor, samt bestämde, att detta 

stadens bidrag skulle anskaffas genom lån. 

 

§ 3. 

Till beredningsnämnden remitterades: 



l:o) Luleå utskänkningsbolags begäran om rätt till detaljhandel med rusdrycker under åren 1919 

- 1921; 

2:o) Svenska stadsläkareföreningens anmärkningar emot förslaget till instruktion för 

stadsläkare i Luleå. 

 

§ 4. 

Till drätselkammaren remitterades konungens befallningshavandes skrivelse ang. nytt val av 

brandfogdar och suppleanter för dem. 

 

§ 5. 

Till fattigvårdsstyrelsen remitterades f. vaktmästaren vid fattiggården B.A.Larzéns begäran om 

återfående av erlagda pensionsavgifter. 

 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A.Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund, Anna Svensson, C.Lindgren.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 10 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Brännström, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, Nordin, Sundberg, 

Thurfjell, Lantz, J.A.Nilsson och Högström. 

 

§1. 

Sedan Norrbottens läns livsmedelsstyrelses fisksektion under framhållande därav, att sektionen 

på grund av bristen på motorbränsle och därav orsakad svårighet för fiskarena att transportera 

sina fångster till avsättningsorterna, hemställt, att hamndirektionen måtte, då det vore 

oundgängligen nödvändigt att vidtaga särskilda åtgärder för fiskens införande till staden genom 

anordnande av regelbundna ångbåtsturer till vissa platser i Luleåtraktens skärgård, i samverkan 

med stadsfullmäktige gå i författning om inköp av en mindre ångbåt, som, då den ej för annat 

ändamål erfordras, kunde få förhyras av fisksektionen för fisktransporter från skärgården till 

staden, hade hamndirektionen i enlighet med av hamnmästaren gjort förslag beslutat att ingå 

till stadsfullmäktige med begäran att ett anslag av 20000 kronor att utgå av tillgängliga 

muddringsmedel måtte beviljas för inköp av en mindre ångbåt till ett pris av ej överstigande 

45000 kronor under förutsättning dels att stadsfullmäktige av andra stadens medel för samma 

ändamål beviljar 25000 kronor och dels att hamndirektionen får oinskränkt förfoganderätt över 

ångbåten med inlösningsrätt till inköpspris, när hamnen helt behöver båten. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att tillstyrka bifall till 

hamndirektionens i ärendet gjorda förslag. 

Ett från v. konsul Halfdan Burman i skrivelse till drätselkammaren gjort erbjudande att för 

förenämnda ändamål till staden försälja honom tillhörig ångbåt ’Iris’ för 32000 kronor skulle 

biläggas handlingarna i ärendet. 

Protokollet förklarades genast justerat. 

 

 Som ovan 



  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 14 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk och Olsson ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 9 april och 8 maj 1918 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Sedan revisorn av hamnens debiteringar år 1917 inkommit med en del anmärkningar mot 

desamma, hade Hamnmästaren i infordrat yttrande med anledning av anmärkningarnas 

befogenhet hemställt, att de för högt debiterade avgifterna, tillhopa 79 kronor 64 öre, skulle 

vederbörande restitueras och de för lågt upptagna beloppen, tillhopa 90 kronor 05 öre, hos 

vederbörande uttagas. 

Vid föredragning härav beslutade Hamndirektionen i enlighet med vad Hamnmästaren sålunda 

föreslagit. 

 

§3. 

Tarifföreningens inspektör hade i skrivelse till Hamndirektionen påpekat, att stadens ångare 

’Balder’ vore föresedd med bristfällig gnistsläckningsanordning ävensom att mudderverket och 

ångpålskranen, ehuru de eldades med ved, vore i avsaknad av gnistsläckare, och hade han i 

skrivelsen närmare angivit, vilka åtgärder som i anledning härav borde vidtagas. 

Efter föredragning beslöt Hamndirektionen att remittera skrivelsen till Hamnmästaren för den 

åtgärd, vartill densamma skulle föranleda. 

 

§4. 

Sedan generaldirektörerna Axel Granholm och K.A.Fryxell i skrivelse till Konungens 

Befallningshavande i länet den 18 mars 1918, med anmälan att det dem genom nådigt brev den 

25 maj 1917 meddelade uppdrag att företaga utredning rörande sjöfartsförhållandena på 

Norrland m.m. jämväl under innevarande år vore gällande, hos Konungens Befallningshavande 

anhållit om uttalande av de önskemål, som vore att i saken anföra, hade Konungens 

Befallningshavande med överlämnande av en avskrift av sagda skrivelse anmodat 

Hamndirektionen att efter hörande av representanter för ortens affärs- och trafikintressen med 

eget yttrande till Konungens Befallningshavande inkomma. 

I anledning härav hade Hamndirektionen remitterat ärendet till Luleå Köpmannaförening, som 

i avgivet yttrande meddelat, att den för närvarande ej hade något att i saken andraga, med att 

den förbehåller sig rätt att, därest under seglationens lopp förhållandena därtill skulle giva 

anledning, få till saken återkomma. 

Vid föredragning av detta ärende fann Hamndirektionen i likhet med Luleå Köpmannaförening 

ej anledning att för närvarande göra något uttalande i ärendet, men förbehöll sig 

Hamndirektionen att senare få inkomma med de erinringar eller påpekanden, hvartill framdeles 

vunna erfarenheter kunde föranleda. 



 

§5. 

Föreningen Vita Bandet hade hos Hamndirektionen anhållit att i likhet med vad som under 

föregående år medgivits få åt sig upplåtet område nedanför polisstationen för potatisodling. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att bifalla framställningen dock under 

villkor 

att området hålles i snyggt och ordentligt skick, 

att grävning eller plöjning ej sker så djupt, att det underliggande gruset bringas i dagen samt 

att området efter användning återställes i samma skick som vid upplåtelsens början. 

 

§6. 

Sedan baningenjören vid 24:de bansektionen hos Hamndirektionen anhållit om meddelande, 

huruvida stadens mudderverk finge förhyras, så snart införhållandena det medgåve, för 

utförande av en del muddringsarbeten vid den äldre malmlossningsviadukten å Svartön samt 

under vilka villkor förhyrning i sådant fall kunde beviljas, hade Hamnmästaren i infordrat 

yttrande i ärendet hemställt, att Hamndirektionen för angivet ändamål måtte uthyra 

mudderverket fullt rustat och försett med nödig besättning jämte avföringspråmar till ett pris av 

25 kronor per arbetstimme under förutsättning att Statens Järnvägar anskaffade och hölle 

bränsle samt att, ifall bogserbåt därjämte skulle behövas, för densamma måtte betingas en hyra 

av 15 kronor per arbetstimme. 

Vid ärendets föredragning beslöt Hamndirektionen att till Statens Järnvägar för ovan angivet 

ändamål uthyra stadens mudderverk och eventuellt även bogserbåt på av Hamnmästaren 

föreslagna villkor. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarna utdrag ur stadsfullmäktiges vid deras sammanträde den 

28 mars d.å. förda protokoll rörande sättet för utbetalning av ersättning vid olycksfall till i 

stadens och hamnens tjänst anställda arbetare. 

 

§8. 

Tullkammaren i Luleå hade i skrivelse till Hamndirektionen anhållit att de för tullverket 

inrättade lokaler i varuskjulet å hamnpiren måtte förses med skyltar eller anslag ävensom att ett 

blankettfack samt en panelsoffa anskaffades för tullkammarpexpeditionen därstädes. 

Hamndirektionen beslöt efter överläggning att bifalla ifrågavarande framställning; och 

uppdrogs åt Hamnmästaren att för tullkammaravdelningen å hamnpiren låta anskaffa 

ifrågavarande effekter. 

 

§9. 

Sedan Hamndirektionen den 9 nästlidne april beslutat att, enär anbud å erforderliga möbler i 

hamnförvaltningsbyggnadens expeditionslokaler endast ingivits från Aktiebolaget Åtvidabergs 

Förenade Industrier, innan inköp skedde avvakta anbud från annat håll, förelåg nu vid detta 

sammanträde sådant anbud jämväl från Möbelhandl. David Lindgren i Luleå, slutande å 4658 

kronor. 

Hamndirektionen beslöt efter prövning av de lämnade anbuden att antaga det av Aktiebolaget 

Åtvidabergs Förenade Industrier avgivna, då det med visshet kunde antagas att nämnda firmas 

tillverkning vore af bättre beskaffenhet än den andre anbudsgifvaren. 

 

§10. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 31 nästlidne januari i samband med beslut att 

bevilja Hamndirektionen ett anslag av 80 000 kronor till utförande av en landfri vågbrytare 



öster om hamnpiren beslutat att i enlighet med av Drätselkammaren gjord anhållan till 

kammaren återremmittera handlingarna i frågan om uppförande av en kajbyggnad mellan 

hamnpiren och sydöstra båthamnen jämte förändrade spåranordningar m.m. å södra 

hamnplanen, hade vid föredragning av ärendet i Drätselkammaren anmärkts, att 

Hamndirektionens förslag till anläggning av kajer och spår samt båt- och pråmhamn öster om 

hamnpiren strede mot det av Stadsfullmäktige vid sammanträde den 14 september 1911 fattade 

beslut om godkännande av föreslagna ändringar i gällande stadsplan över östra hamnplanen, då 

i denna stadsplan inginge bland annat tre till upplagstomter avsedda kvarter utanför stranden av 

Luleå Ångsågs snickerifabrik eller på det område, som enligt Hamndirektionens förslag delvis 

skulle upptagas av nya båthamnen. 

Då meningarna om bästa lösningen av frågan om ordnande av södra hamnplanen hade synts 

Drätselkammaren delade, hade kammaren beslutat föreslå Hamndirektionen att genom 

utlysande av en allmän pristävlan införskaffa förslag till ordnande av hamnplanen i fråga med 

pris om 3000, 2000 och 1000 kronor resp., och hade Drätselkammaren samtidigt anhållit, att 

Hamndirektionen ville hos Stadsfullmäktige dels söka utverka ett anslag av exempelvis 7000 

kronor, då man eventuellt kunde inköpa ett eller ett par av de icke prisbelönta förslagen, dels 

föreslå att det uppdroges åt Hamndirektionen och Drätselkammaren att gemensamt utarbeta 

program och bestämmelser för pristävlingen och att utse prisnämnd. 

Vid föredragning av ärendet beslutade Hamndirektionen att i enlighet med Drätselkammarens 

hemställan hos Stadsfullmäktige anhålla, att Stadsfullmäktige ville för angivet ändamål anslå 

7000 kronor ävensom uppdraga åt Hamndirektionen och Drätselkammaren att gemensamt 

utarbeta program och bestämmelser för pristävlingen och utse prisnämnd. 

Hamndirektionen ansåg sig likväl härvid böra påpeka att det för priser föreslagna beloppet vore 

alltför knappt tilltaget. 

 

§11. 

Stadsfullmäktige hade för Hamndirektionens yttrande överlämnat en av 

hamnspårstillsyningsmannen A.Björk gjord framställning om löneförhöjning, och beslöts att 

remittera densamma till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§12. 

Grosshandl. Atle Burman hade hos Hamndirektionen anhållit att vid första öppet vatten få pålar 

nedslagna vid Svartön att användas vid lastning av trävaror. 

Hamnmästaren hade i avgivet yttrande i ärendet hemställt, att pålkranen fullt rustad och med 

nödig besättning måtte för nämnda ändamål till Burman uthyras så snart den för hamnens egna 

ändamål kunde undvaras för en hyra av 10 kronor per arbetstimme varjämte Burman skulle 

lämna gottgörelse till belopp motsvarande till besättningen under tiden utgående avlöning. 

Efter föredragning härav beslöt Hamndirektionen bifalla framställningen i enlighet med 

Hamnmästarens förslag. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§13. 

Från P.O.Sandström till Hamndirektionen ingiven ansökan om sjukersättning remitterades till 

Hamnmästaren för dennes yttrande. 

 

§14. 

Hamnmästarens kassarapport för april månad föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§15. 



Helmer Palmgren m.fl. arbetare i hamnens tjänst hade i skrivelse till Hamndirektionen anhållit 

att få arbetslönen höjd till 1 krona per timme, 

att arbetstiden måtte nedsättas till 9 timmar per dag samt 

att familjetillägget måtte utgå oavsett den tidrymd anställningen varat. 

Vid föredragning av detta ärende beslöt Hamndirektionen att timlönen till i hamnens tjänst 

anställda arbetare från och med den 11/5 skulle höjas med 5 öre och skulle densamma således 

komma att utgå till familjeförsörjade med 80 öre och till ogift arbetare med 85 öre; men 

föranledde framställningen i övrigt ej till någon Hamndirektionens vidare åtgärd. 

 

§16. 

Verkmästaren vid hamnens verkstad J.Eriksson hade i skrivelse till Hamndirektionen anhållit 

om förhöjning av till honom utgående lön från 2000 till 2500 kronor från 1918 års början. 

Vid behandling av detta ärende beslutade Hamndirektionen överlämna framställningen till 

Stadsfullmäktige med hemställan att som Eriksson med hänsyn till sin verksamhet torde böra 

jämställas med stadens arbetsinspektor och elektriska verkmästare och dessa befattningshavare 

i årlig lön åtnjöte 2400 kronor, Stadsfullmäktige måtte bestämma, att till Eriksson skall från och 

med den 1 januari 1918 utgå en årlig lön av 2400 kronor. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§17. 

Grosshandl. A.Burman hade i skrivelse till Hamndirektionen anhållit att Hamndirektionen 

måtte låta bortmuddra ett mellan s.k. Elevatorkajen och nya kolkajen vid Svartön liggande 

mindre grund, vilket för Burman vore till hinder vid utskeppning av trävirke. 

Hamndirektionen beslöt att remitterar ärendet till Hamnmästaren för den begärda muddringens 

verkställande, därest densamma kunde verkställas på tre dygn eller kortare tid. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§18. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till Hamndirektionen anmält, att som de av Arkitekt Vikberg 

å huvudritningarna till hamnförvaltningensbyggnaden föreslagna järnbalkarna på sina ställen 

visat sig vara för svaga, Byggnadskontoret hållfastighetsberäknat dessa och låtit entreprenören 

inlägga tillräckliga dimensioner. Av skrivelsen bifogad förteckning framgick vilka balkar som 

Vikberg föreslagit samt de balkar som Byggnadskontoret föreskrivit och slutligen de balkar 

som entreprenören inlagt på grund av att han icke kunnat anskaffa de av Byggnadskontoret 

föreslagna dimensionerna. Förteckningen upptog vidare den viktskillnad av järnbalkarna som 

uppkommit genom Byggnadskontorets föreskrifter samt den viktskillnad som drabbat 

entreprenören, till vilken senare viktskillnad även för entreprenören tillkom en hel del 

kapningar av järnbalkar, c:a 500 kg., som nu endast hade skrotvärde. Dessutom hade 

Byggnadskontoret ålagt entreprenören att å svagare ställen utföra murningen i hårdbränt tegel 

och cementbruk. 

I anledning härav anhöll nu Byggnadskontoret, att Hamndirektionen måtte godkänna denna 

åtgärd beträffande utökning av järnbalkarna, vilken dragit en merkostnad för 4485,8 kg. 

järnbalkar enligt entreprenörens prislista å grovsmide 1 krona 20 öre per kg. af 5382 kronor 92 

öre samt ersätta entreprenören för den merkostnad av 1454 kronor 56 öre, som han ådragits 

tillföljd av att han icke kunnat anskaffa de önskade dimensionerna. 

Vid föredragning av detta ärende beslutade Hamndirektionen i enlighet med vad 

Byggnadskontoret sålunda föreslagit. 

 

§19. 



Maskinisten å stadens ångare ’Balder’ C.L.Malmström hade i skrivelse till Hamndirektionen 

anhållit om sjukhjälp för sin son Karl Einar och dotter Astrid Lovisa. 

Efter överläggning beslutade Hamndirektionen att avslå ifrågavarande framställning. 

 

§20. 

Enligt givet uppdrag hade Byggnadskontoret i skrivelse den 13 dennes till Hamndirektionen 

inkommit med förslag och kostnadsberäkning å utbyte av trägolv mot cement- eller massagolv 

i hamnförvaltningsbyggnadens kontorslokaler och därvid efter att i ärendet hava verkställt 

utredning och efter anbuds infordrande föreslagit, att i samtliga kontorslokaler i 

hamnförvaltningsbyggnaden trägolven måtte utbytas mot ’Concrete Hardner-golv’ mot en 

merkostnad av 4 kronor 90 öre per kvm. eller cirka 250 kvm. 1225 kronor. 

Vid föredragning av detta ärende beslutade Hamndirektionen i enlighet med vad 

Byggnadskontoret sålunda föreslagit. 

 

§21. 

Till Hamndirektionen hade inkommit framställning från staden att utbekomma 5000 kronor i 

avbetalning å ersättning för grus från fastigheten N:o 474. 

Genom i ärendet verkställd utredning hade inhämtats att enligt mellan Drätselkammaren och 

Hamndirektionen träffad överenskommelse å förenämnda fastighet och Hamndirektionen 

träffad överenskommelse å förenämnda fastighet befintliga byggnader skolat vara från 

fastigheten borttagna före den 1 november 1914. Genom tillägg till överenskommelsen hade 

emellertid denna tidpunkt framflyttats till den 1 november 1915. 

Vid föredragning av detta ärende beslöt Hamndirektionen att som byggnaderna fortfarande äro 

å fastigheten kvarstående och gruset i anledning därav icke kan tillgodogöras för hamnens 

ändamål lämna ifrågavarande framställning utan avseende. 

 

§22. 

Anmäldes av Herrar Falk och Falkland att de jämlikt givet uppdrag för hamnens räkning 

avslutat köp av ångfartyget ’Strömkarlen’ från Nederkalix samt att de träffat vissa dispositioner 

rörande å ångaren anställd besättning. 

 

§23. 

Beslöt Hamndirektionen på av Hamnmästaren gjord framställning att i Försäkringsaktiebolaget 

Fylgia låta försäkra hamnens fartyg och flytande materiel i övrigt för följande belopp. 

Ångfartyget ’Balder’    50.000:- 

Ångfartyget ’Frej’    44.000:- 

Ångfärjan ’Trafik’    50.000:- 

Mudderverket    60.000:- 

Järnpråmen N:o 1    15.000:- 

Järnpråmen N:o 2    21.200:- 

Järnpråmen N:o 3    15.000:- 

Järnpråmen N:o 4    45.000:- 

 

§24. 

Beslöts att å hamnens bogserångare ’Balder’ och ’Frej’ låta installera telefon med anslutning 

till ledning, som skulle framdragas till södra båthamnen. 

 

§25. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 



 Som ovan. 

  Vid protokollet. 

  Elof Huss 

Justerat den 11 juni 1918. 

Gust.Burström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 16 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Sandström, Johnsson, Hellsten och Tilander. 

 

§1. 

Protokollet för den 16 april föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Sedan nämnden vid sammanträde den 5 mars 1918 på förekommen anledning förbjudit såväl 

ägaren, fru Erica Burman och innehavaren, handl. Ludvig Jonsson, vid vite av 500 kronor för 

envar av dem att använda korvfabriken i fastigheten n:r 388 i kvarteret Gåsen, intilldess 

densamma försatts i sådant skick, att den jämlikt § 2 mom. 2 i gällande förordning angående 

kontrollen över matvaruhandeln i Luleå stad kunde godkännas av nämnden, hade fru Erica 

Burman med förmälan, att åtgärder omedelbart skulle vidtagas för indragande av vatten- och 

avloppsledning i fabriken samt avledande av röken från kokrummet, anhållit, att nämnden ville 

medgiva innehavaren av korvfabriken rätt att tillsvidare få använda densamma, varjämte 

handlanden Jonsson hemställt, att förbudet för fabrikens användande måtte upphävas på viss 

tid med hänsyn till att de stora partier färskt kött, som för närvarande funnes på lager, i annat 

fall skulle komma att fördärvas. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela sökandena tillstånd att för förbrukning 

av inneliggande lager av kött använda fabriken till den 20 juni 1918. 

 

§3. 

Till handlingarna lades Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 april 1918 angående 

tjänstårsberäkning för en andre stadsläkare i Luleå. 

 

§4. 

På därom gjord framställning beviljades epidemisjuksköterskan Märta Granberg semester 

f.o.m. den 1 t.o.m. den 21 juli 1918 med sjuksköterskan Gerda Fredriksson som vikarie. 

 

§5. 

En framställning från tvätterskorna vid epidemisjukhuset Annette Westling och Amanda 

Edlund att få komma i åtnjutande av familjetillägg avslogs av nämnden. 

 

§6. 

En anmälan från tillsyningsmannen rörande en hälsovådlig bostadslägenhet i fastigheten N.r 1 

i kvarteret Hjärpen bordlades till ett kommande sammanträde, för att ägaren, som under hand 

skulle underrättas om de anmärkta bristfälligheterna, skulle sättas i tillfälle avhjälpa desamma. 

 

§7. 



Till hälsovårdsnämnden hade inkommit en så lydande anmälan: 

’Till Hälsovårdsnämnden’ se bil. A 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förbjuda fastighetens ägare, stadsfogden A.Bexell, 

vid vite av 75 kronor att efter den 30 september 1918 uthyra lägenheterna i husets bottenvåning 

till bostadsrum, därest de icke till denna tid försatts i sådant skicka, att de kunde godkännas av 

nämnden. 

 

§8. 

Till hälsovårdsnämnden hade inkommit en så lydande anmälan: 

’Till Hälsovårdsnämnden’ se bil. B. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga fastighetens ägare Jenny Palmgren vid 

vite av 50 kronor att inom en månad efter härav erhållen del hava låtit avhjälpa de anmärkta 

bristfälligheterna. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§9. 

Tillsyningsmannens rapport för april månad föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§10. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen inkomna rapporter rörande bristande renhållning inom en 

del fastigheter inom staden och Bergviken överlämnades till allmänna åklagaren för vidtagande 

av de åtgärder, vartill han kunde anses dem böra föranleda. 

 

§11. 

Sedan byggnadsnämnden anhållit om hälsovårdsnämndens yttrande över en ansökan från 

ångbåtsbefälhavaren L.J.Thurfjell om tillstånd att å tomt n:r 1 i kvarteret Lammet få uppföra ett 

magasin i förening med isupplag i och för behandling av fisk, beslutade nämnden meddela, att 

hinder för bifall till framställningen icke möter från nämndens sida, under förutsättning att 

vatten- och avloppsledning anordnas i magasinet. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

F.Rosengren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 17 maj 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström och Sjöstedt. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 6 innevarande maj. 

 



§2. 

Sedan Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag undertecknat kontraktet ang. leverans av energi till 

staden, blev detta nu underskrivet av nämnden. 

 

§3. 

Ett från Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag i skrivelse till drätselkammaren gjort meddelande, 

att bolaget den 1 instundande juni är färdigt för leverans av kontrakterade 100 kw. elektrisk 

energi, föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§4. 

Sedan Kungl. Telegrafverket i skrivelse till drätselkammaren anhållit om tillstånd att för 

fortsättninge av telefonnätets förläggning i jorden under instundande sommar få nedlägga 

kabelblock i Storgatan och Nygatan å de sträckor, som å bifogade karta äro angivna med röda 

linjer, hade byggnadskontoret, som ansåg, att det måste vara en fördel för staden, att de 

elektriska ledningarna nedläggas i jorden, i till drätselkammaren avgivet yttrande tillstyrkt 

telegrafverkets ansökan på samma villkor, som stadsfullmäktige vid sammanträde den 23 

augusti 1917 beslutat med avseende på liknande arbeten, nämligen 

att ledningarna nedläggas enligt överenskommelse med byggnadskontoret; 

att grävning och reparation av gatorna med anledning av ledningarnas nedläggning utföres 

genom byggnadskontorets försorg; 

att karta över ledningarna med utsatta mått efter desammas nedläggning överlämnas till 

byggnadskontoret; 

att telegrafverket förbinder sig att bekosta ändringar till följd av eventuella förändringar av 

gatornas läge eller dylikt. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna telegrafverkets ansökan till 

stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma på av byggnadskontoret föreslagna 

villkor. 

Nämnden beslutade vidare att uttala, att det vore önskligt, att stadsfullmäktige ville bemyndiga 

drätselkammaren att i angelägenheter sådana, som de nu ifrågavarande, besluta å stadens 

vägnar. 

 

§5. 

Sedan överläraren P.Edv.Lindmark enligt uppdrag av folkskolestyrelsen i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit att få 2 ½ kbm. matjord att användas till utökning av ett å östra 

folkskolans gård befintligt potatisland, hade byggnadskontoret i infordrat yttrande hemställt, att 

drätselkammaren ville, då staden själv för sina planteringar och parker mer än väl behöver all 

den matjord, staden disponerar, avslå framställningen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att den begärda kvantiteten vore 

ringa, att uppdraga till byggnadskontoret att till folkskolestyrelsen utlämna 2 ½ kbm. matjord 

till ett pris av 10 kronor pr kbm. 

 

§6. 

Som fortfarande stor brist på mindre bostadslägenheter råder inom samhället, hade 

drätselkammaren i avsikt att öka tillgången på sådana lägenheter uppdragit till 

byggnadskontoret att med användning av det virke, som erhålles av de tre byggnader, som 

stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 nästlidne april beslutat inköpa och en del annat 

byggnadsvirke, delvis från stadens skog, som står staden till förfogande, söka få till stånd 3 

stycken bostadshus med vardera 4 st. lägenheter om 2 rum och kök; och skulle till tomter för 

dessa tre byggnader användas, förutom tomt n:r 15 i kvarteret Tigern, som redan inköpts av 

stadsfullmäktige för Gäddvikshuset, bredvidliggande tomterna n:r 16 och 17 i samma kvarter, 



för vilket ändamål dels inköp av mark måste göras dels ock ägoutbyte mellan staden och enskild 

ägare. 

Sedan byggnadskontoret nu inkommit med kostnadsförslag å uppförande av 3 st. bostadshus, 

innehållande vardera 4 st. lägenheter om 2 rum och kök, tillhopa 12 lägenheter om 2 rum och 

kök eller 36 bostadsrum, beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville 

med ändring av sitt beslut den 25 april 1918 besluta 

att för en beräknad kostnad av 115800 kronor uppföra 3 st. bostadshus å tomterna n:r 15, 16, 

17 i kvarteret Tigern i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda facad- och planritningar; 

att till tomter för två av dessa hus 

 dels av fastighetsaktiebolaget Lejonet inköpa 824,0 kvm. av tomten n:r 16, 616,0 

kvm. av tomten n:r 17, 334,71 kvm. av tomten n:r 18 eller tillhopa 1774,71 kvm. till ett pris av 

3766:82 kronor enligt anbud, 

 dels göra ett ägoutbyte med snickaren A.Malmström, varvid Malmström av 

staden erhåller 334,71 kvm. av tomten n:r 18 och staden av Malmström erhåller 12,0 kvm. av 

tomten n:r 16 och 220,0 kvm. av tomten n:r 7, tillhopa 232,0 kvm.; skillnaden utgör 102.71 

kvm. staden tillgodo, varför staden av Malmström erhåller en mellanavgift av 174:75 kronor 

enligt erbjudande; 

att till förenämnda ändamål anvisa 71000 kronor eller skillnaden mellan nu beräknad kostnad 

för uppförande av tre bostadshus incl. tomter, 115800 kronor, och av stadsfullmäktige vid 

sammanträde den 25 april 1918 anvisade belopp för Gäddvikshusens flyttande och uppförande 

i staden incl. tomt, 44800 kronor. 

Nämnden beslutade vidare att hemställa att stadsfullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren 

att ingiva ansökan till vederbörande om erhållande av statsbidrag till uppförande av dessa 

bostadshus. 

 

§7. 

Antecknades att herr Thurfjell hade infunnit sig på sammanträdet under behandlingen av i 

föregående paragraf av detta protokoll förtecknade ärende. 

 

§11. 

Uppdrogs till byggnadskontoret 

att införskaffa bytesbrev med snickaren A.Malmström samt 

att infordra anbud å rivning av plåttaket å Gäddvikshuset, transport av virket och dess lastning 

å pråm, vilka anbud skulle prövas av ordföranden. 

 

§9. 

I enlighet med vad stadsfullmäktiges bostadskommitté i sitt förslag till bostadsfrågans ordnande 

föreslagit beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige att till bostadsområde i kvarteret 

Renen inköpa de delar av tomterna 6, 7, 8 och 9, som icke äro i stadens ägo, nämligen 

3125,34 kvm. av tomterna n:r 6, 7, 8, 9 i kvarteret Renen till ett pris av ¾ av zonvärdet eller 

4242:64 kronor enligt av vice häradshövding Sven Tornberg lämnat anbud samt 

22,8 kvm. av tomten n:r 6 i kvarteret Renen till zonvärdet eller 41 kronor 27 öre. 

 

§10. 

Företogs åter till behandling bostadskommitténs förslag till bostadsfrågans ordnande; och 

beslutade nämnden efter diskussion att uppskjuta ärendet till behandling på ett särskilt 

sammanträde med anmodan till ledamöterna att var för sig inkomma med en P.M. rörande vissa 

synpunkter på frågan eller eventuelt förslag i densamma. 

 

§11. 



I samband med drätselkammarens behandling av bostadskommitténs förslag i bostadsfrågan 

föreslog herr Thurfjell att kammaren ville besluta att ingå till stadsfullmäktige med förslag till 

uppförande av 5 st. s.k. dubbelhus å tomterna n:r 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen enligt bilagda 

av bostadskommittén anskaffade facad- och planritningar. 

Varje hus skulle bestå av 1 rum och kök på nedre våningen och ett rum i vindsvåningen eller i 

varje dubbelhus 2 lägenheter om 1 rum och kök samt två rum på vinden eller 6 bostadsrum. 

Enligt bilagda av byggnadskontoret uppgjorda kostnadsberäkningar å uppförande av ett sådant 

dubbelhus alt. av trä och alt. av betong enligt effektivsystem kostar en sådan byggnad av trä 

24000 kronor och av betong 31500 kronor eller pr bostadsrum 4000 kronor resp. 5250 kronor. 

Sedan lämpligheten att på detta sätt utbryta en detalj ur bostadskommitténs förslag till ordnande 

av bostadsfrågan dryftats, beslutade nämnden efter votering först att med 3 mot 2 röster 

avstyrka det framkomna förslaget, varvid majoriteten bestod av herrar Schultz, Brännström och 

Sjöstedt och minoriteten av herrar Thurfjell och Fernlund. 

Nämnden beslutade därefter vidare att översända ritningar och kostnadsförslag till 

stadsfullmäktige för kännedom och eventuel åtgärd. 

 

§12. 

Trädgårdsdirektören Enock Cederpalm hade nu inkommit med dels förslag till plantering i 

Storgatan i trenne alternativ dels förslag till planering och renovering av planteringen i kvarteret 

Tuppen jämte utlåtande. 

Sedan byggnadschefen uttalat, att staden icke förfogar över en så stor kvantitet matjord, som 

erfordras för utförande av de föreslagna förändringarna av planteringarna i fråga, beslutade 

nämnden att, sedan byggnadskontoret verkställt utredning i denna sak, remittera de från 

direktören Cederpalm erhållna förslagen jämte utlåtande till planteringsnämnden med anhållan 

om dess yttrande. 

Nämnden beslutade vidare att göra det uttalande beträffande gatuplanteringen i Storgatan, att 

nämnden ansåg, att man i första hand borde till utförande förorda alt. 1 a av förslaget och 

eventuelt vid en framtida omläggning av Storgatan övergå till alt. 2, vilket kan göras med 

bibehållande av trädraden i mitten av densamma. 

 

§13. 

Beslutade nämnden att utse stadskamreraren att fullgöra den funktion, som enligt gällande 

byggnadsordning, § 62, åligger stadsbyggmästaren. 

 

§14. 

Hamnmästaren hade anmält, att hamndirektionen icke längre ansåg sig vilja hyra kabinett i 

Saluhallen med mindre den ändring vidtages, att rum beredes för en förestånderska. Som 

samtidigt härmed livsmedelsstyrelsens fiskesektion behöver ungefär hälften av kabinettets 

nuvarande utrymme för inredning av lokal för kassörska, måste för kabinettet tagas i anspråk 

ett av de rum, som f.n. disponeras av tullkammaren. Fiskesektionen kräver ock ytterligare 

utrymme för en lokal för intagning av fisk, varvid den till saluhall avsedda delen av byggnaden 

måste avstå ett utrymme motsvarande ungefär tre salustånds yta. 

Enligt av byggnadskontoret uppgjord kostnadsberäkning kostar dessa förändringar jämte de 

redan utförda 4675 kronor, varav 2300 kronor för kabinettet och 2375 kronor för 

förändringsarbetena för fiskesektionens lokaler. 

Som de utförda förändringar icke är till någon fördel för saluhallen, som tvärtom får sitt 

utrymme minskat, beslutade nämnden att hemställa att stadsfullmäktige ville besluta 

att de ändringar i saluhallsbyggnadens inredning, som framgå av närlagda ritning få utföras och 

att kostnaderna för förändringarna måtte gäldas av hamndirektionen med 2300 kronor och 

livsmedelsstyrelsens fiskesektion med 2375 kronor. 



 

§15. 

Byggnadschefen hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, då skrivgöromålen å 

byggnadskontoret, sedan förslaget till dess organisation uppgjordes, betydligt stegrats, få 

anställa en kontorsskrivare å kontoret. 

I skrivelsen framhålles bl.a. att abonnementantalet å elektrisk ström ökats från c:a 1400 till 2400 

st. och att antalet vattenserviser vuxit från något över 400 till över 500 st. Antalet utredningar 

och remisser har vidare stigit väsentligt, vartill kommer, att under nuvarande förhållanden 

kontoret dels fått till åliggande att avgiva en hel del statistiska uppgifter, deklarationer, etc, som 

taga mycken tid, dels har ock svårigheten att anskaffa materialier m.m. ständigt stegrats, 

förorsakande en ökad korrenspondens. I skrivelsen uppräknas vidare de arbeten, som skulle i 

första hand åligga kontorsskrivaren. Tjänstgöringstiden skulle bliva 7 timmar pr dag och 

avlöningen, då biträdet måste vara skriv- och räknekunnigt och hava en viss förmåga till 

självständigt arbete, 150 kronor jämte dyrtidstillägg. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att, då särskilt verkmästaren vid 

elektricitetsverket måste beredas minskning i sitt kontorsarbete för att kunna effektivt leda och 

inspektera pågående nyanläggningar och övriga arbeten samt kristiden avsevärt ökat arbetet på 

byggnadskontoret, med överlämnande av byggnadschefens skrivelse till stadsfullmäktige 

föreslå, att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att på anförda skäl få tillsätta en extra 

kontorsskrivare å byggnadskontoret tillsvidare under kristiden med en avlöning av 200 kronor 

pr månad incl. dyrtidstillägg. 

 

§16. 

I skrivelse till drätselkammaren hade byggnadskontoret, med meddelande att enligt 

underrättelser den av staden inköpta omformaren och transformatorn i en snar framtid torde 

vara färdiga, föreslagit, att drätselkammaren ville vidtaga åtgärder för utseende av 

besiktningsman för de båda maskinerna. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till herr Sjöstedt att efter 

inhämtande av uppgift å kostnaden vidtaga lämplig fackman för verkställande av besiktningen 

i fråga. 

 

§17. 

Sedan byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit att för åstadkommande av 

bränslebesparing låta utföra isolering av värmeledningarna i stadshuset, beslutade nämnden att, 

innan beslut fattas i ärendet, uppdraga till ordföranden att vidtala lämplig fackman för utförande 

av besiktning av ledningarne i fråga. 

 

§18. 

Godkände nämnden att av byggnadskontoret gjort inköp av 1200 meter dubbelledare till ett pris 

av 2:35 kronor pr meter på skäl, som byggnadskontoret anfört i skrivelse till drätselkammaren. 

 

§19. 

Föredrogs utdrag av protokoll, hållet hos bostadshusets arbetsutskott, varav framgick, att 

entreprenören byggmästaren C.A. Flemström anhållit om ytterligare en avbetalning av 20000 

kronor å entreprenadsumman utom de c:a 60 % han förut erhållit, av skäl att han redan under 

sommaren år 1917 måst inköpa en del material för byggnaden, vilken nu måste betalas. 

Kontraktet stipuleras emellertid att 30 % av entreprenadsumman betalas vid dess 

underskrivande, 30 %, då byggnaden är under tak, 30 %, då den är avsynad och godkänd och 

10 % efter ansvarstidens slut, varvid dock enligt kontraktet arbetet skulle ha kunnat börjas 

tidigare och varit färdigt till den 1 oktober 1917. Sedan emellertid byggnadskontoret uppgivit, 



att större del av arbetet är utfört än som motsvarar 60 % å entreprenadsumman, beslöt 

arbetsutskottet, som ansåg entreprenörens anhållan berättigad, att föreslå drätselkammaren att 

utse avsyningsman för att sedan anhålla hos synenämnden, att den ville avsyna det utförda 

arbetet och värdera detsamma i förhållande till entreprenaden. Utskottet ansåg, att i så fall 

hinder icke mötte för utbetalande av motsvarande avbetalning. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att tillfråga baningenjören L.Påhlsson, om han 

vore villig att åtaga sig att verkställa ifrågavarande avsyning. 

 

§20. 

Sedan Carl Rysslander m.fl. av stadens fiskare i skrivelse till drätselkammaren gjort 

framställning att, sedan Johan Sundling och Ernst Sundling från Hindersön, N.P.Larsson från 

norra Brändön, Wilhelm Lindgren och Ernst Johansson från Hertsöskatan inköpt eller uppbyggt 

fiskarehus å Småskärens holmar, Rammelholmen och Finnskäret, och idka fiske i omgivande 

vatten, drätselkammaren måtte vidtaga åtgärd för borttagande av förenämnda landsfiskares 

fiskarhus samt skyddande av deras och andra stadsbors ensamrätt till Småskärens fiske. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att begära handräckning hos överexekutor i 

Luleå med yrkande att de av förenämnda fiskare, som icke äro mantalsskrivna i Luleå stad, 

måtte åläggas att genast borttaga de å Småskärens holmar, Rammelholmen och Finnskäret 

uppförda fiskarehus och förbjudas att idka fiske i Småskären tillhörande fiskevatten. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 17 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Falk, Ullman, Falkland, Askeroth och Viklund. 

 

§1. 

I skrivelse till stadsf. den 23 april 1918 hade föreståndarinnan vid elementarläroverket för 

flickor i Luleå på anförda skäl hemställt, att stadsf. ville för år 1918, utöver förut beviljad 

tillfällig löneförbättring, bevilja en dyrtidstillhjälp av 200 kr. till vid elementarläroverket för 

flickor anställda föreståndarinna och elva lärarinnor med full tjänstgöring samt 66 kr. 67 öre till 

en timlärarinna med 8 timmars tjänstgöring per vecka eller sammanlagt kronor 2466:67. 

Det antecknades, att i 1918 års stat upptagits ett belopp av förslagsvis 1343 kr. 34 öre i tillfällig 

löneförbättring för lärarinnor och dyrtidstillägg för småskollärarinna för år 1918. 

Vid föredragning av ärendet beslutade lönenämnden tillstyrka bifall till den gjorda 

ansökningen. 

 

§2. 

I skrivelse till stadsf. den 9 april hade L.A.Westerberg m.fl. arbetare i stadens tjänst hemställt, 

’att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå till arbetare även då arbetet tillfälligtvis måste 

avbrytas till följd av att arbetet för tillfället tagit slut’. 



Berörda framställning hade av stadsf. den 25 sistlidne april remitterats till lönenämnden för 

yttrande. 

Lönenämnden beslutade att i ärendet inhämta yttrande från drätselkammaren och 

hamndirektionen. 

 

§3. 

I skrivelse till stadsf. den 17 januari 1918 hade folkskollärarinnan Hulda Jacobson, samt 

folkskollärarne Arvid Rydorff och Aug. Falk hemställt, att stadsf. måtte föranstalta, att de lärare 

och lärarinnor, vilka enligt folkskolestyrelsen beslut den 5 januari 1918 erhållit mer eller mindre 

avkortade dyrtidstillägg på gr. av åtnjuten tjänstledighet, måtte utbekomma det av stadsf. den 

25 okt. 1917 beslutade dyrtids- och familjetillägget oavkortat. 

Över berörda framställning hade lönenämnden infordrat yttrande från folkskolestyrelsen och 

stadskamreraren. 

Vid ärendets föredragning beslutade lönenämnden på av stadskamreraren anförda skäl tillstyrka 

bifall till den gjorda framställningen. 

 

§4. 

Hos stadsf. hade polismännen Eric Westerlund, C.O.Oscarsson och J.Påhlsson anhållit om ett 

extra dyrtidstillägg för år 1918 av 75 kr. pr månad fr.o.m. den 1 mars 1918. 

Vid framställningen hade fogats en skrivelse i ärendet fr. tjänstemannaföreningen i Luleå. 

Framställningen hade av stadsf. den 25 april 1918 remitterats till lönenämnden för yttrande. 

Vid ärendets behandling upplystes inom nämnden, dels att framställningen icke avsåge de båda 

överkonstaplarne, dels att därest framställningen bifölles, ordinarie och extra poliskonstaplar 

icke komme att inbegripas i den framställning om förhöjt dyrtidstillägg för stadens samtlige 

befattningshavare, som komme att av tjänstemannaföreningen ingivas till stadsf. 

Sedan det antecknats, att poliskåren f.n. bestode av två överkonstaplar, elva ord. poliskonstaplar 

och tre extra konstaplar samt att den av bifall till ansökningen föranledda kostnaden komme att 

uppgå till 10.500 kr, beslutade lönenämnden tillstyrka bifall till den gjorda framställningen. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman 

Justerat 

Å lönenämndens vägnar 

Nils Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 21 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Flemström, Ullman, Olsson och byggnadschefen. 

 

§44. 

Protokollet för den 8 maj 1918 föredrogs och justerades. 

 

§45. 

Magistraten hade anhållit om nämndens yttrande över en av magistraten hos stadsfullmäktige 

gjord hemställan om ändring av §§ 37 och 44 i den för staden gällande byggnadsordning. 



Efter föredragning härav beslutade nämnden med 3 röster mot herr ordförandens att avstyrka 

bifall till magistratens ändringsförslag. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid extra sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 24 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Nordin och Aurén ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Sedan från tullförvaltaren J.Vleugel till Stadsfullmäktige inkommit framställning om 

skyndsamma åtgärders vidtagande för anskaffande av lämpliga lokaler för tullverkets behov, 

hade Stadsfullmäktige genom beslut den 31 januari detta år till Hamndirektionen remitterat 

handlingarna i ärendet för yttrande. 

Hamndirektionen ansåg numera frågan om uppförande av tullhus ej i samma grad som förut 

vara föremål för Hamndirektionens intresse sedan genom beslut om uppförande av 

hamnförvaltningsbyggnad frågan om gemensam byggnad för hamnen och tullen förfallit samt 

till staden utgående tolagsersättning, som förut uppburits och disponerats av Hamndirektionen, 

genom Stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1916 övertagits av staden och förts under 

drätselkammarens förvaltning. 

Emellertid ville Hamndirektionen framhålla önskvärdheten av att, då tullens nuvarande lokaler, 

såväl med hänsyn tagen till deras mindre lämpliga läge vid norra hamnen som till deras 

otillräcklighet i fråga om utrymme, ej kunde anses uppfylla berättigade anspråk, åtgärder med 

snaraste vidtoges för uppförande av ett tullhus. 

Enligt Hamndirektionens åsikt borde den ifrågasatta tullhusbyggnaden uppföras vid södra 

hamnen, men kunde Hamndirektionen ej för närvarande för densamma föreslå lämplig plats, 

enär södra hamnplanen ännu ej slutgiltigt reglerats. 

 

§2. 

Beslöts att detta protokoll skulle justeras tisdagen den 28 dennes kl. 11 f.m. 

 

 Som ovan. 

  Vid protokollet. 

  Elof Huss 

Justerat den 28 maj 1917. 

Gust.Burström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 30 maj 1918. 



 

Närvarande:  Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, Herrar Lind, N.Falk, fröken 

Svensson, herrar Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, 

herrar Svensén, Lindquist, Hedman, J.A.Nilsson, A.V.Falk, Andersson, Berlin, Groth och 

Hultström ävensom stadskamreraren. 

Därjämte övervar herr t.f. borgmästaren P.Sandström sammanträdet. 

 

§ l. 

Utsågos Herrar Hanson och Palm att jämte herr ordföranden tisdagen den 4 instundande juni 

klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot de vid 

stadsfullmäktiges sammanträden den 25 nästlidne april och den 10 dennes förda protokoll. 

 

§ 3. 

Uti till stadsfullmäktige ingiven framställning hade brandmannen H. J. Sundström, under 

förmälan att han vore den enda av 6 syskon, som kunde lämna deras gamla moder någon hjälp, 

anhållit, att Stadsfullmäktige ville för år 1918 bevilja honom familjetillägg för sin moder, som 

vore oförmögen att sig själv försörja, med 100 kronor. 

Lönenämnden hade, under erinran att enligt Stadsfullmäktiges beslut den 20 december 1917 

från åtnjutande av familjetillägg undantagits bland andra ordinarie brandmanskapet, tillstyrkt 

bifall till den gjorda framställningen. 

Sedan upplyst blivit, att Sundström erhållit begärt avsked från sin anställning vid brandkåren 

från och med den l maj, beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden, att 

ehuru enligt gällande bestämmelser brandmännen äro undantagna från åtnjutande av 

familjetillägg, dock bevilja Sundström sådant familjetillägg för sin moder för de 4 månader av 

året han innehaft anställning med kr. 33: 33 att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 4. 

Styrelsen för tekniska skolan hade, under förmälan att kostnaderna för skolans drift under de 

senaste åren i väsentlig grad ökats, särskilt genom ökade löner åt lärarekåren, samt att dessa 

ökade utgifter icke lämpligen kunde täckas genom förhöjda anslag från stad och landsting, 

vadan styrelsen sett sig nödsakad att genom förhöjda elevavgifter anskaffa åtminstone en del 

av den behövliga inkomstökningen, anhållit att stadsfullmäktige, med godkännande av denna 

höjning, ville antaga följande ändrade lydelse av § 8 i de för skolan gällande stadgar, att lända 

till efterrättelse f. o. m. höstterminen 1918: 

’De elever, som deltaga i kursen i maskin- eller byggnadsfackritning eller i särskild av styrelsen 

anordnad kurs, som icke hör till skolans ordinarie undervisningsplan, erlägga härför den avgift, 

som av styrelsen bestämmes, dock högst tio kronor för varje termin. 

För begagnande av undervisningen i övriga ämnen erlägges en termins-avgift av två kronor för 

varje ämne; dock skall varje elev erlägga en terminsavgift av minst fyra kronor. Alla dessa 

avgifter erläggas vid anmälningen.’ 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att godkänna den föreslagna ändrade lydelsen av § 8 i skolans stadgar med följande tillägg: 

’Därest undervisning i sång anses böra i skolan meddelas, vare elev berättigad att åtnjuta sådan 

undervisning utan särskild avgift’. 

 

§ 5. 



Sedan kungl. lotsstyrelsen meddelat föreskrifter angående ändrad belysning av Svartöns och 

Sandögrundets fyrar, hade hamnmästaren i enlighet med dessa föreskrifter infordrat anbud å 

installering av agabelysning i dessa fyrar, vilket anbud slutade å för Svartöns fyr 5,140 kronor 

och för Sandögrundets fyr 5,180 kronor, exclusive emballage, frakt och montering. 

Då emellertid i årets stat för hamnen för ändamålet upptagits allenast 7,000 kronor, hade 

hamndirektionen, som antagit nämnda anbud, beslutit hos stadsfullmäktige begära ett 

tilläggsanslag å 4,000 kronor. 

På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att bevilja nämnda anslag att utgå 

av hamnmedel. 

 

§ 6. 

Uti en till Konungens Befallningshavan.de ingiven framställning hade Luleå 

Utskänkningsbolag anhållit om rättighet att under åren 1919, 1920 och 1921 idka detaljhandel 

med alla de i § l av kungl. förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker 

omförmälta slag av dylika drycker, och hade bolaget i sin framställning närmare angivit antalet 

försäljningsställen och grunderna för deras förläggning. 

Över denna framställning hade genom Magistraten infordrats stadsfullmäktiges yttrande. 

Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden hemställt att stadsfullmäktige måtte 

förklara sig ej hava något att erinra emot bifall till bolagets framställning. 

Herrar Thurfjell, Falk och Andersson hade anhållit att få till protokollet antecknat, att de röstat 

för avslag å bolagets anhållan. 

Stadsfullmäktige beslöto med 14 röster mot 16 att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 

§ 7. 

Magistraten hade infordrat stadsfullmäktiges yttrande över de anmärkningar, som av styrelsen 

för svenska stadsläkareföreningen framställts mot förslaget till instruktion för stadsläkarne i 

Luleå. 

Efter föredragning härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

förklara sig ej hava något att erinra emot den föreslagna omformuleringen av § 11 i 

instruktionen, så att ’stadens övriga tjänsteläkare’ utbytes mot ’i stadens tjänst varande övriga 

läkare’, samt emot det föreslagna tillägget till § 12 mom. l ’och föra särskild journal över i detta 

hem intagna sinnessjuka’, varemot stadsfullmäktige beslöto, att bestämmelsen i § 5 angående 

läkarnes skyldighet att utan ersättning tjänstgöra för varandra under semester borde kvarstå. 

 

§ 8. 

Med åberopande av de skäl, som funnes anförda i magistratens skrivelse till stadsfullmäktige 

den 9 juni 1917 rörande kontrollen över samfärdseln inom hamnområdet, hade magistraten 

beslutit att även för innevarande år föreslå utfärdandet av följande ordningsföreskrift. 

’Förbindelse med fartyg, liggande på redden inom Luleå hamnområde, och land får under 

seglationen år 1918 endast äga rum över vissa av magistraten anvisade landningsställen, vid 

vilka landning från och avfärd till fartygen skola äga rum. 

Överträdelse av denna stadga straffas med böter från och med två till och med etthundra kronor. 

Vad sålunda blivit stadgat gäller icke beträffande kronans fartyg eller annat fartyg, som enligt 

magistratens medgivande för visst fall kan undantagas från stadgans tillämpning, ej heller 

person, som i tjänsteärende besöker fartyg.’ 

 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att för sin del tillstyrka antagandet av ifrågavarande ordningsföreskrift. 

 

§ 9. 



Efter föredragning av revisionsberättelse över verkställd granskning av Luleå 

Utskänkningsbolags räkenskaper och förvaltning för försäljningsåret 1917 beslöto 

stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att för stadens del tillstyrka ansvarsfrihet för 

det år revisionen omfattat. 

 

§ 10. 

Sedan upprättat förslag till ändring av stadsplanen över området väster om järnvägen och norr 

om Lulsundsgatan jämte tillhörande karta hållits för allmänheten tillgängligt å kungjort ställe 

under en månad och de markägare, som beröres av stadsplaneändringen, skriftligen därom 

underrättats, allt i överensstämmelse med föreskrifterna i gällande stadsplanelag, hade 

byggnadsnämnden överlämnat förslaget till stadsfullmäktige med anmälan, att ingen protest 

gjorts mot detsamma, och med hemställan, att stadsfullmäktige ville för sin del antaga 

detsamma.  

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att antaga föreliggande förslag till ändring av den för staden gällande 

stadsplan samt uppdraga åt byggnadsnämnden att hos kungl. maj:t göra underdånig 

framställning om fastställelse av berörda ändring. 

 

§ 11. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av hyresnämnden gjord framställning 

om beviljande av gottgörelse åt ledamöterna i nämnden och anslag till avlöning av en 

sekreterare hos densamma, hade drätselkammaren beslutit tillstyrka, att stadsfullmäktige ville 

fatta följande beslut: 

att bevilja en ersättning till nämndens ledamöter med 5 kronor för varje bevistat sammanträde 

till en var ledamot att utgå från framställningens datum den 22 januari 1918; 

att en särskild gottgörelse måtte beviljas ledamöterna Granström och Samuelsson för särskilda 

besvär med besök, undersökningar m. m. för hyresnämndens räkning med 125 kronor till 

vardera av dessa ledamöter för år 1917; 

att ett anslag av 200 kronor måtte beviljas till avlöning av en sekreterare att utgå f.o.m. år 1918. 

Vid detta ärendes föredragning beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag med den ändring, att ersättningen till nämndens ledamöter 

för varje bevistat sammanträde skall utgå för hela tiden från nämndens tillsättning, samt 

föreskrevo, att ersättningarne skola uttaxeras. 

 

§ 12. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat tull-vaktmästaren J. V. Dahlbäcks i 

skrivelse till fullmäktige gjorda anhållan om ’restitution’ av honom påförda 

kommunalutskylder för år 1916, kr. 79: 23, eller att, därest restitution ej kunde beviljas, anstånd 

med desammas betalande måtte medgivas, till dess han erhölle kristidstillägg för innevarande 

år, hade drätselkammaren, som icke ansåg sig kunna tillstyrka ansökningen i någotdera 

avseendet, hemställt, att stadsfullmäktige måtte avslå framställningen. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 13. 

Den av stadsfullmäktige den 22 februari 1917 tillsatta bostadskommittén, hade, sedan 

kommittén den 28 nästlidne januari till stadsfullmäktige avlämnat begärd utredning och förslag 

i bostadsfrågan, överlämnat sina protokoll i saken jämte uppgift å de utgifter kommittén haft 

vid fullgörandet av sitt uppdrag, kr. 210: 25 enligt avlämnad specifikation, och hade kommittén 

hemställt, att stadsfullmäktige ville med godkännande av de gjorda utgifterna entlediga 

kommitténs ledamöter från förenämnda uppdrag. 



Uti avgivet yttrande hade drätselkammaren tillstyrkt bifall till kommitténs hemställan. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att erforderligt belopp till täckande av 

kommitténs utgifter skulle uttaxeras. 

 

§ 14. 

Sedan drätselkammaren till stadsfullmäktige avlämnat brandchefens berättelse över Luleå stads 

brandväsende, brandstyrkans verksamhet och därmed sammanhängande förhållanden under år 

1917, beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att lägga densamma till 

handlingarne. 

 

§ 15. 

Från drätselkammaren hade inkommit ett så lydande protokollsutdrag: 

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 30 april 

1918. 

’§ 2. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat hamndirektionens hos stadsfullmäktige 

gjorda förslag till dispositionen av kontors- och bostadslägenheterna i 

hamnförvaltningsbyggnaden och hyresbeloppen för desamma, föredrogs först ifrågavarande av 

hamndirektionen gjorda förslag och därefter ett av kammarens tekniska nämnd framlagt 

alternativt förslag till hyresbelopp för de lägenheter i byggnaden, som äro avsedda att användas 

till bostäder, vilket senare förslag hade följande lydelse: 

 

’Under erinran om stadsfullmäktiges vid sammanträde den 22 februari 1917 i samband med 

anvisande av medel för uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad gjorda uttalande, att det 

vore av vikt, att fastställande av hyror för resp. lägenheter i byggnaden ägde ruin med 

vederbörlig hänsyn till inom staden i allmänhet rådande hyrespris och till de löneförmåner, 

vilka utgå till vederbörande tjänstemän, beslutade nu nämnden efter tagen del av förslaget 

att, då inlöpande inkomster av hyror borde motsvara åtminstone uppvärmning och övriga 

allmänna omkostnader, såsom renhållning m. m., för sin revidering av hamndirektionens 

förslag angående hyresbeloppen för de blivande lägenheter i förvaltningsbyggnaden, som äro 

avsedda att användas till bostäder, lägga golvytans storlek i resp. lägenhet till grund; och 

beslutade nämnden att i enlighet härmed föreslå följande hyresbelopp: 

beträffande flygelbyggnaden: 

lägenheten om 2 rum och kök i bottenvåningen     600 kronor 

„          „   „   „     „    „  „ våningen l tr. upp     700      „ 

„          „   „   „     „    „  „        „      2 „    „.     700      „ 

beträffande huvudbyggnaden: 

lägenheten om 2 rum och kök i våningen 1 tr. upp     800      „ 

„          „   „   „     „    „  „        „       2 „    „.     800      „ 

östra lägenheten om 3 rum och kök i våningen 3 tr. upp 1,050      „ 

västra      „           „  „    „    „     „  „       „       „ „    „  1,250      „ 

enkelrummet 3 tr. upp      250      „ 

lägenheten om 5 rum och kök i våningen l tr. upp  2,000      ,, 

„          „   „    „      „    „ „        „      2 „    „.  2,000      „ 

 

I dessa hyresbelopp ingår värme från centralvärmeledningen, men icke spiselved och belysning. 

Då enligt gängse beräkning ett rum med en golvyta av minst 10 kvadratmeter räknas som 

bostadsrum, ha de två största lägenheterna ansetts bestå av 5 rum och kök. Skillnaden i hyra för 



de båda lägenheterna om 3 rum och kök beror på att den ena är försedd med jungfrukammare 

och badrum. 

Oavsett hamnförvaltningens egna utrymmen och den för speditören avsedda dubletten, skulle 

byggnaden enligt nämndens här gjorda förslag alltså i hyra inbringa 10,150 kronor, vilket 

tämligen borde svara mot kostnaden för uppvärmning och renhållning m. m., under det att i 

hamndirektionens förslag motsvarande hyresbelopp uppgår till 6,400 kronor. 

Beträffande vidare hamndirektionens förslag att, med undantag av den till borgmästaren A. E. 

Fagerlin av stadsfullmäktige upplåtna lägenheten, den för gårdskarlen avsedda lägenheten samt 

enkelrummet, övriga bostadslägenheter, 7 st., skulle tilldelas vissa vid hamnförvaltningen 

anställda tjänstemän såsom lön in natura, nämligen hamnmästaren, hamnbokhållaren, 

hamnservisen, hamnspårstillsyningsmannen, befälhavaren å bogserångaren, föreståndaren för 

fyr- och signalinrättningen å Tjuvholmen och hamnbetjänten, varvid viss minskning i den 

kontanta lönen skulle göras, beslutade nämnden, som ansåg att endast tre av dessa tjänstemän 

möjligen borde anses bli skyldiga att taga bostad i hamnförvaltningsbyggnaden, nämligen 

hamnmästaren, hamnservisen och hamnbetjänten, att de ifrågavarande 7 st. 

bostadslägenheterna icke borde ingå som löneförmåner till förut uppräknade, hamndirektionen 

underställda befattningshavare, utan att lägenheterna borde uthyras, dock med företräde för 

dessa att hyra desamma. 

 

Vad angår de tre tjänstemän, som av drätselkammaren anses böra om möjligt förmås att taga 

bostad i den nya byggnaden, beslutade nämnden vidare, att därest dessa förklarade sig villiga 

att taga den bostad, som ställes till deras resp. förfogande i hamnförvaltningsbyggnaden, till 

den hyra, som nämnden härovan föreslagit, en ökning av lönen för resp. borde utgå, för 

hamnmästaren med 500 kronor, hamnservisen med 300 och för hamnbetjänten med 200 kronor, 

allt pr år, varvid hamnmästaren till bostad erhåller lägenheten om 5 rum och kök i våningen l 

tr. upp, hamnservisen en av lägenheterna om 3 rum och kök och hamnbetjänten en av 

lägenheterna om 2 rum och kök.’ 

 

Under den vidare behandlingen av ärendet framhölls av herrar Nilsson och Lindquist, att de av 

tekniska nämnden föreslagna hyresbeloppen för de lägenheter, som skulle innehavas av 

hamnmästaren och hamnservisen, syntes dem vara för höga, varför man kunde befara, att de 

ifrågavarande befattningshavarne icke ansåge sig av ekonomiska skäl kunna mottaga de dem 

erbjudna bostäder i byggnaden, varför hyran för dessa bostäder borde nedsättas med 200 resp. 

150 kronor. 

Å andra sidan framhölls emellertid att de av nämnden föreslagna hyrorna för de båda 

ifrågavarande lägenheterna icke kunde anses för höga, utan tvärtom mycket moderata. Så skulle 

den hamnmästaren tillämnade lägenheten om 5 rum och kök, som åsatts ett värde av 2,000 

kronor, icke komma att kosta denne mer än c:a hälften eller ca 1,000 kronor, då det tas i 

betraktande dels att hamnmästaren, så länge han bor i lägenheten i fråga, erhåller en förhöjd lön 

av 500 kronor eller m.a.o. ett kontant hyresbidrag av samma belopp, dels erhåller fri värme till 

5 boningsrum, vilket lågt beräknat motsvarar 10 famnar ved, sågad, kluven och inlagd, à c:a 50 

kronor eller c:a 500 kronor i en lägenhet, där det eldas med ved. För hamnservisen gäller samma 

förhållande. Väljer han den av lägenheterna om 3 rum och kök, som åsatts ett hyresbelopp av 

1,050 kronor, kommer lägenheten att i verkligheten kosta denne icke mer än c:a 450 kronor. 

Hyran 1,050 - löneförhöjning 300 - fri värme till 3 rum  (6 famnar ved) 300 kronor = c:a 450 

kronor. Väljer han åter den rymligare och dyrare lägenheten om 3 rum och kök, blir den verkliga 

hyran c:a 650 kronor, men erhåller han då samtidigt förmånen av badrum och jungfrukammare, 

vilket den förenämnda lägenheten saknar. 

Vidare skulle antecknas, att vid jämförelse mellan hyrorna pr kvm. i 

hamnförvaltningsbyggnaden, sådana de nu föreslagits, och i kommunala bostadshuset, det visar 



sig, att hyrorna i förvaltningsbyggnaden endast i de mindre lägenheterna mot hamnplanen något 

överstiga hyrorna i det kommunala bostadshuset, varvid dock är att märka, att någon fri värme 

icke ingår i hyrorna i den senare byggnaden. 

Efter avslutad överläggning i ärendet beslutade drätselkammaren med acklamation tillstyrka, 

att stadsfullmäktige ville antaga det förslag, som framlagts av kammarens tekniska nämnd; och 

anhöllo herrar Nilsson och Lindquist att få till protokollet antecknat, att de yrkat, att 

hyresbeloppet för den lägenhet om 5 rum och kök, som tillämnas hamnmästaren, skulle 

nedsättas från 2,000 till 1,800 kronor och att hyresbeloppet för den lägenhet om 3 rum och kök, 

som hamnservisen väljer, skulle nedsättas från 1,050 till 900 kronor resp. från 1,250 till 1,100 

kronor. 

 

Som ovan. 

På drätselkammarens vägnar: 

C. A. Schultz. 

/K.H.Santesson.’ 

 

Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla drätselkammarens förslag 

med den ändring, att även hamnspårstillsyningsmannen skall om möjligt förmås att taga bostad 

i hamnförvaltningsbyggnaden i en lägenhet om 2 rum och kök emot åtnjutande av ett 

hyresbidrag av 250 kronor samt att de föreslagna löneförhöjningarne till hamnmästaren, 

hamnservisen och hamnbetjänten skola utgå i form av hyresbidrag. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att bordlägga detsamma till nästa 

sammanträde. 

 

§ 16. 

Från drätselkammaren hade inkommit följande protokollsutdrag: 

Utdrag av protokollfört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 30 april 

1918. 

’§ 4. 

Magistraten hade i anledning av kungl. maj:ts nådiga cirkulär den 14 januari 1918, varigenom 

magistraterna i riket erhållit uppdrag att uppmana vederbörande myndigheter i städerna att 

genom tillfällig förstärkning av polis- och åklagaremyndigheterna söka åstadkomma ett mera 

effektivt tillämpande av kristidsförfattningarna, i skrivelse till stadsfullmäktige hemställt, att 

stadens poliskår måtte i enlighet med vad stadsfiskalen i bilagt yttrande föreslår utökas dels 

med en fast detektivtjänst med tjänsteställning och lön som överkonstapel, dels fem extra 

poliskonstapelstjänster med förordnande tillsvidare med samma lön som de ordinarie 

poliskonstaplarna. 

Sedan stadsfullmäktige remitterat detta ärende till drätselkammaren, beslutade kammaren vid 

sammanträde den 14 nästlidne mars att lämna ordföranden och ledamoten herr Axel Nilsson i 

uppdrag att av stadsfiskalen inhämta närmare upplysning om arbetsfördelning, arbetstid m. m. 

inom den nuvarande poliskåren. 

Efter tagen del av en av stadsfiskalen verkställd utförlig utredning om arbetsfördelningen, 

arbetstid m. m. inom den nuvarande poliskåren och om behovet av utökning av densamma, 

vilken utredning de kommitterade överlämnat till drätselkammaren, beslutade nu kammaren att 

hos stadsfullmäktige tillstyrka 

att en särskild befattning för detektiva ärenden med tjänsteställning och avlöning som 

överkonstapel måtte tillsättas; 

att fem extra poliskonstaplar måtte tillsättas på förordnande tillsvidare med samma lön som 

utgår till ordinarie poliskonstaplar eller 1,500 kronor jämte in naturaförmåner; och skulle två 



av dessa konstaplar tjänstgöra som vikarier för de å livsmedelsnämndens kortbyrå och en som 

vikarie för den för sjukdom tjänstledige poliskonstapeln O.A.Blomqvist. 

Sedan vidare antecknats, att magistraten enligt livsmedelsnämndens meddelande till 

drätselkammaren ålagt nämnden att bestrida de kostnader, som komma att utgå för de två extra 

konstaplar, som blivit anställda som vikarier för de två ordinarie poliskonstaplar, som f.n. 

tjänstgöra å nämndens kortbyrå, utgör de belopp, som erfordras vid ett bifall till ovannämnda 

förslag 

1 detektivöverkonstapel, 2,000 kr. jämte dyrtidstillägg 

2 extra poliskonstaplar,   1,500  „      „            „ 

1 extra poliskonstapel,    1,200 „      „     ,, 

allt pr år räknat, vartill kommer fri uniformsbeklädnad. 

 

Som ovan. 

På drätselkammarens vägnar: 

C. A. Schultz. 

/K. H. Santesson.’ 

 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden: 

att en särskild befattning för detektiva ärenden med tjänsteställning och avlöning som 

överkonstapel skall tillsättas; 

att tre vikarierande poliskonstaplar skola tillsättas på förordnande tills vidare med samma lön 

som utgår till ordinarie poliskonstaplar samt att 2 av dessa poliser avlönas av 

livsmedelsnämnden och uppföras å dess stat; samt 

att erforderliga löner för dessa befattningar anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 17. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett från folkskolestyrelsen inkommit 

förslag om förändring av Mjölkuddens folkskola till s. k. A-skola, utmynnande i följ ande 

yrkanden: 

att folkskolan i Mjölkudden från höstterminens början år 1918 förändras till A-skola; 

att för detta ändamåls vinnande två lärosalar och ett skolkök inredes i enlighet med av stadens 

byggnadskontor upprättad ritning; 

att för dessa omändrings- och nybyggnadsarbeten ett anslag av 22,500 kronor samt för inköp 

av skolköksinventarier ett anslag av 2,500 kronor beviljas eller sammanlagt 25,000 kr.; samt 

att en e. o. folkskollärare och en e. o. folkskollärarinnetjänst inrättas vid Mjölkuddens skola 

från höstterminens början, för vilket ändamål efter fråndragning av statsbidrag för dessa tjänster 

ett anslag av Kr. 471: 50 fordras för innevarande år. 

Drätselkammaren, som vid granskning av kostnadsförslaget ansett, att detsamma på grund av 

ytterligare stegringar av materialpriser borde ökas med minst 12 % eller till 25,200 kr., hade 

efter tagen del av de olika yttrandena i ärendet ansett sig på grund av de vägande synpunkter, 

som framförts av folkskoleinspektören Sunneman, icke böra tillstyrka folkskolestyrelsens 

ifrågavarande förslag till omändring av Mjölkuddens folkskola. 

Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige med 

avslag å nu ifrågavarande framställning ville anmoda folkskolestyrelsen att inkomma med nya 

förslag i ärendet, omfattande dels påbyggnad av det nuvarande folkskolehuset på ett sätt, som 

mera tillfredsställer hygieniska och pedagogiska krav, dels uppförande av ett nytt folkskolehus 

på en lämplig plats närmare Notviken. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att från höstterminens början inrätta 

en e. o. folkskollärare- och en e. o. folkskollärarinnetjänst vid Mjölkuddens folkskola i och för 

denna skolas förändring till A-skola samt att för detta ändamål bevilja ett anslag för innevarande 



år av kr. 471: 50 att anskaffas genom uttaxering, varemot ärendet i övrigt åter-remitterades dels 

till drätselkammaren för skyndsam utredning om kostnaden för inrättande av en ny lärosal på 

övre botten mot söder i det nuvarande folkskolehuset dels till folkskolestyrelsen för utredning 

om en lämplig tillbyggnad av nämnda hus. 

 

§ 18. 

Uti avgivet yttrande över en av Mjölkuddens invånare hos stadsfullmäktige gjord framställning 

om anordnande av en vattenkastare på den plats, där vattenledningen korsar landsvägen vid 

arbetaren  

J.E.Anderssons gård i Mjölkudden, hade drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige ville 

på så sätt lämna bifall till framställningen, att staden uppsätter en vattenkastare av den typ, som 

kostar 600 kronor, mot det att den del av Mjölkuddens invånare, som komma att använda sig 

av densamma, avgiva en av drätselkammaren godkänd förbindelse att bekosta underhållet av 

vattenkastaren samt att avgift erlägges enligt taxa. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att erforderliga medel för 

vattenkastarens anskaffande upplånas. 

Detta beslut i vad det avsåg upplåning av medel för ändamålet fattades enhälligt, men i övrigt 

etter votering med 15 röster mot 14, vilka senare avgåvos för ett av herr A.V.Falk väckt förslag, 

att staden själv skulle bekosta underhållet av vattenkastaren samt lämna vattnet utan avgift. 

 

§ 19. 

Hos stadsfullmäktige hade folkskollärarinnan Hulda Jakobsson samt folkskollärarne Arvid 

Rydorff och Aug.Falk anhållit, att stadsfullmäktige måtte föranstalta, att de lärare och 

lärarinnor, vilka enligt folkskolestyrelsens beslut den 5 januari 1918 erhållit mer eller mindre 

avkortade dyrtidstillägg på grund av åtnjuten tjänstledighet, måtte utbekomma det av 

stadsfullmäktige den 25 oktober 1917 beslutade dyrtids- och familjetillägget oavkortat. 

Lönenämnden hade på av stadskamreraren uti avgivet yttrande anförda skäl tillstyrkt bifall till 

den gjorda framställningen. 

På beredningsnämndens förslag biföllo stadsfullmäktige framställningen. 

 

§ 20. 

Hos stadsfullmäktige hade polismännen E. Westerlund, C. O. Oscarsson och J. Påhlsson å 

poliskårens vägnar anhållit om ett extra dyrtidstillägg åt en var befattningshavare inom 

poliskåren för år 1918 av 75 kronor per månad f. o. m. den l mars 1918. 

Vid framställningen hade fogats en skrivelse i ärendet från tjänstemannaföreningen i Luleå. 

Uti avgivet yttrande hade lönenämnden, under erinran dels att framställningen icke avsåge de 

båda överkonstaplarne, dels att, därest densamma bifölles, ordinarie och extra poliskonstaplarne 

icke komme att inbegripas i den begäran om förhöjda dyrtidstillägg för stadens samtliga 

befattningshavare, som komme att av tjänstemannaföreningen ingivas till stadsfullmäktige, 

tillstyrkt bifall till den gjorda framställningen, vilken komme att föranleda en ökad kostnad för 

innevarande år av 10,500 kronor. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bevilja poliskåren det begärda extra dyrtidstilllägget samt föreskrevo, att härför erforderliga 

medel skulle uttaxeras. 

 

§ 21. 

Hos stadsfullmäktige hade föreståndarinnan vid elementarläroverket för flickor i Luleå på 

anförda skäl anhållit, att stadsfullmäktige ville för år 1918 utöver förut beviljad tillfällig 

löneförbättring bevilja en dyrtidshjälp av 200 kronor till vid läroverket anställda 



föreståndarinna och 11 lärarinnor med full tjänstgöring samt kr. 66: 67 till en timlärarinna med 

8 timmars tjänstgöring per vecka eller sammanlagt kr. 2,466: 67. 

Efter anteckning att i 1918 års stat upptagits ett belopp av förslagsvis kr. 1,343: 34 i tillfällig 

löneförbättring för lärarinnor och dyrtidstillägg för småskolelärarinna för år 1918 hade 

lönenämnden tillstyrkt bifall till den gjorda ansökningen. 

Vid företagen behandling av detta ärende biföllo stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden ifrågavarande framställning med föreskrift tillika, att härav föranledda 

kostnader skulle uttaxeras. 

 

§ 22. 

Då Bergvikens invånare ansett sig vara i stort behov av elektriskt ljus, men stadsfullmäktige av 

ekonomiska skäl avslagit deras begäran, att staden själv skulle distribuera elektrisk ström, hade 

på sin tid ingenjören R. Bergman hos stadsfullmäktige anhållit att till lägsta möjliga pris få köpa 

erforderlig elektrisk energi för förseende av Bergviken med elektriskt ljus, varvid den behövliga 

energien, cirka 7 kw., skulle uttagas från stadens högspänningslinie till pumpstationen. 

Uti avgivet yttrande över denna framställning hade drätselkammaren, då Bergvikens 

belysningsfråga numera lösts på annat sätt, hemställt, att framställningen icke skulle till vidare 

åtgärd föranleda. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 23. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av J.A.Hedqvist gjord anhållan om 

tillstånd att å av honom inköpta vretan n:o 379-382 i Mjölkudden uppföra nödiga uthus, 

bestående av ladugård, lider och bodar, samt tillbygga ett trapphus till boningshuset, hade 

drätselkammaren beslutit att, då byggnaderna kunde anses erforderliga för jordens brukande 

och desamma icke komma i vägen för fastställda trafikleder, tillstyrka bifall till den av sökanden 

gjorda framställningen. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bifalla framställningen. 

 

§ 24. 

Skohandlanden E. V. Isaksson hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit att för uppförande 

av en sommarbostad om 2 rum och kök få på en tid av 25 år arrendera den del av vretan n:o 

723, som närmare angives å en av stadsingenjören upprättad karta, i vidd innehållande 1,250 

kvm. 

Uti avgivet yttrande hade drätselkammaren tillstyrkt bifall till framställningen på så sätt: 

att området upplåtes på arrende under 25 år med skyldighet för arrendatorn att, därest staden 

skulle komma i behov av området eller del därav, avträda marken efter ett års uppsägelse; 

att i arrendeavgift årligen skall erläggas ett belopp av 40 kronor; 

att arrendatorn skyldigkännes att flytta den väg, som går över området, utanför detsamma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla framställningen på de av drätselkammaren föreslagna villkor. 

 

§ 25. 

I skrivelse till drätselkammaren hade distriksförvaltningen vid statens järnvägar i Luleå med 

översändande av ritning, utvisande planerad omläggning av järnvägslinien vid Kallkällan cirka 

2 km. från Luleå station, anhållit om meddelande om och till vilket pris staden är villig att till 

statens järnvägar överlåta för omläggningen behövlig mark, som å ritningen be-tecknats med 

röda fina streck. 



Sedan byggnadskontoret på skäl att området icke torde behövas eller komma att behövas för 

något stadens ändamål tillstyrkt försäljningen mot ett pris av 2,000 kronor per har, varvid, då 

området i vidd innehåller 5,644 kvm., köpeskillingen skulle bliva kr. 1,128: 80, hade 

drätselkammaren hemställt om bifall till det av byggnadskontoret gjorda förslag i saken. 

Vid ärendets behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla Drätselkammarens förslag samt bestämde att köpeskillingen skulle tillföras 

donationsjordsfonden. 

Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§ 26. 

Sedan från stadens gatuarbeten till hamndirektionen den 12 dec. 1916 inkommit räkning å 

hamnens del i kostnaden för gatuarbeten, vari inginge ett belopp av kr. 13,004: 94 som avsåge 

1915 års arbeten, hade hamndirektionen hos stadsfullmäktige anhållit om ett tilläggsanslag för 

gäldande av denna kostnad. 

Stadsfullmäktige hade vid sammanträde den 14 maj 1917 beslutit att återremittera ärendet till 

hamndirektionen för utredning, om ej anslag för samma ändamål redan förut beviljats. I till 

stadsfullmäktige lämnad utredning meddelade hamndirektionen, att sedan anmält blivit, att 

årets anslag till södra hamnens ordnande överskridits med omkring 8,350 kronor, och att efter 

förfrågan hos stadsingenjören denne upplyst, att omkring 13,600 kronor återstode att likvidera 

för nämnda arbete, direktionen den 7 dec. 1915 begärt ett tillägg till 1915 års anslag å 22,000 

kronor, vilken begäran av stadsfullmäktige bifölls den 11mars 1916. Sedan räkning den 12 dec. 

1916 inkommit från stadens gatuarbeten för de arbeten, som utförts under år 1915 för södra 

hamnplanens ordnande, hade hamndirektionen ansett, att räkningen icke borde utan granskning 

betalas, varför dess utanordnande under året icke medhanns. Som hamndirektionen vid 

uppgörande av staten för år 1917 var av den tanken, att beloppet i fråga skulle bliva utbetalat 

under år 1916, under vilket år anslaget i fråga beviljats, och icke balanserade detsamma i 1917 

års stat, har direktionen ansett nödigt att ånyo begära anslag för angivna ändamål. 

Efter anteckning härav hade drätselkammaren beslutit att, då hamndirektionen varken i staten 

för 1917 eller i räkenskapen för 1916 balanserat det av stadsfullmäktige den 11 mars 1916 

beviljade tilläggsanslag, för sin del tillstyrka, att stadsfullmäktige måtte bevilja det av 

hamndirektionen den 12 dec. 1916 begärda tilläggsanslaget å kr. 13,004: 94. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att bevilja hamndirektionen 

ifrågavarande tilläggsanslag att utgå av hamnmedel. 

 

§ 27. 

G. A. Westerlund i Gammelstad, ägare till 81,61 ar av vretan n:o 148 å Stadsön, hade i skrivelse 

till stadsfullmäktige föreslagit: 

att han mot skälig köpeskilling finge förvärva stadens del av samma vreta eller, därest detta ej 

kunde beviljas, 

att ett ägoutbyte göres så, att han erhåller stadens väster om järnvägen belägna del av lägenheten 

mot det att han till staden avstår sin del av lägenheten, som är belägen öster om järnvägen, i 

vilket senare fall staden skulle bli ägare till ett sammanhängande område av vretan n:o 148 på 

ena sidan om järnvägen och han ett sammanhängande område på andra sidan om järnvägen. 

Som Westerlund vid ett sådant byte skulle få ett område, som är 8,45 ar större än det han lämnar, 

hade han förklarat sig villig att erlägga skälig mellangift. 

Drätselkammaren, som ansett att det vore till stadens fördel att ett ägoutbyte gjordes, hade hos 

stadsfullmäktige tillstyrkt följande uppgörelse: 

att Westerlund av staden erhåller enligt L. Brännströms karta ägofigurerna n:ris 42, 43, 44 och 

45 eller 20,80 ar à 20 kronor    kr. 416: — 

att staden av Westerlund erhåller enligt samma  



karta en yta av 10,93 ar å 20 kronor   kr. 218: 60 

varvid mellanavgiften, som Westerlund har att  

betala, utgör      kr. 197: 40 

 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla detta drätselkammarens förslag. 

Detta beslut var enhälligt. 

 

§ 28. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren med erinran därom, att maskinisten C. 

A. Röstlund, som börjat sin tjänstgöring hos sta-den den l april 1917, således ej kommit i 

åtnjutande av dyrtids- och familjetillägg för nämnda år, hemställt, att han såsom ersättning för 

de arbeten han under sommaren 1917 utfört för värmeledningens försättande i användbart skick, 

måtte erhålla en gratifikation av 500 kronor. 

I förnyat yttrande hade byggnadskontoret meddelat, att den av maskinisten för dessa arbetens 

utförande använda övertid ej särskilt antecknats, då maskinisten ej torde hava rätt till 

övertidsbetalning, men att kontorets tjänstemän, som följt arbetets gång, kunde vitsorda, att 

maskinisten använt mycken övertid. Frångående förslaget att tilldela maskinisten en 

gratifikation, vilken form för ersättning torde ha sina nackdelar, hade byggnadskontoret i stället 

föreslagit, att då omskrivna arbeten icke i vanliga fall kunna anförtros åt maskinisten och man 

således torde kunna anse, att de icke direkt tillhörde hans skyldigheter, till maskinisten måtte 

utbetalas en övertidsersättning för dessa arbeten efter 50 % å hans ordinarie avlöning, vilken 

utgör 6 kr. pr dag eller 60 öre pr timme, och skulle med ett antal av 551 övertidstimmar beloppet 

utgöra 551 x 90 = kr. 495: 90. 

Drätselkammaren hade, då ett flertal av de arbeten, som upptagits i bilagda förteckning, icke 

tillhörde maskinistens tjänst, hos stadsfullmäktige hemställt om bifall till byggnadskontorets 

sistnämnda förslag. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bifalla drätselkammarens hemställan samt föreskrevo, att erforderliga medel skulle uttaxeras. 

 

§ 29. 

Sedan distriktsförvaltningen vid statens järnvägar på framställning av hamndirektionen 

förklarat sig villig att till direktionen överlämna samtliga statens järnvägar tillhöriga inom 

hamnområdet utlagda bojar med kättingar och ankare, under villkor att hamndirektionen helt 

och hållet övertager anskaffandet och underhållet av erforderliga förtöjningsbojar vid statens 

järnvägars kajer å Svartön, hade hamndirektionen, som godkänt dessa villkor, beslutit att, då f. 

n. tvänne bojar för ovannämnda ändamål äro erforderliga och kostnaderna för dessa enligt 

verkställd beräkning uppgå till 10,500 kronor per st., ingå till stadsfullmäktige med begäran om 

ett anslag å 21,000 kronor för ifrågavarande ändamål, att utgå ur inflytande medel från 

Tjuvholmssundet. 

Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla hamndirektionens framställning. 

 

§ 30. 

Livsmedelsnämnden, som på grund av den stora bristen på potatis tagit i övervägande, vilka 

åtgärder som lämpligen borde vidtagas för att ett bättre förhållande skall inträda på 

potatismarknaden, hade därvid funnit det vara av behovet ofrånkomligen påkallat, att staden 

anlägger en rymlig jordkällare, i vilken potatis och andra rotfrukter kunna skyddade mot kyla 

förvaras över vintern. 



Sedan livsmedelsnämnden med anledning därav hos drätselkammaren anhållit att kammaren 

ville låta utreda kostnaden för anläggning av en sådan källare av storlek att kunna rymma intill 

400 ton rotfrukter, hade byggnadskontoret upprättat ritning och kostnadsförslag till en sådan 

källare, slutande å 40,000 kronor. 

Efter anteckning att byggnadskontoret ansett lämpligaste platsen för potatiskällaren vara 

Pontusudden strax söder om s. k. Pontusbaracken, hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige 

tillstyrkt, att en potatiskällare i huvudsaklig överensstämmelse med av byggnadskontoret 

upprättad ritning måtte uppföras till en kostnad högst 40,000 kronor. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla drätselkammarens förslag 

samt bestämma, att kostnaden för byggnaden skulle bestridas med lånemedel. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att bordlägga detsamma samt att 

tillsätta en kommitté av tre personer med uppdrag att undersöka möjligheterna dels att inrymma 

erforderliga mängder potatis i stadshusets lokaler, dels att förmå Luleå utskänkningsbolag att 

redan den l oktober detta år för ändamålet avstå en del av de utav bolaget disponerade lokaler. 

Till ledamöter i denna kommitté utsagos herrar H.T.Berlin, sammankallande, Axel Nilsson och 

E.Möller. 

 

§ 31. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren och hamndirektionen remitterat en från 

fortifikationsbefälhavaren i Boden inkommen skrivelse, däri han med erinran att han erhållit 

begärt tillstånd dels att utföra vissa arbeten å Hamnholmsnäset, dels att från stadens skog erhålla 

en del virke och gärdsel, lämnar förslag till avtal om upplåtelse av dispositionsrätten till 

förenämnda område å Hamnholmen. 

I infordrat yttrande hade byggnadskontoret föreslagit, att då de av drätselkammaren föreskrivna 

5 meter breda övergångarne, där vägar och kreatursstigar gå över området, icke blivit utförda, 

utan i stället c:a 30 meters öppningar vid stränderna och mellan gravarne på mitten, det av 

fortifikationsbefälhavaren gjorda förslag i denna punkt måtte ändras till: ’att övergångar om 

minst 30 meters bredd lämnas vid stränderna och mitt på näset samt att dessa övergångar förses 

med räcken mot graven.’ 

Drätselkammaren, som ansåg, att anordnandet av 30 meter breda övergångar i stället för 5 meter 

breda sådana icke utgjorde någon försämring, hade hos stadsfullmäktige tillstyrkt, att avtal 

måtte träffas med kungl. arméförvaltningen i enlighet med fortifikationsbefälhavarens förslag 

med den ändring, som byggnadskontoret här ovan föreslagit. 

Hamndirektionen hade tillstyrkt bifall till detta drätselkammarens förslag. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige vad drätselkammaren i ärendet 

föreslagit. 

 

§ 32. 

Sedan Kungl. Telegrafverket hos drätselkammaren anhållit om tillstånd att för fortsättning av 

telefonnätets förläggning i jorden under stundande sommar få nedlägga kabelblock i Storgatan 

och Nygatan å de sträckor, som å en bifogad karta äro angivna med röda linier, hade 

byggnadskontoret, som ansåg att det måste vara en fördel för staden att de elektriska 

ledningarne nedläggas i jorden, tillstyrkt telegrafverkets ansökan på samma villkor, som 

stadsfullmäktige den 23 augusti 1917 beslutit med avseende å liknande arbeten, nämligen: 

att ledningarne nedläggas enligt överenskommelse med byggnadskontoret; 

att grävning och reparation av gatorna med anledning av ledningarnes nedläggning utföres 

genom byggnadskontorets försorg; 

att karta över ledningarne med utsatta mått efter desammas nedläggning överlämnas till 

byggnadskontoret; 



att telegrafverket förbinder sig att bekosta ändringar i följd av eventuella förändringar i gatornas 

läge o. d. 

Drätselkammaren hade beslutit att överlämna framställningen till stadsfullmäktige med 

hemställan om bifall till densamma på av byggnadskontoret föreslagna villkor. 

Därjämte hade drätselkammaren uttalat, att det vore önskligt, att stadsfullmäktige ville 

bemyndiga kammaren att i angelägenheter sådana som de nu ifrågavarande besluta å stadens 

vägnar. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bifalla telegrafverkets framställning på föreslagna villkor samt bemyndiga drätselkammaren att 

för framtiden bestämma i frågor av ifrågavarande slag. 

 

§ 33. 

Från drätselkammaren hade till stadsfullmäktige inkommit följande protokollsutdrag: 

Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

17 maj 1918. 

’§6. 

Som fortfarande stor brist på mindre bostadslägenheter råder inom samhället, hade 

drätselkammaren i avsikt att öka tillgången på sådana lägenheter uppdragit till 

byggnadskontoret att med användning av det virke, som erhålles av de byggnader, som 

stadsfullmäktige vid sammanträde den 25 nästlidne april beslutat inköpa och en del annat 

byggnadsvirke, delvis från stadens skog, som står staden till förfogande, söka få till stånd 3 

stycken bostadshus med vardera 4 st. lägenheter om 2 rum och kök; och skulle till tomter för 

dessa tre byggnader användas, förutom tomt n:r 15 i kvarteret Tigern, som redan inköpts av 

stadsfullmäktige för Gäddvikshuset, bredvidliggande tomterna n:r 16 och 17 i samma kvarter, 

för vilket ändamål dels inköp av mark måste göras dels ock ett ägoutbyte mellan staden och 

enskild ägare. 

Sedan byggnadskontoret nu inkommit med kostnadsförslag å uppförande av 3 st. bostadshus, 

innehållande vardera 4 st. lägenheter om 2 rum och kök, tillhopa 12 lägenheter om 2 rum och 

kök eller 36 bostadsrum, beslutade nämnden att föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville 

med ändring av sitt beslut den 25 april 1918 besluta 

att för en beräknad kostnad av 115,800 kronor uppföra 3 st. bostadshus å tomterna n:r 15, 16, 

17 i kvarteret Tigern i huvudsaklig överensstämmelse med bilagda facad- och planritningar; 

att till tomter för två av dessa hus 

dels av Fastighetsaktiebolaget Lejonet inköpa 824,0 kvm. av tomten n:r 16, 616,0 kvm. av 

tomten n:r 17, 334,71 kvm. av tomten n:r 18 eller tillhopa 1,774,71 kvm. till ett pris av 3,766: 

82 kronor enligt anbud, 

dels göra ett ägoutbyte med snickaren A. Malmström, varvid Malmström av staden erhåller 

334,71 kvm. av tomten n:r 18 och staden av Malmström erhåller 12,0 kvm. av tomten n:r 16 

och 220,0 kvm. av tomten n:r 17, tillhopa 232,0 kvm.; skillnaden utgör 102,71 kvm. staden 

tillgodo, varför staden av Malmström erhåller en mellanavgift av 174: 75 kronor enligt 

erbjudande; 

att till förenämnda ändamål anvisa 71,000 kronor eller skillnaden mellan nu beräknad kostnad 

för uppförande av tre bostadshus incl. tomter, 115,800 kronor, och av stadsfullmäktige vid 

sammanträde den 25 april 1918 anvisade belopp för Gäddvikshusens flyttande och uppförande 

i staden incl. tomt, 44,800 kronor. 

Nämnden beslutade vidare att hemställa att stadsfullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren 

att ingiva ansökan till vederbörande om erhållande av statsbidrag till uppförande av dessa 

bostadshus. 

 

Som ovan. 



På drätselkammarens vägnar: 

C. A. Schultz. 

/K. H. Santesson.’ 

 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit, samt bestämde, att för byggnadernas 

uppförande erforderliga medel skulle upplånas. 

Dessa beslut fattades enhälligt. 

 

§ 34. 

I enlighet med vad stadsfullmäktiges bostadskommitté i sitt förslag till bostadsfrågans ordnande 

föreslagit hade drätselkammaren beslutit att ingå till stadsfullmäktige med hemställan om inköp 

av de delar av tomterna 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen, som icke äro i stadens ägo, nämligen: 

3,125,34 kvm. av tomterna n:o 6, 7, 8 och 9 till ett pris av ¾ av zonvärdet eller kr. 4,242: 64 

enligt av vice häradshövdingen Sven Tornberg lämnat anbud, samt 22,8 kvm. av tomt n:o 6 till 

zonvärdet eller kr. 41: 27. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige enhälligt att till erbjudna pris inköpa 

ifrågavarande tomtdelar samt att köpeskillingarne skulle utgå ur fastighetsfonden. 

 

§ 35. 

Hamnmästaren hade till drätselkammaren anmält, att hamndirektionen ej längre ansåg sig vilja 

hyra kabinett i saluhallen med mindre den ändring vidtages, att rum beredes för en 

förestånderska. Som samtidigt härmed livsmedelsstyrelsens fisksektion behöver ungefär hälften 

av kabinettets nuvarande utrymme för inredning av lokal för kassörska, måste för kabinettet 

tagas i anspråk ett av de rum, som f. n. disponeras av tullkammaren. Fisksektionen kräver ock 

ytterligare utrymme för en lokal för intagning av fisk, varvid den till saluhall avsedda delen av 

byggnaden måste avstå ett utrymme motsvarande ungefär tre salustånds yta. 

Enligt av byggnadskontoret uppgjord kostnadsberäkning kosta dessa förändringar jämte de 

redan utförda 4,675 kronor, varav 2,300 kronor för kabinettet och 2,375 kronor för 

ändringsarbetena för fisksektionens lokaler. 

Som dessa förändringar icke äro till någon fördel för saluhallen, som tvärtom får sitt utrymme 

minskat, hade drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige ville besluta: 

att de ändringar i saluhallsbyggnaden, som framgå av närlagda ritning, få utföras, och 

att kostnaderna för dessa arbeten måtte gäldas av hamnmedel med 2,300 kronor och av 

livsmedelsstyrelsens fisksektion med 2,375 kronor. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige, vad drätselkammaren sålunda 

föreslagit. 

 

§ 36. 

Byggnadschefen hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att då skrivgöromålen å 

byggnadskontoret, sedan förslaget till dess organisation uppgjordes, betydligt stegrats, få 

anställa en kontorsskrivare å kontoret, och hade han föreslagit, att tjänstgöringstiden för denne 

skulle bliva 7 timmar per dag och avlöningen, då biträdet måste vara skriv- och räknekunnigt 

samt hava en viss förmåga till självständigt arbete, 150 kronor per månad jämte dyrtidstillägg. 

Under framhållande av att särskilt verkmästaren vid elektricitetsverket måste beredas 

minskning i sitt kontorsarbete för att kunna effektivt leda och inspektera pågående 

nyanläggningar och övriga arbeten samt att kristiden avsevärt ökat arbetet på byggnadskontoret, 

hade drätselkammaren beslutit att överlämna byggnadschefens skrivelse till stadsfullmäktige 

med hemställan, att fullmäktige ville bemyndiga drätselkammaren att tillsätta en extra 



kontorsskrivare å byggnadskontoret tills vidare under kristiden med en avlöning av 200 kronor 

per månad, inklusive dyrtidstillägg. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bifalla drätselkammarens hemställan samt föreskrevo, att avlöningen för kontorsskrivaren 

skulle uttaxeras. 

 

§ 37. 

Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen remitterat en framställning från maskinisten å 

ångaren Balder C.L.Malmström om ändrad tjänsteårsberäkning. 

Hamnmästaren hade uti avgivet yttrande anfört, att Malmström den 12 mars 1901 anställts som 

maskinist å stadens bogserångare, vilken befattning han allt sedan dess utan avbrott innehaft. 

Avlöningen utgick till den l januari 1905 med 140 kronor i månaden under seglationstiden, 

varefter Malmström erhöll en årlig lön av 1,200 kronor, och hade stadsfullmäktige i enlighet 

med löneregleringskommitténs förslag år 1912 beslutit, att Malmström skulle äga rätt att räkna 

tjänsteår från och med år 1905, därvid kommittén tydligen ansett, att han vunnit fast anställning 

hos staden först från och med nämnda år. Hamnmästaren hade gent emot detta anfört, att ehuru 

avlöningen under de fyra första åren utgått allenast under seglationstiden, Malmström likväl 

otvivelaktigt antagits i stadens tjänst genom hamndirektionens beslut av år 1901. På grund av 

vad sålunda förekommit och då analog framställning från annan hamnens befattningshavare 

förut vunnit stadsfullmäktiges bifall, hade hamndirektionen beslutit att hos stadsfullmäktige 

tillstyrka bifall till den nu föreliggande framställningen, dock att det därav följande tredje 

ålderstillägget finge räknas retroaktivt endast från innevarande års ingång. 

Vid detta ärendets behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla hamndirektionens förslag. 

 

§ 38. 

I samband med drätselkammarens behandling av bostadskommitténs förslag i bostadsfrågan 

hade herr Thurfjell föreslagit, att kammaren ville besluta att ingå till stadsfullmäktige med 

förslag till uppförande av 5 st. 

s. k. dubbelhus å tomterna n:o 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen enligt bilagda av bostadskommittén 

anskaffade facad- och planritningar. 

Varje hus skulle bestå av l rum och kök på nedre botten och l rum i vindsvåningen eller i varje 

dubbelhus 2 lägenheter om l rum och kök samt 2 rum på vinden eller tillhopa 6 bostadsrum. 

Enligt av byggnadskontoret uppgjord kostnadsberäkning skulle ett sådant dubbelhus av trä 

kosta 24,000 kronor och av betong enligt effektivsystem 31,500 kronor, alltså per bostadsrum 

respektive 4,000 och 5,250 kronor. 

Sedan lämpligheten att på detta sätt utbryta en detalj ur bostadskommitténs förslag till ordnande 

av bostadsfrågan dryftats, hade drätselkammaren efter votering med 3 röster mot 2 avstyrkt det 

framkomna förslaget, varvid majoriteten bestod av herrar Schultz, Brännström och Sjöstedt 

samt minoriteten av herrar Thurfjell och Fernlund. 

Drätselkammaren hade vidare beslutit att översända ritningarne och kostnadsberäkningen till 

stadsfullmäktige för kännedom och eventuell åtgärd. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

i huvudsaklig överensstämmelse med föreliggande ritningar och kostnadsförslag uppföra 5 st. 

dubbelhus av trä å tomterna n:o 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen samt för ändamålet anslå högst 

120,000 kronor, vilket belopp efter avdrag av vad som för ändamålet kunde erhållas i 

statsbidrag skall anskaffas genom lån, varjämte stadsfullmäktige uppdrogo åt drätselkammaren 

att göra framställning om högsta möjliga statsbidrag till husens uppförande. 

Detta beslut fattades efter votering med 20 röster mot 10, vilka senare röstade för avslag å 

framställningen. 



 

§ 39. 

På förslag av beredningsnämnden beslöto stadsfullmäktige att bifalla en av herr Thurfjell väckt 

motion därom, att stadsfullmäktige måtte uttala en bestämd önskan att den kommitté, bestående 

av herrar T.Bennet, L.Hjelm och A.Engström, som tillsattes vid stadsfullmäktiges sammanträde 

den 22 december 1915 med uppdrag att uppgöra av kostnadsberäkning åtföljt förslag till 

omändring av stadshuset i händelse av spritutskänkningsrättigheternas upphörande, måtte om 

möjligt till stadsfullmäktiges sammanträde i juni månad inkomma med förslag i ärendet. 

 

§ 40. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att till examensvittnen vid 

realskoleexamen under innevarande år utse fröken Elina Benckert, bankdirektören S.Forsgren, 

trafikdirektören A.Svensson, tullförvaltaren J.Vleugel och rektor G.H.Högsby. 

 

§ 41. 

En från v. konsul H.Burman inkommen framställning att få hyra någon av de större 

lägenheterna i hamnförvaltningsbyggnaden beslöto stadsfullmäktige att överlämna till 

hamndirektionen. 

 

§ 42. 

Till beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Herr E. Lindbergs avsägelse av uppdrag som ledamot av livsmedelsnämnden; 

2:o) Magistratens skrivelse med begäran om yttrande över utarbetat betänkande med förslag till 

lagstiftning angående kommunala nybildningar; 

3:o) Hamndirektionens framställning angående ändrade grunder för avlöning av däckskarlar 

och eldare; 

4:o) Hamndirektionens begäran om ett anslag å 5,000 kronor för inköp av möbler till 

hamnförvaltningsbyggnaden; 

5:o) Svenska stadsförbundets inbjudan till dess tredje ordinarie kongress; 

6:o) G. H. Högströms begäran om förhöjd pension åt hans myndling, f. småskollärarinnan Ellen 

Wingård; 

7:o) Taxeringsnämndens ledamöters begäran om ersättning för deras arbete; 

8:o)  Herr Hultströms motion om utredning rörande praktiska ungdomsskolors inrättande inom 

staden. 

 

§ 43. 

Till drätselkammaren remitterades: 

l:o) En framställning från landshövding Malm m. fl. om bidrag till kostnaderna för anordnande 

av en bostadskongress i Luleå; 

2:o) En begäran om pension från f. stadsfogden G. G. Hollstrands änka; 

3:o) Hamndirektionens begäran om anslag för utförande av elektrisk belysningsanläggning i 

hamnförvaltningsbyggnaden; 

4:o) Aktiebolaget Luleå Varv & Verkstäders framställning om ägoutbyte m. m. 

5:o) Herr Berlins motion om anslag för täckande av kostnaden för ett i Luleå hållet 

barnavårdsmöte; 

6:o) Livsmedelsnämndens begäran om anslag för senare halvåret 1918 för lindrande av mindre 

bemedlades levnadsvillkor; 

7:o) Dispensärnämndens begäran om fortsatt anslag för dess verk-samhet; 

8:o) L.Marklunds m. fl:s framställning om framdragande av elektrisk belysning till 

Stadshertzön; 



9:o) C.J.Johanssons m. fl:s begäran om framdragande av elektrisk belysning till deras 

fastigheter i Notviken; 

10:o) Kretsrådets i Luleåkretsen av I. O. G. T. begäran om anslag till nykterhetsarbetets 

främjande; 

11:o) Tekniska skolans begäran om anslag för år 1919 till dess föreläsningsverksamhet. 

 

§ 44. 

 Till lönenämnden remitterades: 

l:o) Magistratens framställning om löneförhöjning åt stadsfogden Bexell; 

2:o) Luleå tjänstemannaförenings framställning om ytterligare dyrtidstillägg åt stadens 

befattningshavare; 

3:o) Hamndirektionens förslag om pension åt änkan efter befälhavaren å ångfärjan E. Sjölander; 

4:o) Hamndirektionens begäran om löneförhöjning åt verkmästaren vid hamnens verkstad; 

5:o) Poliskonstapeln J. F. Johanssons begäran om erhållande av lön såsom överkonstapel. 

 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund, John Hanson, K. V. Palm.” 

 

 

 

 

 

“Protokoll, förtå vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 maj 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén och Lindgren, fruarna Sundström, 

Jonsson och Jeppsson, fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 april 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för juni månad föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 77 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under maj, slutande å kr. 

408:25. 

 

§5. 

Hemmansägaren Aug.Johansson, Ersnäs, beviljades 50 kronor för inköp av 

konfirmationskläder åt Ester Linnea Landström. 

 

§6. 

Anna Danell beviljades 10 kronor per månad som bidrag till sonen Bertils utackordering. 



 

§7. 

Följande förhöjningar i nu utgående fosterbarnsarvoden beviljades f.o.m. den 1 april 1918, 

nämligen 

åt L.A.Jonsson, Lakafors, från 13 till 15 kronor per månad för Lilly Viola Engström; 

åt J.A.Karlsson, Karlsvik, från 20 till 25 kronor per månad för Sven Axel Hedlund; 

åt Ferdinand Boman, Luleå, från 15 till 20 kronor per månad för Alfred Erland Alexander 

Johansson; 

åt Mina Sundgren, Person, från 15 till 18 kronor per månad för Ruth Ingeborg Nilsson; samt 

åt Karl Öberg, Kvarnböle, från 8:33 till 12 kronor per månad för Karl Bertil Öberg. 

 

§8. 

Mikael Adamsson beviljades 30 kronor som bidrag till inköp av kläder och skor åt dotterdottern 

Gunhild Severina Lindqvist. 

 

§9. 

Lok.eldaren Gustaf Boman, beviljades ett bidrag av 5 kronor per månad under juni, juli och 

augusti till sonen Olofs utackordering. 

 

§10. 

Beslutade styrelsen utackordera Bror Sigurd Granbom hos Karl Sundqvist i Holmträsk för ett 

arvode av 20 kronor per månad f.o.m. den 1 juni. 

 

§11. 

Sedan Ida Bergdahl anmält, att hon med fadern till hennes den 3 december 1917 födda barn 

träffat avtal, att han skulle bidraga till barnets underhåll med 25 kronor per månad, samt som 

säkerhet för detta avtal begärt och erhållit införsel i hans avlöning, beslutade styrelsen, under 

förutsättning att sådant avtal verkligen träffats, ikläda sig borgen för erläggande i behörig 

ordning av utackorderingskostnaden för barnet, 20 kronor per månad. 

 

§12. 

Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Martin Jacobus Åström och 

Oskar Widmans dotter. 

 

§13. 

Beviljades änkan Hildur Svensson 15 kronor per månad f.o.m. den 1 juni som bidrag till hennes 

två barns underhåll. 

 

§14. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 3 maj: Maria K.Strandberg och 2 barn 

den 4 maj: Karl Oskar Jansson 

den 8 maj: Janne Kervinen 

den 8 maj: Hannes Poijhonen 

samt att följande utgått, nämligen 

den 3 maj: Stig Åke Kjellgren 

den 4 maj: Lilly Kjellgren 

den 6 maj: Isak Johan Larsson 

den 14 maj: Janne Kervinen 

den 21 maj: Bertil Danell 



den 21 maj: Inga Bergdahl 

den 23 maj: Anna Danell 

den 23 maj: Ida Bergdahl 

den 29 maj: Viktoria Villig 

den 30 maj: Vivan Villig 

den 30 maj: Anna Margreta Eriksson (död). 

 

§15. 

Diakonissans rapport över maj månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§16. 

G.A.Jansson i Åbyn hade till styrelsen överlämnat dels en räkning å kr. 139:60, utgörande 

sjukvårds- och begravningskostnader för änkan Eva Boström, dels en Boströms sterbhus 

tillhörig postsparbanksbok med ett saldo av 150 kronor jämte ränta därå från den 26 februari 

1915. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen, att räkningen och sparbanksboken skulle 

återsändas för att tillställas den avlidnas släktingar. 

 

§17. 

Anmälde tillsyningsmannen, att Anna Viktoria Löfgren, vilken på grund av sjukdom vore 

oförmögen att förvärva, vad till livets uppehållande vore oundgängligen nödvändigt, erhållit fri 

läkarevård och ett kontant understöd av 10 kronor, och beslutade styrelsen med godkännande 

härav utsöka understödet hos vederbörande hemortskommun. 

 

§18. 

Anmälde tillsyningsmannen, att tyske undersåten, kopparslagaren Friedrich Ferdinand Lautsch, 

vilken på grund av sjukdom vore oförmögen att förvärva, vad till livets uppehållande vore 

oundgängligen nödvändigt, erhållit fri läkarevård och ett kontant understöd av 10 kronor, och 

beslutade styrelsen med godkännande härav hos Konungens Befallningshavande göra 

hemställan om hans hemsändande till Tyskland. 

 

§19. 

Till handlingarna lades stadsfullmäktiges protokoll den 25 april 1918, § 17, ang. val av fru 

Matilda Jeppsson till suppleant i styrelsen i st.f. fru Elin Bohlin, vilken avsagt sig nämnda 

uppdrag. 

 

§20. 

Stadsfullmäktige hade till styrelsen för yttrande remitterat en framställning från f. vaktmästaren 

B.A.Larzén om återfående av erlagda pensionsavgifter. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen med förmälan, att de erlagda pensionsavgifterna 

uppginge till kr. 134:74, tillstyrka bifall till framställningen. 

 

§21. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Johan Nitz, Ellen 

Kristina Persson, August Johansson, Johanna Elina Jonsson och Erik Axel Andersson. 

 

§22. 

För amning av Arvid Stenbergs barn beviljades Vivan Kristina Villig en ersättning av 10 

kronor. 

 



 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

C.A.Wikén 

Axel Nilsson” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 31 maj 

1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, fröken Märta Bucht, hrr K.H.Hultström och O.E.Wester 

samt underteckn. sekr. 

 

§1. 

Undervisningsnämnden beslöt med anledning av från vederbörande målsmän ingivna 

ansökningar bevilja avgång från folkskolan enligt bestämmelsen i folkskolestadgans § 48 mom. 

1 för följande elever i folkskolans tredje klass: 

Ester Linnea Sjörling, född 25/3 1903 och dotter till arbetaren P.O.Sjörling; 

Linnea Lindahl, född 5/12 1902 och dotter till Emma Lindahl; 

Märta Sigrid Öhlund, född 7/7 1903 och dotter till drängen E.J.Öhlund; 

Karl Sigfrid Boman, född 15/2 1903 och son till sågaren F.Boman; 

Gunnar Norgren, född 18/10 1902 och son till handelsbitr. Joh. Erik Norgren samt  

Karl Ejnar Malmström, född 12/9 1903 och son till maskinisten C.L.Malmström. 

Liknande ansökningar för eleverna i tredje klassen Elisabet Svensson, Linnea Lindkvist, Egon 

Lundgren och Lilly Burman blevo av nämnden avslagna. 

 

§2. 

Ex. småskollärarinnan Selma Jakobsson, f. Johansson, hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och 

skulle med anledning därav till protokollet antecknas, att fru Jakobsson tjänstgjort som 

vikarierande lärarinnan vid folkskolan i Mjölkudden fr.o.m den 4 t.o.m. den 23 nov. 1916 samt 

fr.o.m. den 6 sistlidne april t.o.m. den 31 innevarande maj, samt att hon av 

undervisningsnämnden tilldelades så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet   Med beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i  

Övrigt leda ungdomens uppfostran  Med utmärkt beröm godkänd; 

Nit    Berömligt; 

Vandel    Hedrande. 

 

§3. 

Ex. folkskollärarinnan Anna Norberg hade anhållit om tjänstgöringsbetyg och skulle med 

anledning härav till protokollet antecknas, att fröken Norberg under läsåret 1917-1918 

tjänstgjort som vikarierande lärarinna vid folkskolan inom Luleå stads skoldistrikt, under 

höstterminen i andra och under vårterminen i fjärde årsklasser, samt att hon av 

undervisningsnämnden tilldelades så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet   Med utmärkt beröm godkänd; 



Förmåga etc    Med utmärkt beröm godkänd; 

Nit    Berömligt; 

Vandel    Hedrande. 

 

§4. 

Ex. småskollärarinnan Betty Rikardsson Palm hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle 

med anledning härav till protokollet antecknas, att fröken Palm tjänstgjort som vikarierande 

lärarinnan vid småskolan inom Luleå stads skoldistrikt fr.o.m. den 2 sept. t.o.m. den 14 okt. 

1912 samt under läsåren 1916-1917 och 1917-1918. 

Undervisningsnämnden förklarades henne berättigad till så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet   Med utmärkt beröm godkänd; 

Förmåga etc    Berömlig; 

Nit    Berömligt; 

Vandel    Hedrande. 

 

§5. 

Överläraren P.Edv.Lindmark hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle till protokollet 

antecknas, att hr Lindmark under år 1912 på förordnande uppehållit överlärarebefattningen vid 

Luleå stads folkskolor samt från den 1 jan. 1913 såsom ordinarie innehaft samma tjänst, med 

vilken sedan den 1 jan. 1912 en förenad skyldighet att föra folkskolestyrelsens och 

barnavårdsnämndens protokoll. 

Undervisningsnämnden beslöt tilldela hr Lindmark så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet   Berömlig; 

Förmåga etc    Berömlig; 

Nit    Berömligt; 

Vandel    Hedrande, 

varjämte undervisningsnämnden betygade, att hr Lindmark på berömligt sätt fullgjort samtliga 

till överlärarebefattningen hörande åligganden, varigenom han tillvunnit sig folkskolestyrelsens 

synnerliga förtroende. 

 

§6. 

Undervisningsnämnden beslöt på därom gjord skriftlig ansökan tilldela övningsskolläraren 

Sven Wikberg ett skolresestipendium å 200 kr. för en skolresa till Kiruna och Abisko med 10 

elever ur åttonde klassen vid folkskoleseminariets övningsskola. 

 

 Dag som ovan 

  Oskar Åhrström. 

    /P.Edv.Lindmark” 

 
 

 

 

Protokoll juni år 1918 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 3 juni 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och Sjöstedt. 

Byggnadschefen, Brandchefen. 

 



§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 17 nästlidne maj. 

 

§2. 

I skrivelse till drätselkammaren hade brandchefen meddelat att bröderna A. & J.Åström ingivit 

ett anbud å 7000 kronor å inköp av Luleå brandkårs ångspruta med 4 st. medar och diverse 

tillbehör, såsom 2 st. strålrör, 4 st. munstycken, 4 st. gummispiralsugslangar med kopplingar 

och sugsil, 1 st. gummislang med rör för sotning, 1 st. gummislang för renspolning, 2 st. 

smörjkannor, 1 sats skruvnycklar, 1 st. lykta för glasrörstället, 2 st. vagnslyktor, 1 st vagnsstång, 

2 st. svänglar, 1 st. renskrok och 1 st. kolskyffel samt en del pumpventiler i reserv. Därtill 

omfattade deras anbud 300 meter 80 m/m tryckslang till sprutan. 

Av brandchefens skrivelse inhämtades vidare, att Ludvigsbergs verkstadsaktiebolag vidhöll sin 

offert av den 14 nästlidne januari, enligt vilken offert staden har att för 1 st. Ludwigsbergs 

Penta-Revolverspruta, typ. R.S.2 A med tillbehör, 1 st. extra sugslang med koppling och 4 st. 

medar betala ett pris tillhopa av 9665 kronor, fritt levererad Stockholm. 

Sedan bröderna Åström på tillfrågan höjt anbudet med 500 kronor till 7500 kronor eller för 

ångsprutan 7000 kronor och 500 kronor för tryckslangen, beslutade nämnden att uppdraga till 

brandchefen att försälja ångspruta och tryckslang till angivet pris och omedelbart rekvirera den 

av Ludwigsbergs verkstadsaktiebolag offererade motorsprutan med tillbehör jämte extra 

sugslang och 4 st. medar till erbjudet pris. 

 

§3. 

Hamndirektionen hade i skrivelse till drätselkammaren den 23 september 1916 anhållit, att, då 

det visat sig omöjligt att under den kallare årstiden hålla erforderlig temperatur i 

hamndirektionens av staden förhyrda lokaler i gamla rådhuset dels på grund av rummens 

dragighet och dels på grund av eldstädernas bristfälliga skick, en s.k. ’Vikingkamin’ av lämplig 

storlek omedelbart torde insättas samt att lokalerna nästkommande år måtte få undergå en 

grundlig reparation för avhjälpande av rummens dragighet. 

Byggnadskontoret hade med framhållande att enligt överenskommelse med hamnmästaren 

endast en kamin blivit insatt och frågan i övrigt fått anstå i avvaktan på utgången av förslaget 

om hamnförvaltningsbyggnadens uppförande, föreslagit att, då byggnaden i fråga är under 

utförande och hamndirektionen således kommer att lämna lokalerna i fråga, drätselkammaren 

ville lägga skrivelsen till handlingarne. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då lokalerna uppenbarligen kräva 

reparation, uppdraga till byggnadskontoret att i 1919 års stat upptaga anslag för reparation av 

desamma. 

 

§4. 

Sedan A.B. Luleå kol- och materialaffär och Norrbottens lantmannaföreningars förbund i 

skrivelse till drätselkammaren den 22 november 1916 anhållit att vid norra Strandgatans 

krökning nedanför kvarteret Falken nödig gatubelysning måtte anordnas till förekommande, att 

fotgängare, som passera denna del av gatan, skola bliva överkörda, hade nu byggnadskontoret 

i infordrat yttrande föreslagit, att, sedan numera gatubelysningen blivit omlagd från båglampor 

till metalltrådslampor och därmed inga större svårigheter möta att ordna belysningen på 

ifrågavarande ställe, drätselkammaren ville besluta att låta uppsätta en 200 nlj.-lampa vid hörnet 

av A.B. Luleå kol- och materialaffärs kontorsbyggnad för en beräknad kostnad av 125 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall härtill att bestridas med 

elektricitetsverkets tillgängliga medel. 

 

§5. 



Sedan poliskonstapeln Axel Strand i skrivelse till drätselkammaren den 27 november 1916 

anhållit att få hyra plats å Svartöudden vid Skurholmsfjärden för motorsågning, hade nu 

byggnadschefen, till vilken kammaren remitterat ärendet för yttrande, återställt ansökningen 

med meddelande, att, som elektrisk kraft icke stod att erhålla, herr Strand hade återtagit sin 

ansökan. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga ärendet till 

handlingarne. 

 

§6. 

Sedan Luleå ångsåg i skrivelse till drätselkammaren den 1 december 1916 anhållit att, sedan 

samtliga ledningar till elektriska belysningen vid dess sågverk i kvarteret Stören omlagts i 

enlighet med brandförsäkringsbolagens fordringar, få en strömmätare inmonterad till 

ledningarna i fråga, varvid ström från staden endast skulle användas vid särskilda tillfällen t.ex. 

vid reparationer och vid tillfällen, då sågen ej är i gång, hade nu elektricitetsverket, till vilkens 

föreståndare ärendet remitterats för yttrande, i skrivelse till drätselkammaren anfört följande. 

Orsaken till att sökanden framställt sin anhållan till drätselkammaren i stället för till verket var, 

att ledningarne icke utförts av den ende då antagne entreprenören, elektriska aktiebolaget Fram, 

varföre elektricitetsverket nekade insättningen av mätare. Redan en månad senare hade 

emellertid uppgörelse av Luleå Ångsåg träffats med entreprenören så att denne, efter att hava 

genomgått ledningarne och funnit dem vara riktigt utförda, anmälde dem som eget arbete och 

därmed åtog sig ansvaret för desamma. Verket hade således ej annat att göra än att på 

entreprenörens begäran insätta mätaren. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att utan vidare åtgärd 

lägga detsamma till handlingarne. 

 

§7. 

Bergvikens fastighetsägare inom området norr om Hertsögatan och väster om järnväggen hade 

i skrivelse till drätselkammaren den 26 september 1916 anhållit att staden måtte tillhandahålla 

dem ledningar för elektrisk belysning. 

Sedan elektricitetsverket, till vilkets föreståndare drätselkammaren hade remitterat 

framställningen, nu meddelat, att arbetet blivit utfört i sammanhang med anläggning av 

belysningsnät för Bergvikens samhälle, beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga ärendet 

till handlingarne. 

 

§8. 

Sedan arbetslöshets- och hjälpkommittén i skrivelse till drätselkammaren den 23 februari 1917 

anhållit, att drätselkammaren ville taga under omprövning, huruvida icke stensprängning, 

makadamslagning för hand, nubbstenstillverkning m.m. borde ingångsättas på grund av 

rådande arbetslöshet, hade nu byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat 

framställningen för yttrande, i skrivelse till drätselkammaren anfört, att, då byggnadskontoret 

erhöll skrivelsen den 17 mars s.å., staden redan hade satt i gång stenkrossen och 

nubbstensslagning, varjämte redan omedelbart därpå grävning för grund till kommunalbygget 

å tomten n:r 1 i Lejonet igångsattes; och föreslog nu byggnadskontoret, att, då med detta sista 

arbetes igångsättande arbetslösheten upphörde, drätselkammaren ville lägga kommitténs 

skrivelse till handlingarne. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att utan vidare åtgärd lägga detsamma till 

handlingarne. 

 

§9. 



Schaktmästare Oscar Sander m.fl. fastighetsägare, boende på norra sidan av Hertsögatan hade 

i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att servisledningarna till dem måtte jämnställas med 

övriga inom stadens planlagda område och att de alltså befrias från bekostande av dessa 

servisledningar. 

Sedan drätselkammaren remitterat framställningen till stadsingenjören för yttrande, hade nu 

byggnadskontoret som stöd för sin uppfattning, att sökandena böra betala sina serviser anfört 

att i § 3 i reglementet står att ’staden bekostar och underhåller en med avstängningskran försedd 

s.k. servisledning från stadens allmänna vattenledning till tomtgränsen’ och att inga tomter 

finnas utom stadsplanen på andra sidan Hertsögatan och 

att uttrycket i reglementets § 5 ’servisledning utom stadens planlagda område’ måste avse gård 

utom stadens planlagda område, då eljest den orättvisan uppstår att av de utom stadens 

planlagda område belägna gårdar, en del, nämligen de vid gränsgatan, skulle erhålla en fördel 

framför de övriga. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att, då servisledningarne till dessa gårdar vore 

belägna inom stadens planlagda område, bifalla den av sökandena gjorda framställningen. 

 

§10. 

G. & J.Edberg m.fl. hyresgäster i Stadshuset hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att 

drätselkammaren måtte cementbelägga dem tilldelade källare i byggnadens södra ända samt 

den utanför löpande gången. 

Sedan byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat ärendet, anfört, att kontoret i 

samband med avgivande av förslag till utgiftsstat för stadens husbyggnader för år 1918 till 

kammarne ingivit förslag till utförande av cementbeläggningen i fråga, vilket emellertid 

avslagits av drätselkammaren, beslutade nämnden i enlighet med byggnadskontorets förslag att 

lägga ärendet till handlingarna. 

 

§11. 

Robertsviks ångsåg, som år 1916 på förslag av brandchefen bekostat anbringande av 2 st. 

brandposter inom firmans brädgårdsområde och för detta arbete likviderat 2:ne av staden 

utställda räkningar å tillhopa kronor 905:06, hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att, 

som dessa räkningar avse även tvenne avstängningsluckor mellan brandposterna och 

huvudledningen, vilka insatts för att skydda den kontinuerliga vattentillförseln till staden och 

nyttan av desamma kommer staden tillgodo, ett belopp motsvarande kostnaden för dessa luckor 

med tillbehör och deras insättning måtte restitueras till firman. 

Då de förutnämnda av firman bekostade brandposter torde komma att användas för eldsläckning 

även utom brädgårdsområdet och de således vore av fördel för staden att helt disponera 

desamma, erbjöd firman staden att utan kostnad övertaga desamma som sin egendom. 

Sedan byggnadskontoret i avgivet, infordrat yttrande på av firman anförda skäl tillstyrkt, att 

den måtte slippa betala kostnaden för luckorna, Kr. 299:06, och att staden måtte mottaga 

erbjudandet att kostnadsfritt övertaga brandposterna, beslutade emellertid nämnden att avslå de 

av Robertsviks ångsåg gjorda framställningar. 

 

§12. 

Ingenjören J.A.Forsgren hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt, huruvida det vore 

möjligt att få en belysningsledning, med utgång från närheten av första vägövergången till 

pumpstationen, till hans bostad å vreten n:r 296-298; och vore han, därest hans fråga bleve 

jakande besvarad villig att omedelbart träda i underhandling om kostnader och villkor. 

Sedan byggnadskontoret, till vilket framställningen remitterats för yttrande, i yttrande till 

drätselkammaren anfört, att belysningsfrågan för sökanden blivit ordnad samtidigt med 

anläggning av belysning för Mjölkudden, beslutade nämnden att lägga ärendet till handlingarne. 



 

§13. 

Sedan framställning hos drätselkammaren gjorts av N.J.Holmgren m.fl. fastighetsägare, att 

staden mot åtagandet av underhållet måtte övertaga en dem tillhörig vattenkastare invid 

Porsövägen nedom Mjölkuddberget och tillåta dem att taga sitt vattenbehov i densamma mot 

en avgift, beräknad och uttagen på samma sätt, som beviljats för Bergviken, hade 

byggnadskontoret i infordrat yttrande tillstyrkt framställningen på vissa angivna villkor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg nuvarande anordning vara den 

bästa möjliga, att avslå framställningen. 

Nämnden beslutade vidare beträffande den av sökanden i skrivelse framställda begäran, att en 

brandpost måtte anordnas för denna tätt bebyggda del av Mjölkudden, att i denna del 

återremittera ärendet till byggnadskontoret. 

 

§14. 

J.A.E.Bergbom hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få av staden hyra den del av 

tomten n:r 4 i kvarteret Laken, som är belägen söder om västra delen av fastigheten n:r 267. 

Sedan byggnadskontoret i infordrat yttrande över framställningen framhållit att genom 

stadsfullmäktiges beslut den 22 november 1917 om ägoutbyte med Bergboms sterbhus 

ansökningen måste anses förfallen, beslutade nämnden att lägga ärendet till handlingarne utan 

vidare åtgärd. 

 

§15. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren och hamndirektionen remitterat en av H.Burman 

hos fullmäktige gjord begäran att få arrendera vattenrätten utanför hans fastighet n:r 495, hade 

hamndirektionen nu till drätselkammaren översänt sökandens skrivelse jämte utdrag av 

direktionens protokoll den 9 nästlidne april. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för 

yttrande. 

 

§16. 

Sedan teckningsläraren John A.Lydh och målaremästaren J.A.Nilsson till drätselkammaren 

inkommit med berättelse över av dem verkställd inventering av under drätselkammarens vård 

varande husbyggnader jämte inventarier i dessa den 31/12 1915 jämte en särskild förteckning 

över bristfälliga inventarier i stadshusets festvåning, hade drätselkammaren den 7 februari 1916 

remitterat ärendet till stadsbyggmästaren för utredning, kostnadsförslag m.m. 

Byggnadskontoret hade nu inkommit till drätselkammaren dels med utredning och 

kostnadsförslag rörande de bristfälligheter å möbler och övriga inventarier i festvåningen dels 

förslag till fördelning av kostnaderna på staden och hotellinnehavaren; och hade 

byggnadskontoret för uppdragets fullgörande genomgått alla möblerna och inventarierna och 

upptagit dem i skrivelsen i samma ordning som inventeringsmännen med reparationskostnad i 

tvenne kolumner, den ena för de reparationer, som omedelbart böra utföras, och den andra för 

sådana, som tillfölje svårighet att anskaffa material eller av annan anledning böra få anstå; och 

slutade beloppen på kronor 1187:05 och 1225:- resp. Ett av David Lindgren lämnat anbud på 

ifrågavarande arbeten å diverse möbler i festvåningen, slutande å kr. 922:05 vidlåg vidare 

byggnadskontorets utredning. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna handlingarne i ärendet till 

byggnadskontoret för användning vid upprättande av förslag till nästkommande års stat. 

 

§17. 



Läroverksadjunkten A.H.Sjöholm och målaremästaren J.A.Nilsson hade den 2 mars 1916 till 

drätselkammaren överlämnat instrument över av dem verkställd inventering av vattenverkets, 

gatuarbetenas, stadsbyggmästarens och brandkårens förråd för år 1915. 

Sedan drätselkammaren remitterat berättelsen till stadsingenjören, stadsbyggmästaren och 

brandchefen hade nu byggnadskontoret inkommit med förklaring med anledning av 

inventeringsinstrumentet av den 2 mars 1916 över vattenverkets, gatuarbetenas och 

stadsbyggmästarens förråd. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att tillfråga förrådsintendenten vid Statens Järnvägar 

C.A.T.Engström, om han ville åtaga sig att uppgöra ett förslag till förrådsbokföring för 

drätselkammaren i ungefärlig överensstämmelse med det system, som användes vid Statens 

Järnvägsbyggnader. 

 

§18. 

Sedan telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt och linjedirektören T.Bennet till drätselkammaren 

överlämnat bilagda P.M. angående av dem utförd inventering å Luleå stads elektricitetsverk för 

1915, hade byggnadskontoret i skrivelse den 5 nästlidne april inkommit med yttrande och 

förslag med anledning av inventeringsinstrument, varvid kontoret tillstyrkt de förslag 

inventeringsmännen framställt i punkterna 2 och 3 av P.M. med undantag av amorteringstiden 

för byggnaden, som byggnadskontoret ansåg böra vara 100 år i st. f. 50 år. 

Byggnadskontoret meddelade vidare att kontoret i boksluten iakttagit och följt förenämnda av 

inventeringsmännen gjorda förslag samt att de under punkterna 4-6 gjorda anmärkningar i 

huvudsak undanröjts. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med godkännande av byggnadskontoret 

vidtagna åtgärder besluta, att amorteringstiden för byggnaden skall vara 40 år. 

 

§19. 

Sedan distriktslantmätaren L.Brännström och målaremästaren J.A.Nilsson till drätselkammaren 

överlämnat inventeringsinstrument över av dem verkställd inventering å brandkårens förråd och 

under byggnadskontoret befintliga förråd av material och inventarier för år 1917, hade 

byggnadskontoret inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lägga instrument och byggnadskontorets 

yttrande till handlingarna. 

 

§20. 

Husqvarna Luleå Depôts Aktiebolag hade den 7 september 1915 i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit att erhålla nedsatt pris å ström till uppvärmning av dels ett kontorsrum 

dels bolagets verkstadslokal; och skulle de kaminer, som komma till användning i dessa lokaler 

hava en energiförbrukning av 2000 watt. 

Sedan drätselkammaren remitterat ärendet till elektricitetsverkets förutvarande föreståndare, 

civilingenjören R.Bergman, hade denne avgivit alt. förslag till nedsatt pris dels enl. taxa n:r 2 

enligt tariffförslaget av 26/10 1915 dels enligt den tariff med tidströmbrytare, som av honom 

föreslagits i skrivelse till drätselkammaren den 18 november 1915. 

Sedan elektricitetsverket efter bordläggning återfått ärendet för förnyat yttrande och förslag, 

anför nu byggnadskontoret i avgivet yttrande till drätselkammaren, att frågan f.n. visserligen 

icke är aktuel, då värmeelement äro förbjudna, men att, så snart staden erhåller kraft från Råneå, 

uppvärmning torde kunna lämnas åtminstone under lågbelastningstid enligt 

motorströmtarifferna. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att tillsvidare avslå framställningen. 

 

§21. 



Aktiebolaget Luleå Verkstäder hade i skrivelse till drätselkammaren den 5 januari och 2 mars 

1916 gjort framställning om prisnedsättning å elektrisk ström för deras verkstad, därvid bolaget 

hemställde, att drätselkammaren ville bifalla bolagets framställning om kraftdistribuering till 

ett genomsnittspris av 5 öre pr kwt för motordrift under förutsättning av en förbrukning av 

40000 kwt. 

Sedan ärendet remitterats till stadsingenjören för yttrande och förslag, hade nu 

byggnadskontoret återställt handlingarna i saken med erinran, att, sedan nya tariffer för kraft 

antagits av stadsfullmäktige den 15 juni 1916, § 10, priset för ström till bolaget blivit nedsatt. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med anteckning härav lägga ärendet till 

handlingarna. 

 

§22. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Tornedalens skidfabrik hos 

fullmäktige den 21 februari 1916 gjord begäran om nedsättning av priset på ström till fabriken, 

varvid hemställes, att skidfabriken måtte erhålla ström till ett pris av 15 öre pr kwt för såväl 

lyse som motorkraft under månaderna 15 augusti – 15 april och den övriga delen av året för 10 

öre pr kwt eller mot årsaccord för 20-25 hkr, fördelade på 4 á 5 motorer, till ett pris av såväl för 

lyse intill 25 lampor om 25 nlj. som motorkraft av 2000 kronor pr år räknat. 

Sedan drätselkammaren remitterat framställningen till t.f. föreståndaren för elektricitetsverket 

för yttrande och förslag, hade nu byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren anfört att 

nytt förslag till tariffer för kraft i industriellt syfte blivit av kontoret avlämnat till 

drätselkammaren den 30 maj 1916 och antagits av stadsfullmäktige den 15 juni 1916, § 10. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då Tornedalens skidfabrik genom 

stadsfullmäktige förenämnda beslut erhållit nedsatt pris på strömmen, hemställa, att fullmäktige 

ville besluta att utan vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarna. 

 

§23. 

Byggnadskontoret, som den 9 mars 1916 och den 2 april 1917 erhållit uppdrag att inkomma 

med yttrande bl.a. angående förre föreståndaren för elektricitetsverket, ingenjören R.Bergman, 

förslag till ny taxa för ström till hushållsapparater och uppvärmning, hade nu i skrivelse till 

drätselkammaren anfört, att med nuvarande strömpris, somrarne endast 10 öre pr kwt, och brist 

på elektrisk ström vintertiden det icke torde vara rådligt att genom nedsättningar ytterligare 

belasta verket; och föreslog kontoret, att drätselkammaren ville besluta att låta betalningen för 

ström för dessa ändamål utgå enligt belysningstariff, dock att i de fall värmeelement tillåtas, 

strömmen för dessa, därest de få särskild mätare, skola betalas enligt motorströmstarifferna. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna detta av byggnadskontoret 

avgivna förslag. 

 

§24. 

Sedan drätselkammaren i skrivelse till arrendatorns av Edefors’ laxfiske ombud, 

folkskoleläraren F.W.Granlund, dels hemställt att han ville ställa de söndriga tinorna i stånd på 

stadens bekostnad dels ock ombestyra de söndriga laxkarens iståndsättande, hade nu Granlund 

meddelat att han åtager sig att ställa tinorna i stånd, under förutsättning att han kan anskaffa 

material till arbetet. Beträffande laxkaren kunde han emellertid ej giva något bestämt löfte. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till stadskamreraren att träffa 

närmare avtal med Granlund om laxkarens iståndsättande. 

 

§25. 

Sedan den ena borgensmannen å arrendekontraktet mellan drätselkammaren, å ena, och 

laxhandlanden A.P.Sjödin, å andra sidan, handlanden A.W.Stenberg, försatts i konkurs, 



beslutade nämnden att anmoda arrendatorn att omedelbart anskaffa ny borgensman å kontraktet 

i stället för denne. 

 

§26. 

Godkände nämnden upprättat förslag till uppgörelse med f.d. borgmästaren N.Trysén i 

donationsprocessen rörande 34,28 ar av vreten n:r 722 i Mjölkudden. 

 

§27. 

Sedan byggnadskontoret enligt uppdrag utfört granskning av arkitekten John Wikbergs räkning 

för skiss å nybyggnad för brandstation och stadens förråd jämte kostnadsförslag, beslutade 

nämnden att godkänna räkningen, Kr. 592:50, till utbetalning. 

 

§28. 

Sedan drätselkammaren den 5 mars 1917, § 8, lämnat byggnadskontoret i uppdrag att infordra 

anbud å i förråden befintlig skadad och oduglig materiel, hade kontoret under hand infordrat 

sådana; och hade byggnadskontoret av två inkomna anbud antagit Bröderna Åströms såsom 

varande det förmånligaste, nämligen 

prima gjutjärnskrot   23 öre pr kg. 

smidesjärn    12 öre pr kg. 

koppar    3:- kr. pr kg. 

metall    2:25 kr. pr kg. 

 

C.C.Rosenflyckts anbud upptog, prima (obränt) gjutjärnskrot 11 öre pr kg., sekunda (bränt) 

gjutjärnskrot 11 öre, smidesskrot 11 öre, allt fritt å upplagsplats. 

Vad vidare kopparcisternerna angick, hade den ena övertagits av elektricitetsverket för att 

användas som kompensation; och kvarstår den andra i stadshuset och användes f.n. av 

källarmästarne för såpkokning. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godkänna de av byggnadskontoret vidtagna 

åtgärderna. 

 

§29. 

Sedan stadsfullmäktige den 23 augusti 1917, § 18, uppdragit åt drätselkammaren att inkomma 

med utredning och förslag om lämpligheten att bevilja semester även åt andra, som lika länge 

haft anställning vid elektricitetsverket eller i stadens arbeten i allmänhet, hade drätselkammaren 

lämna i uppdrag till byggnadskontoret att verkställa förenämnda utredning och inkomma till 

kammaren med förslag i ärendet. 

I skrivelse hade nu byggnadskontoret med uppräknande av den personal med timpenningslön, 

som f.n. hade sig semester tillförsäkrad, lämnat utredning, varför gränsen är dragen mellan 

dessa uppräknade och den övriga personalen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att återremittera ärendet till byggnadskontoret 

för yttrande och förslag i samband med det av drätselkammaren vid sammanträde den 14 mars 

1918, § 4, lämnade uppdrag att inkomma med förslag till bestämmelser för anställning av 

arbetare i stadens tjänst. 

 

§30. 

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 

28 mars beträffande §§ 5,6 och 12; och beslutade nämnden 

Beträffande § 6, utfärdat bemyndigande för drätselkammaren att tillsvidare utan 

stadsfullmäktiges hörande vid inträffande olycksfall i arbete utbetala ersättning till skadad 

arbetare enligt fastställda grunder; att delgiva byggnadskontoret detta beslut; 



Beträffande § 12, upprättande av kontrakt med förrättningsmannen för registerkartan och 

registerföraren: att uppskjuta ärendet, tills länsstyrelsen förordnande för desamma föreligger; 

samt 

att i övrigt lägga protokollet till handlingarne. 

 

§31. 

Sedan magistraten till drätselkammaren överlämnat bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges 

protokoll för den 28 nästlidne mars, § 7, ang. åtgärder för utestängande av till Neder-Luleå 

socken hörande kreatur från stadens betesmarker, beslutade nu nämnden 

att hos länsstyrelsen yrka uppförande av stängsel i rågången mot Neder-Luleå församlings och 

Luleå stads församlings mark på de sträckor, som angivas på närlagda karta; och 

att i övrigt delgiva byggnadskontoret ärendet för vidtagande av beslutade åtgärder. 

 

§32. 

Till byggnadskontoret remitterades för skyndsamt yttrande 

1/ John Ruthströms m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om framdragning av 

belysningsledningar till deras fastigheter i Mjölkudden; 

2/ A.G.Sundboms m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om framdragning av 

belysningsledningar till deras fastigheter i Mjölkudden; 

3/ C.P.Johanssons m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda framställning om erhållande av elektrisk 

belysning till deras gårdar i Porsön. 

 

§33. 

Till byggnadskontoret remitterades för yttrande 

1/ J.J.Johnssons hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om tillstånd att få å vreten n:r 356, 357 

och 359 i Mjölkudden uppföra en ny ladugård; 

2/ Hyresgästernas i bostadshuset å tomt n:r 1 Lejonet begäran om viss reducerad hyra från 

inflyttningen intill den 1 nästlidne april. 

 

§34. 

Sedan överjägmästaren i Nedre Norrbottens distrikt till drätselkammaren överlämnat av 

jägmästaren i Bodens revis upprättad virkesredogörelse med tillhörande verifikationer för Luleå 

stads skogar för år 1917, beslutade nämnden att överlämna densamma till ekonominämnden. 

 

§35. 

Föredrogs av byggnadskontoret upprättade arbetsbeskrivning och kontraktsförslag för de tre 

bostadshusen å tomterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern; och beslutade nämnden att 

uppdraga till byggnadskontoret att infordra nya anbud enligt arbetsbeskrivningen. 

 

§36. 

Byggnadskontoret hade till drätselkammaren överlämnat arbetsbeskrivning och anbud å 

uppförande av 5 st. dubbelhus. 

Sedan en del ändringar av nämnden vidtagits å ritningen till dubbelhus, beslutade nämnden att 

nya pris skulle infordras rörande de arbeten, som beröras av ändringarna. 

 

§37. 

Sedan ordföranden i skidbackskommittén, Gustaf Groth, i skrivelse till drätselkammaren 

anhållit om tillstånd att få å Gültzauudden anordna en friluftsfest den 8 och 9 innevarande juni, 

varvid eventuelt behållning skulle användas till den nya skidbackens uppförande, beslutade 

nämnden att lämna bifall till den gjorda begäran på vanliga villkor. 



 

§38. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas onsdagen den 5 

juni kl. 6 e.m. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 4 juni 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson och Sundberg. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 7 nästlidne maj. 

 

§2. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från arbetaren Frans Gustav 

Lindberg hos fullmäktige gjord anhållan att bliva befriad från erläggande av honom påförda 

kommunalutskylder för åren 1915-1917, beslutade ekonominämnden att remittera ansökningen 

till stadsfogden för erhållande av uppgift å det belopp, för vilket sökanden resterar, och för 

yttrande. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Nykterhetsfolkets sjuk- och 

begravningskassas avdelning n:r 26 i Bergviken hos fullmäktige gjorda anhållan om 

hyresbidrag för år 1918. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg, att anslaget borde utgå av 

brännvinsmedlen, att remittera framställningen till stadskamreraren för yttrande i samband med 

förslag till fördelning av medlen i fråga. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en hos fullmäktige gjord anhållan från 

Albertina Carlsson, änka efter avlidne banmästaren vid Statens Järnvägar, August Carlsson, att 

hon måtte befrias från att erlägga de hennes man påförda kommunalutskylder för år 1917, Kr. 

234:72, med 2/3 av beloppet eller Kr. 156:48. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att, då ifrågavarande utskylder icke äro 

förfallna till betalning, återställa ansökningen till stadsfullmäktige med det uttalande, att 

nämnden anser, att densamma icke bör föranleda åtgärd, förrän det visar sig, att sökanden icke 

förmår att betala desamma. 

 

§5. 



Livsmedelsstyrelsens fiskesektion hade dels medelst utdrag av sitt protokoll för den 29 

nästlidne april 1918, § 3, hos drätselkammaren bl.a. anhållit att få f.o.m. den 1 maj 1918 för 

fiskaffär avgiftsfritt disponera den för fiskaffär avsedda lokal i saluhallen, som innehafts av 

fiskhandelsfirman H.M.Pettersson, men av denna överlåtits på fiskesektionen, dels medelst 

utdrag av sitt protokoll för den 6 nästlidne maj, § 1, anhållit att för fiskaffären avgiftsfritt få 

disponera vindsutrymmet ovanpå fiskaffären i saluhallen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att godkänna den av firman 

H.M.Pettersson gjorda överlåtelse av kontraktet rörande fiskaffärslokalen på 

livsmedelsstyrelsens fiskesektion; och 

att, då ifrågavarande hyresbelopp för fiskaffären och magasinet, kronor 600 resp. 200, äro 

specificerat upptagna i drätselkammarens, av stadsfullmäktige godkända inkomststat för år 

1918, dessa belopp icke kunna av drätselkammaren efterskänkas. 

Ekonominämnden beslutade vidare meddela, att magasinet å vinden f.n. är förhyrt av Luleå 

stads livsmedelsnämnd, varför ett medgivande från livsmedelsnämndens sida är nödvändigt, 

innan drätselkammaren kan godkänna en överlåtelse av kontraktet. 

 

§6. 

Sedan tillskäraren Axel Blomgren vid inträffad sättning i trottoaren framför fastigheten n:r 4 i 

kvarteret Orren enligt uppgift ådragit sig skada och fått sina kläder sönderrivna, hade 

drätselkammaren, som ansåg skäligt, att Blomgren erhöll ersättning för sitt olycksfall, vid 

sammanträde den 2 nästlidne april beslutat att tillskriva denne med begäran om vissa 

upplysningar rörande olycksfallet. 

Som emellertid förenämnde Blomgren icke kan anträffas, i det att han enligt uppgift av 

mantalsskrivaren utflyttat till Norge redan samma år, som den förenämnda händelsen inträffade, 

vilket också framgår av närlagda handräckningsärende, hade stadskamreraren i skrivelse till 

drätselkammaren föreslagit, att ärendet icke måtte till vidare åtgärd föranleda. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall härtill. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av skräddaren Nils Emil Andersson 

hos fullmäktige gjord anhållan att han, på grund av ålder, sjuklighet och oförmåga att utföra 

något arbete, måtte f.o.m. innevarande års ingång befrias från de kommunala skatterna. 

Sedan stadskamreraren i skrivelse dels framhållit, att ansökningen icke avser att få några 

oguldna utskylder avkortade, utan endast befrielse från erläggande av framtida utskylder, dels 

lämnat den upplysningen, att han övertygat sig om, att sökanden under senare åren icke varit 

taxerad för inkomst, utan att de utskylder, han betalar, utgå på den fastighet, han äger i kvarteret 

Simpan, vilken är taxerad till ett belopp av 2700 kronor, beslutade nämnden att med 

återställande av remisshandlingen hemställa om avslag å den gjorda ansökningen. 

 

§8. 

Beviljade nämnden stadsbokhållaren Geo Ohlson begärd semester under tiden 17 juni – 16 juli 

innevarande år. 

 

§9. 

Efter föredragning av tvenne räkningar, C.A.Söderbergs mösshandel, Stockholm, 20 st. 

poliskonstapelmössor, Kr. 405:-, och Metallfabriksaktiebolaget C.C. Sporrong & C:o, 

Stockholm, polisbrickor och mössmärken, Kr. 178:40, vilka räkningar blivit av stadsfiskalen 

attesterade, beslutade nämnden, att då stadsfiskalen icke ägde befogenhet att utan 

drätselkammarens tillstånd upphandla beklädnads- och uniformseffekter, anmoda stadsfiskalen 



att omedelbart verkställa föreskriven beklädnadsmönstring med polispersonalen för 1918 års 

behov och inkomma med protokoll över densamma. 

Nämnden beslutade vidare att för denna gång till utbetalning utanordna förenämnda räkningar 

jämte fraktsedlar. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 

juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt och Thurfjell. 

Byggnadschefen. 

 

§39. 

Meddelade ordföranden att baningenjören Lennart Påhlsson åtagit sig att avsyna det av 

entreprenören, byggmästare C.A.Flemström, utförda arbetet å bostadshuset å tomt n:r 1 i 

kvarteret Lejonet. 

 

§40. 

Sedan baningenjören Lennart Påhlsson och byggnadssnickaren B.A.Hellstén, utsedda den förre 

av drätselkammaren och den senare av entreprenören, byggmästaren C.A.Flemström, erhållit 

uppdrag att i förhållande till entreprenaden värdera det av entreprenören utförda arbetet å 

bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet i Luleå, hade dessa den 1 juni 1918 besiktigat och 

genomgått husbyggnaden, varvid befanns, att följande i arbetsbeskrivningen upptagna arbeten 

ännu ej utförts, nämligen 

yttre putsning av byggnaden 

målning av 

uppsättning av stuprör 

inläggning av golv å balkonger 

målning i trappor och förstugor 

uppsättning av ledstänger i två trappuppgångar; 

och hade synenämnden med tillämpning av de á-priser, som finnas upptagna i till 

entreprenadkontraktet hörande prislista, funnit, att det enligt arbetsbeskrivningen ännu ej 

utförda arbetet bör värderas till 7000 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att i avräkning till entreprenören, 

byggmästaren C.A.Flemström, utbetala 14321:88 kronor. 

 

§41. 

Antecknades, att byggnadsentreprenören J.Johansson betr. de tre bostadshusen i kv. Tigern 

begärt extra betalning för följande poster i arbetsbeskrivningen, nämligen 

 12 st. varmvattenbehållare av emaljerat gjutjärn á 28:-  336:- 

 Beklädnad av 12 st. spislar med kakel och gjuten varmugns- 



 lucka á 132:-     1584:- 

 Prisskillnad mellan 36 st. cement- och kalkstensplattor á 8:50 306:- 

    tillsammans kronor 2226:- 

 

I protokollet skulle vidare intagas följande av byggnadskontoret gjorda specifikation av de båda 

inkomna anbuden 

    J.Johansson N.P.Boman 

tomt    5392:82 5392:82 

lada    500:- 500:- 

Gäddviksgården   11000:- 11000:- 

rivning av d:o   2600:- 2360:- 

transport av d:o   500:- 500:- 

uppsättning av 3 hus med 

 materiel   67400:- 75640:- 

 målning och tapetsering  12000:- 

 grunder, 3 st á 4000:-  12000:- 12000:- 

 vatten och avlopp  6000:- 6000:- 

 elektriska ledningar  1800:- 1800:- 

    119192:82 115192:82 

Avgår: 

 grund i Gäddvik, magasin i Gäddvik 800:- 500:- 

    118392:82 114692:82 

 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att antaga J.Johanssons anbud av den 22 maj 1918 

å uppförande av 3 st. bostadshus å tomterna n:o 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern till ett pris av 

70000 kronor med förutnämnda tillägg av 2226 kronor eller tillhopa 72226. 

Nämnden beslutade vidare att godkänna det av byggnadskontoret uppgjorda 

entreprenadkontrakt, sedan de ändringar, som av nämnden gjorts, blivit införda. 

 

§ 42. 

Föredrogs protokoll, fört vid öppnande av inkomna anbud å uppförande av 5 st. dubbelhus å 

tomterna n:r 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen; och antecknades att följande anbud inkommit 

1. J.A.Englund, byggnaderna färdiga 1/10 1918  146600 kr. 

2. N.P.Boman, byggnaderna färdiga 15/11 1918  141100 kr. 

3. J.Johansson, köken färdiga 1/10, de övriga rummen 1/11 1918 124875 kr. 

 

Sedan nämnden gjort följande ändringar av arbetsbeskrivningen, hade anbudsgivaren 

J.Johansson meddelat att han medgav nedanstående ändringar i pris å entreprenadanbudet 

prisskillnad mellan skafferiet och W.C.   65:- 

trätrummor i stället för imkupa   5:- 

2 tum plank i stället för 3 tum i matkällaren  11:- 

1 tums läkt mellan den yttre beklädnaden bortfaller  25:- 

ankarjärn i övre våningen    10:- 

asfalt i W.C. bortfaller    100:- 

3 x 5 tum takstolar i stället för 4 x 5 tum   20:- 

fotplåt i stället för beslag å skorstenarna   120:- 

fönsterluckor     18:- 

fönsterbleck av svartplåt i stället för galvaniserad  10:- 384:- 

 

Tillägg: å tapeter till 2:25 kr. i stället för 1:50, 70 st rullar á 75 öre  52:50 



     Saldo kr. 332:50 

eller för 5 st. hus á 1662:50 kronor. 

Lägges härtill kostnaden för belysnings-, vatten-, och avloppsledningar blir kostnaden för 5 st. 

dubbelhus 124875:- + 1662:50 + 5750:- = 128962:50 kronor. 

 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att antaga J.Johanssons anbud, 123212:50 kronor, 

såsom varande det billigaste. 

 

§43. 

Ordföranden hade i enlighet med nämndens beslut den 17 nästlidne maj vidtalat 

maskindirektören A.Lundberg att granska ett inkommet anbud från C.E.Wiklunds 

isoleringsaffär, Hernösand, å isolering av varmvattens-, värmelednings- och återgångsrör, 

hörande till värmeledningsanläggningen i härvarande stadshus, vilket anbud upptager ett pris 

av 15840 kronor. 

Vid verkställd besiktning av värmeinstallationen hava alla återgångsrör och värmeledningens 

’stamrör’ befunnits vara isolerade, varjämte isoleringen å i källaren befintliga värmeledningsrör 

och alla varmvattensrör är mindre tillfredsställande. En avsevärd bränslebesparing kommer 

givetvis att uppstå genom den av firman erbjudna isoleringen, även om den icke skulle uppgå 

till en så hög procent, som anbudet bifogade intyg angiver, och ansåg sig besiktningsmannen 

efter sålunda företagen besiktning av ifrågavarande ledningar och granskning av anbudet böra, 

såsom förmånligt, tillstyrka det av O.E.Wiklunds isoleringsaffär avgivna anbudet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna anbudet och maskindirektören 

A.Lundbergs utlåtande till stadsfullmäktige med hemställan, att fullmäktige ville anvisa 15840 

kronor till förenämnda ändamål. 

 

§44. 

Drätselkammaren hade vid sammanträde den 3 september vid personligt sammanträffande med 

trädgårdsarkitekten Enoch Cederpalm träffat avtal med denne om uppgörande av förslag till en 

planering och omändring av den framför stadshuset i kvarteret Tuppen liggande planteringen, 

som erfordrades för placering där av den till staden donerade vattenfontänen. 

Sedan detta förslag inkommit, hade byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat 

detsamma, förklarat sig icke hava något att invända mot plan- och nivåförslaget samt att arbetet, 

utfört i sin helhet enligt direktör Cederpalms förslag, skulle draga en kostnad av 18000 kronor. 

Då emellertid enligt uppgift av planteringsnämnden och dess trädgårdsmästare tillräcklig 

kvantitet matjord redan finnes å platsen, i det för gräsmattorna icke behöves större djup på 

matjorden än 0,4 meter och för träden 1,0 meter, nedgår kostnaden på grund av minskad 

schaktning och minskat behov av matjord till 5500 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att under förutsättning, att donatorn ytterligare 

donerar detta belopp, 5500 kronor, föreslå samfällda drätselkammaren, att kammaren ville 

hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville uppdraga till drätselkammaren och 

planteringsnämnden att utföra arbetet i huvudsaklig överensstämmelse med direktören 

Cederpalms förslag. 

 

§45. 

Sedan byggnadskontoret telegrafiskt gjort förfrågan hos Aktiebolaget Elektro-Maskin, när den 

av staden beställda omformaren levereras, hade bolaget i skrivelse till elektricitetsverket att 

fabriken meddelat, att leveransen med tämligen stor säkerhet kan väntas ske om c:a 6 veckor 

från den 25/5 1918. 

Vidare föredrogs elektricitetsverkets skrivelse den 31 nästlidne maj till Aktiebolaget Elektro-

Maskin, däri elektricitetsverket dels uppmanar bolaget att göra sitt bästa för snaraste leverans 



och dels förbereder bolaget på att staden antagligen kommer att göra bolaget ansvarig för den 

förlust, leveransförseningen förorsakat. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att utreda den 

förlust, som leveransförseningen förorsakat staden. 

 

§46. 

F.G.Stålbergs m.fl. fastighetsägares begäran att drätselkammaren ville avhjälpa bristfälligheten, 

att rännsten saknas å Hermelinsgatan mellan Lulsunds- och Skeppsbrogatan samt anlägga en 

gatubrunn i hörnet vid Lulsunds- och Hermelinsgatorna remitterades till byggnadskontoret för 

yttrande. 

 

§47. 

Beslutade nämnden att ajournera sammanträdet för att utan kallelse fortsättas fredagen den 7 

juni omedelbart efter samfällda drätselkammarens sammanträde samma dag. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 5 juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Forsgren, Flemström, Ullman, Olsson och byggnadschefen. 

 

§46. 

Protokollet för den 21 maj 1918 föredrogs och justerades. 

 

§47. 

I enlighet med 2 kap. 1 § i lagen om fastighetsbildning i stad skall begäran om mätning av tomt 

skriftligen inlämnas till byggnadsnämnden. Som denna emellertid normalt endast har ett 

sammanträde pr månad och således ofta långa dröjsmål skulle uppstå, innan förrättningen kunde 

utföras, föreslog stadsingenjören att byggnadsnämnden måtte uppdraga till 

stadsingenjörskontoret att mottaga och diarieföra dessa ansökningar och till stadens 

mätningsman, stadsingenjören, att snarast möjligt efter dessas inlämnade föranstalta om 

mätningen. 

Efter föredragning av detta ärende beslutade nämnden bifalla stadsingenjörens förslag. 

 

§48. 

Hos byggnadsnämnden hade H.Tjelldén anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning inreda lägenhet om 2 rum och kök å vinden till fastigheten Staren n:o 5. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till ansökningen, enär de föreslagna 

rummen endast erhölle en medelhöjd av respektive 2,38 och 2,39 meter, då byggnadsordningen 

föreskreve minst 2,40, och ritningen utvisade fönster på boningsrum mot granntomt, oaktat 

avståndet till denna endast vore 4,5 meter. 



Efter föredragning härav beslutade emellertid nämnden att tillfölje rådande bostadsbrist bifalla 

ansökan dock med villkor, att grannens d.v.s. stadens tillstånd till omnämnda fönster 

utverkades, innan arbetet utfördes. 

 

§49. 

Hos byggnadsnämnden hade målaren J.A.Nilsson anhållit att få på- och tillbygga sitt 

boningshus inpå gården Hackspetten n:o 8 med en våning och ett trapphus. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till framställningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan på av byggnadschefen föreslaget 

villkor. 

 

§50. 

Hos byggnadsnämnden hade maskinisten A.G.Johansson anhållit om godkännande av den 

lägenhet han mot nämndens avslag inrett å vinden till fastigheten Lejonet 2 samt erbjudit sig 

att uppsätta järnstege till fönstren eller på annat sätt vidtaga de åtgärder, som av nämnden kunde 

godkännas. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen under erinran om att inredningen vore utförd i strid 

mot nämndens beslut den 2/2 1916, att en ansökan liknande denna vore avslagen den 12/2 1918 

och att de skäl, som föranlett byggnadsnämndens avslag den 2/2 1916 fortfarande kvarstode, 

avstyrkt ansökan. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att ej upptaga ärendet till behandling, då ritningar 

saknades. 

 

§51. 

Då det vid behandlingen av i föregående paragraf protokollförda ärendet kommit till nämndens 

kännedom att maskinisten A.G.Johansson ännu ej återställt däri omnämnda byggnad i sitt 

förutvarande skick, beslutade nämnden att, då förut ålagt vite icke hade haft åsyftad verkan, 

förelägga bemälde A.G.Johansson att vid vite av Tvåhundra (200) kronor före den 1 oktober 

1918 återställa byggnaden i sitt förutvarande skick. 

 

§52. 

Hos byggnadsnämnden hade L.A.Häggström anhållit om tillstånd att i fastigheten 475 och 478 

i kvarteret Gladan få uppföra ett provisoriskt automobilgarage. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen oaktat tomten icke är reglerad tillstyrkt bifall till 

ansökan, då tillbyggnaden måste anses vara av ringa värde i förhållande till byggnadens värde, 

dock med villkor att tillbyggnaden borttages, då nämnden så påfordrade. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifall ansökan på av byggnadschefen föreslaget 

villkor. 

 

§53. 

Hos byggnadsnämnden hade Luleå Varv- & Verkstäder anhållit om tillstånd att tillbygga 

verkstaden å fastigheten n:o 450 i enlighet med ingivna ritning och tomtkarta. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen oaktat tomten icke är reglerad tillstyrkt bifall till 

ansökan, då tillbyggnaden vore av ringa värde i förhållande till byggnadens värde. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan. 

 

§54. 



Från hälsovårdsnämnden hade till sammanträdet inkommit i § 38 den 8 maj begärt yttrande 

angående L.J.Thurfjells anhållan om tillstånd att å tomt n:o 1 i kvarteret Lammet få uppföra ett 

provisoriskt magasin i förening med isupplag för behandling av fisk. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökan på av hälsovårdsnämnden 

föreslagna villkor nämligen att vatten- och avloppsledning anordnas i magasinet. 

 

§55. 

Hos byggnadsnämnden hade folkskolläraren G.Lindberg anhållit att å vinden till fastigheten 

Björnen 5 få inreda tvenne gavelrum, ett badrum och en varmskrubb. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökan med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets utförande. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan med av byggnadschefen föreslaget 

villkor och med villkor dessutom att eldstad ej anordnades i badrum och varmskrubb. 

 

§56. 

Konungens Befallningshavande hade infordrat nämndens yttrande över de besvär guldsmeden 

Fritz Olsson anfört över nämndens beslut den 10/4 1918 att avslå en av honom inlämnad 

ansökan om till- och påbyggnad av fastigheten 248 i kvarteret Rudan. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl föreslagit nämnden att vidhålla sitt 

beslut och hemställa om avslag på herr Olssons anhållan. 

Det antecknades att byggnadsnämnden dessutom ansåg det i herr Olssons besvärsskrivelse 

upptaga nuvarande värdet å fastigheten för högt tilltaget och kostnaderna för om- och 

tillbyggnaden för lågt upptagna i förhållande till nuvarande byggnadens provisoriska natur. 

Med stöd av vad byggnadschefen anfört och ovanstående anteckning beslutade nämnden 

hemställa om avslag å besvären. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§57. 

Hos byggnadsnämnden hade firman M.K.Sandström anhållit om tillstånd att få inreda tvenne 

lägenheter om rum och kök i uthuset å fastigheten n:o 276 i stället för förutvarande bageri och 

affärslokal. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen oaktat tomten icke är reglerad tillstyrkt bifall till 

ansökan, då ändringsarbetena måste anses vara av ringa omfattning i förhållande till byggnaden 

värde, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttages vid arbetets 

utförande. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan på av byggnadschefen föreslaget 

villkor. 

 

§58. 

Hos byggnadsnämnden hade firma P.Lalander anhållit om tillstånd att i enlighet med inlämnade 

ritningar och tomtkarta uppföra en gårdsbyggnad å tomten n:o 2 i kvarteret Aborren och att 

erhålla anstånd med uppförandet av brandmur mot tomt n:o 5. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökan, utom i vad den avsåge 

anstånd med uppförandet av brandmuren, dock med villkor att förstärkningar genom järnbalkar 

utfördes över ljusbrunnarne till källarlokalerna för att uppbära över desamma stående pelare 

och att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttagas vid arbetets utförande. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökan i vad den avsåge byggnaden på 

byggnadschefen föreslagna villkor och att avslå den i vad den avsåge anstånd med brandmurens 

uppförande. 

 



§59. 

På därom gjord ansökan beviljades stadsingenjören avstånd med ifyllandet av blankett n:o 10 

för fastighetsregistret till den 1 juli 1918. 

 

 Som ovan 

  In fidem 

  Erik Kinnman 

Justeras: 

Axel E.Fagerlin” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 7 juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Axel Nilsson, Sjöstedt, Sundberg, 

Groth, J.A.Nilsson och Wikén. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades protokollen för den 3 nästlidne april och för den 10 sistlidne maj. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Norrbottens läns vägförening till 

fullmäktige ingiven skrivelse, däri hemställes, att staden måtte dels utse ombud i den kommitté, 

som tillsatts i Västerbottens län av stadsfullmäktige och de olika socknarne därstädes för 

utredning om järnväg utefter norrländska kusten, och dels anvisa nödiga medel. 

Sedan drätselkammaren i skrivelse till Norrbottens läns vägförenings arbetsutskott anhållit om 

upplysning rörande utredningens omfång och storleken av det belopp, som i första hand 

erfordras från stadens sida, hade utskottet meddelat, att kostnaderna för fullständig 

undersökning med ekonomisk utredning utefter kusten beräknas till 3000, högst 4000 kronor 

pr kvm. inberäknat hantlangningskostnaderna, men att det ej ännu vore avgjort om utredningen 

skall grunda sig på okulär besiktning eller fullständig undersökning av terrängen. 

Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren, som ansåg att staden icke borde ställa sig 

avvisande mot företaget, därest det visade sig att verkligt intresse förefunnes inom länet för en 

kustjärnväg, att föreslå stadsfullmäktige att för ändamålet tillsätta tre ombud, handlanden 

W.Thurfjell, direktören C.Tillman och kaptenen G.Söderbaum med uppdrag att sätta sig i 

förbindelse med Västerbottens läns kommitté, vars ordförande är landshövdingen Hagen, och 

till stadsfullmäktige inkomma med redogörelse för sina åtgöranden: och borde reseersättning 

till ombuden utgå efter samma grunder som statens resereglemente, 3 klass. 

 

§3. 

Den av stadsfullmäktige tillsatta inkorporeringskommittén hade i skrivelse till drätselkammaren 

anhållit om meddelande rörande ökning av kammaren underlydande tjänstepersonal och 

därmed förenad kostnad, som kan väntas uppstå för den händelse den s.k. Skurholmsstaden 

ävensom Svartöstaden och den del i övrigt av Svartön, som f.n. ej tillhör Luleå stad, skulle 

komma att med staden införlivas. 

Sedan stadskamreraren, till vilken skrivelsen remitterats för utredning och yttrande, till 

drätselkammaren dels överlämnat av byggnadskontoret uppgjorda ungefärliga 



kostnadsberäkningar å en del utgifter för staden i händelse av Skurholmsstadens och Svartöns 

inkorporering dels meddelat att beträffande särskilt drätselkontoret, detta skulle, ehuru dess 

arbete årligen ökas, vid en inkorporering av förenämnda delar av Neder-Luleå socken, icke 

behöva i första hand öka sin personal med mer än en tjänsteman av bokhållaregrad, beslutade 

drätselkammaren att som svar på inkorporeringskommitténs skrivelse överlämna 

byggnadskontorets kostnadsberäkningar och stadskamrerarens skrivelse i ärendet. 

 

§4. 

Stadskamreraren hade, sedan stadsfullmäktiges sekreterare, länsassessorn A.Holm, avsagt sig 

uppdraget att vara sekreterare, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren ville till 

behandling upptaga den ännu icke ordnade frågan om tillsättande av en stadens ombudsman, 

vilken tjänst lämpligen borde förenas med uppdraget att vara sekreterare hos stadsfullmäktige 

och dess beredningsnämnd. I skrivelsen framhålles att stora fördelar härmed skulle vinnas. De 

förvaltande styrelserna och nämnderna skulle då äga tillgång till en juridiskt utbildad 

tjänsteman, vilken icke blott skulle hava till åliggande att utföra stadens rättegångar utan även 

utföra handräcknings- och kravmål, upprättande av arrende-, hyres- och andra kontrakt och 

förbindelser m.m. samt kunna anlitas som rådgivande vid förekommande fall. Genom 

inrättande av denna befattning skulle även den stora fördelen vinnas, att, då innehavaren av 

densamma måste som stadens tjänstemän i övrigt hava viss, bestämd kontorstid jämte 

kontorslokal, helst inom stadshuset, stadens tjänstemän skulle för verkställande av utredningar 

m.m. erhålla tillgång till stadsfullmäktiges protokoll under löpande år, vilket hittills icke varit 

möjligt utan vissa svårigheter och tidsutdrägt. 

Stadskamreraren hade vidare enligt av kammaren erhållet uppdrag förebragt en 10-årig 

utredning rörande de kostnader, som staden åsamkats för anlitande av advokat vid rättegångar, 

expropriationer, besvärsinlagor i taxeringsärrenden m.m., vilken utvisar att under åren 1908-

1917 dessa kostnader utgöra för drätselkammaren kronor 8895:70 och för hamndirektionen 

kronor 11329:95 eller tillhopa 20225 kronor 65 öre. 

Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att föreslå stadsfullmäktige att tillsätta en 

kommitté på tre personer med uppdrag att utarbeta och inkomma till fullmäktige med förslag 

till instruktion och avlöning för den nya befattningshavaren, varvid kommittén borde berättigas 

att verkställa en granskning, huruvida icke något ytterligare uppdrag lämpligen borde tillföras 

ombudsmannatjänsten. 

 

§5. 

Ledamoten herr Lindqvist hade, då Luleå Utskänkningsbolag hos stadsfullmäktige anhållit att 

i likhet med vad nu sker, under åren 1919, 1920 och 1921 få idka detaljhandel med rusdrycker, 

men ett avslag på framställningen är ifrågasatt, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att 

kammaren ville före frågans avgörande låta verkställa en allsidig utredning angående de 

ekonomiska konsekvenserna, som kunna bliva en följd av ett eventuelt avslag å Luleå 

Utskänkningsbolags framställning i saken. 

Med bifall härtill beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet att tillsätta en 

kommitté bestående av grosshandlaren Melcher Lindqvist, handlanden K.V.Palm och 

stadskassören J.O.Dahl med uppdrag att förebringa den av motionären begärda utredningen; 

och skulle stadskamreraren och byggnadschefen stå kommittén till tjänst med upplysningar, 

som eventuelt behövdes för utredningen i fråga. 

 

§6. 

Drätselkammaren hade vid sammanträde den 3 september 1917 vid personligt sammanträffande 

med trädgårdsarkitekten Enock Cederpalm träffat avtal med denne om uppgörande av förslag 



till den planering och omändring av den framför stadshuset i kvarteret Tuppen liggande 

planteringen, som erfordrades för placering där av den till staden donerade vattenfontänen. 

Sedan detta förslag inkommit, hade byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat 

detsamma, förklarat sig icke hava något att invända mot plan- och nivåförslaget samt att arbetet, 

utfört i sin helhet enligt direktör Cederpalms förslag, skulle draga en kostnad av 18000 kronor. 

Då emellertid enligt uppgift från planteringsnämnden och dess trädgårdsmästare tillräcklig 

kvantitet matjord redan finnes å platsen, i det för gräsmattorna ej behöves större djup på 

matjorden än 0,4 meter och för träden 1,0 meter, nedgår kostnaden på grund av minskad 

schaktning och minskat behov av matjord till följande belopp 

schaktning, c:a 1100 kbm. á 4:-  4400:- 

gångar m. grusning, c:a 300 kvm. á 2:-  600:- 

transport av verktyg m.m., oförutsedda utgifter 500:- 

   Kronor 5500:- 

 

Sedan byggnadschefen vidare meddelat, att donator förklarat sig villig att tillsläppa även detta 

belopp, 5500 kronor, beslutade drätselkammaren att med översändande av förslaget till 

stadsfullmäktige föreslå, att fullmäktige ville med tacksamhet mottaga donators erbjudande och 

uppdraga till drätselkammaren och planteringsnämnden att utföra arbetet i huvudsaklig 

överensstämmelse med direktör Cederpalms förslag. 

 

§7. 

Som det visat sig att träden i gatuplanteringen i Storgatan i stor utsträckning dö ut, till avsevärd 

del beroende på dålig jordmån och vattningssvårighet, hade drätselkammaren år 1917 till 

stadsfullmäktige ingivit förslag till ny anordning av gatuplanteringen i fråga. Stadsfullmäktige 

beslutade emellertid vid sammanträde den 23 augusti 1917 att med avslag å drätselkammarens 

förslag anvisa 1224 kronor för anskaffande av galler av trä omkring träden och att uppdraga till 

planteringsnämnden att inkomma med förslag till förbättring och uppsnyggning av 

gräsmattorna i Storgatan samt till uppsättande av effektivt skydd för desamma; och har 

drätselkammaren med anledning av detta uppdrag i samråd med planteringsnämnden från 

trädgårdsarkitekten Enock Cederpalm införskaffat närlagda i olika alternativ uppgjorda förslag 

till ny anordning av planteringen i Storgatan. 

Sedan byggnadskontoret i enlighet med erhållet uppdrag inkommit med följande 

kostnadsberäkning till ändring av planteringen i fråga i enlighet med direktören Cederpalms 

förslag alt. I a, nämligen 

 schaktning, 1400 kbm. á 4:-  5600:- 

 matjord, c:a 1200 kbm. á 5:-  6000:- 

 trottoar, c:a 400 m. á 2:-   800:- 

 träd, gräsfrö m.m.   600:- 

    Kronor 13000:- 

beslutade kammaren, att föreslå att stadsfullmäktige ville med ändring av sitt beslut av den 23 

augusti 1917, § 16, anvisa ett anslag av 11776 kronor eller skillnaden mellan nu erforderliga 

13000 kronor och det förut beviljade anslaget 1224 kronor till utförande av ny plantering i 

Storgatan från Torggatan fram till tomt n:r 3 I kvarteret Gripen enligt trädgårdsdirektören Enock 

Cederpalms förslag alt. 1 a. 

 

§8. 

Till byggnadskontoret remitterades från lönenämnden inkommet utdrag av dess protokoll för 

den 17 maj 1918, § 2, ang. L.A.Westerbergs m.fl. arbetares hos stadsfullmäktige gjorda begäran 

’att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå till arbetarne även då arbetet tillfälligtvis måste 

avbrytas tillfölje av att detsamma för tillfället tagit slut’. 



 

§9. 

Jakob Åström m.fl. arbetare hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, då 

stadsfullmäktige och drätselkammaren beviljat dem en timlön av 80 öre, men de f.n. icke erhålla 

mera än 75 öre pr timme, kammaren måtte vidtaga rättelse av det av byggnadskontoret 

orättmätigt gjorda avdraget av 5 öre. 

Sedan antecknats dels att stadsfullmäktige icke fattat något beslut i denna angelägenhet dels att 

drätselkammarens beslut i ärendet den 20 nästlidne april icke berättigade arbetarne att över lag 

erhålla en timpenning av 80 öre, utan att detta beslut innebär, att fullgoda arbetare skulle f.o.m. 

den 25 april 1918 erhålla 80 öre i timpenning och de övriga därunder i proportion härtill och 

specialarbetare däröver likaledes i proportion härtill, beslutade drätselkammaren att 

framställningen icke skulle föranleda någon åtgärd. 

 

§10. 

Efter föredragning av från magistraten erhållen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll 

för den 25 april 1918, för kännedom av i § 14 av protokollet omförmälda ärende, nämligen att 

stadsfullmäktige på lönenämndens förslag beviljat arbetaren J.O.Hellman familjeunderstöd för 

hans dotter Ester Sofias 2:ne minderåriga barn under villkor, att Hellman i övrigt uppfyller de 

för åtnjutande av dylikt understöd uppställda fordringar, beslutade drätselkammaren att giva 

byggnadskontoret del av ifrågavarande beslut. 

 

§11. 

Sedan magistraten till drätselkammaren överlämnat bestyrkt utdrag av stadsfullmäktiges 

protokoll för den 10 nästlidne maj, § 1, ang. beviljat anslag till inköp av en mindre ångbåt till 

ett pris icke överstigande 45000 kronor, beslutade drätselkammaren vid föredragning av ärendet 

att överlämna det bekomna protokollsutdraget till ekonominämnden. 

 

§12. 

Föredrogs en av advokaten A.Bexell på Luleå stad ställd räkning å kronor 1996:25, utgörande 

rättegångskostnader å mål mot Luleå Fastighetsaktiebolag och Fastighetsaktiebolaget Spiggen, 

ang. rätt till jord. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, att, då räkningen är daterad den 1 maj 

1918, av advokaten Bexell inhämta uppgift, huruvida densamma avser alla kostnader intill 

förenämnda 1 maj. 

 

 Som ovan. 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid fortsatt sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 7 

juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, J.A.Nilsson och Groth. 

Byggnadschefen. 



 

§48. 

Firman M.K.Sandströms hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om ägoutbyte med staden 

remitterades till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§49. 

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 

25 april 1918 beträffande §§ 8, 9, 10, 11, 12 och 18; och beslutade nämnden 

beträffande § 9, beslutad försäljning till H.Burman av viss del av fastigheten n:r 495: att tillställa 

honom en avskrift av beslutet i fråga; 

beträffande §§ 8, 11, 12 och 18: att delgiva byggnadskontoret de i dessa paragrafer omförmälda 

ärenden samt att i övrigt lägga protokollet till handlingarne. 

 

§50. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat G.Govenius´ i skrivelse till fullmäktige 

gjorda hembud till staden av vreten n:r 128-130 om 5503 kv.meter till ett pris av 3852:10 

kronor, hade byggnadskontoret i av drätselkammaren infordrat yttrande tillstyrkt att, då vreten 

är till större delen belägen i gata och inom begravningsplatsen och det begärda priset, 70 öre pr 

kvm., måste anses billigt, kammaren ville föreslå stadsfullmäktige att antaga erbjudandet. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, att med återställande av 

remisshandlingarne hemställa, att stadsfullmäktige ville bemyndiga kammaren att inköpa 

erbjudna 5503 kvm. av vreten n:r 128-130 för ett pris av 3852 kronor 10 öre. 

 

§51. 

Till byggnadskontoret remitterades 

1/ F.V.Lundbergs begäran om nedsättning av hyran för den tid han bebott parkvaktsbostaden å 

Gültzauudden; 

2/ Hugo V.Verners begäran att få arrendera vissa staden tillhöriga delar av tomterna n:r 3, 5 och 

6 i kvarteret Pelikan. 

 

§52. 

E.Enboms anhållan om förlängd arrendetid å den del av Moritsängen, som ligger väster om 

järnvägen, remitterades till stadskamreraren för yttrande. 

 

§53. 

Tekniska skolans styrelse hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att den av Luleå stads 

elektricitetsverk genom kungörelse den 30 augusti 1917 utfärdade bestämmelse, att endast 2/3 

av den under föregående år förbrukade strömkvantiteten erhålles till förut bestämt pris eller 25 

öre pr kwt, medan överskjutande kwt skall betalas med 60 öre pr kwt, icke måtte gälla för den 

av tekniska skolan förbrukade strömmen, utan att skolan fortfarande måtte erhålla hela sin 

strömkvantitet till det lägre priset. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till framställningen. 

 

§54. 

Brandchefen U.Ullman hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om erhållande av ett 

resebidrag av 200 kronor för bevistande av Svenska brandchefsföreningens årsmöte i 

Stockholm den 19-21 nästkommande augusti; och framhöll brandchefen att han, som icke sedan 

1913 åtnjutit dylikt bidrag, icke sedan dess kunnat närvara vid föreningens årsmöten. 

Vid föredragning av ärendet till stadsfullmäktige hemställa, att fullmäktige ville lämna bifall 

till densamma. 



 

§55. 

Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att i samråd med övriga tjänstemän 

uppgöra plan för resor på stadens bekostnad för de tjänstemän, som anses böra erhålla 

resebidrag till sådana resor. 

 

§56. 

Sedan stadsfullmäktige beslutat uppföra 5 st. dubbelhus i kvarteret Renen, hade 

byggnadskontoret inkommit med kostnadsförslag för anordnande av vatten- och 

avloppsledningar: 

grävning, 380 meter á 8:-   3040:- 

225 m/m rör, 280 meter á 7:-  1960:- 

brandposter, 3 st. á 300:-   900:- 

0,23 meters avloppsrör, 210 meter á 8:-  1680:- 

nedstigningsbrunnar, 3 st. á 200:-  600:- 

lyktbrunnar, 2 st. á 50:-   100:- 

oförutsedda utgifter   920:- 

   kronor 9200:- 

 

Byggnadskontoret meddelade vidare att, enligt planen för vattenledningen, ledningen i Västra 

Järnvägsesplanaden skulle vara 150 m/m; men som ett inköp av dessa rör f.n. kosta 30 kronor 

pr meter fritt Luleå, hemställde byggnadskontoret, att ett utbyte måtte få ske mot 225 m/m rör, 

varav staden i förråd har 376 meter, upptagna till ett pris av kronor 5:53 pr meter. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden först att uppdraga till byggnadskontoret att genom 

utbyte med affärsfirmor, som handla med rör, söka erhålla 150 m/m rör mot i förrådet befintliga 

225 m/m. 

Nämnden beslutade vidare att med överlämnande av byggnadskontorets skrivelse i saken 

hemställa att stadsfullmäktige ville anvisa förenämnda belopp, 9200 kronor, för ifrågavarande 

ändamål. 

 

§57. 

Luleå Tullkammares hos stadsfullmäktige gjorda anhållan, att fullmäktige ville vidtaga 

skyndsamma åtgärder för uppförande av en tullhusbyggnad, remitterades till byggnadskontoret 

för yttrande. 

 

§58. 

I anledning av förekommande skillda värderingar av arbete och materiel i räkningar omfattande 

elektriska installationsarbeten i stadshuset och saluhallen hade Elektriska Aktiebolaget Fram i 

skrivelse till drätselkammaren anhållit, att kammaren ville godtaga följande förslag till 

uppgörelse, nämligen att en gemensam omkontrollering och värdering göres av en person från 

elektricitetsverket och en från Elektriska Aktiebolaget Fram, varvid vore önskligt, att dessas 

kontroll och värdering blir avgörande. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande och förslag i 

ärendet, däri framhålles, att en sådan gemensam värdering redan år 1915 föreslagits av t.f. 

föreståndaren för elektricitetsverket, men att Elektriska Aktiebolaget Fram då förklarade sig 

icke kunna biträda förslaget annat än med villkor, att staden betalade dess kostnader. Sedermera 

har ock bolaget på egen hand utfört motvärdering. Som saken för stadens del emellertid nu torde 

vara klargjord genom skiljedomen, föreslog byggnadskontoret, att drätselkammaren ville 

vidhålla sitt beslut av den 8 augusti 1916, § 34, och i alla händelser icke medgiva omvärdering, 

utan att staden därvid icke drabbas av några kostnader. 



Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att godtaga Elektriska Aktiebolaget Frams 

förslag under förutsättning att Elektriska Aktiebolaget Fram betalar stadens kostnader för 

arbetet och under förbehåll, att drätselkammaren vid skiljaktig mening avgör saken. 

 

§59. 

Telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt, vilken åtagit sig att anskaffa lämplig fackman att utför 

besiktning och avprovning av en omformare och en transformator, som skall levereras till 

staden av Aktiebolaget Elektro-Maskin, hade nu till drätselkammaren överlämnat en skrivelse 

från driftingenjören vid Stockholms Elektricitetsverk, E.Andreason, däri han förklarar sig villig 

att utföra besiktningen samt upprätta besiktnings- och provningsprotokoll för 250 kronor, 

dagtraktamente för varje dag under resa och uppehåll på provningsplatsen, 40 kronor, och 

dessutom ersättning för biljettpris, II kl. järnväg, samt ersättning för transportkostnad av 

instrument. 

Sedan av skrivelsen vidare antecknats, att han endast under förutsättning, att besiktningen 

kunde utföras under tiden 15 juni – 3 juli eller efter 1 nästkommande september, kunde åtaga 

sig uppdraget, beslutade nämnden att meddela honom, att drätselkammaren mottager hans 

anbud att utföra besiktningen av omformaren med anhållan tillika att han ville, därest han icke 

skulle bli i tillfälle att själv utföra uppdraget, sätta kompetent person i sitt ställe. 

 

§60. 

Antecknades, att telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt förklarat sig villig att utföra besiktning av 

den av Aktiebolaget Elektro-Maskin levererade transformatorn. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 7 juni 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, O.Olsson, M.Thingvall, 

B.A.Hellstén, D.Andersson och G.Landström samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes hrr G.Nyberg och M.Thingvall. 

 

§2. 

Med anledning av stadsfullmäktiges beslut den 31 sistlidne maj att till folkskolestyrelsen 

återrremittera ärendet om tillbyggnad till Mjölkuddens skolhus för uppgörande av nytt förslag 

beslöt styrelsen uppdraga åt ordföranden och hr Thingvall att i samråd med stadens 

byggnadskontor låta upprätta alternativa förslag till nämnda tillbyggnad. 

 

§3. 



Folkskolläraren J.Bjurström, som under sistlidne vårterminen tjänstgjort som vakansvikarie vid 

stadens folkskolor, hade i skrivelse den 31 sistlidne maj anhållit ’att få kvarstå i tjänsten som 

e.o. lärare vid Mjölkuddens folkskola.’ 

Med anledning härav och under förutsättning, att stadsfullmäktiges beslut om inrättande av en 

e.o. lärartjänst vid Mjölkuddens folkskola vinner laga kraft, beslöt folkskolestyrelsen förordna 

hr Bjurström att från 1 juli 1918 tills vidare vara e.o. lärare vid nämnda skola. 

 

§4. 

Under förutsättning att stadsfullmäktiges beslut den 30 sistlidne maj om inrättande av en e.o. 

lärarinnetjänst vid Mjölkuddens folkskola vinner laga kraft, beslöt folkskolestyrelsen förordna 

ex. folkskollärarinnan Ingrid Åkerström att fr.o.m. den 1 nästkommande juli tills vidare vara 

e.o. lärarinna vid nämnda skola. 

 

§5. 

Överläraren hade i skrivelse till folkskolestyrelsen föreslagit, att småskolan i Notviken även 

under nästkommande läsår skulle bibehållas, men att den extraläsning med elever i folkskolans 

första och andra årsklasser, som hittills förekommit, skulle upphöra och eleverna i nämnda 

klasser hänvisas till annan distriktets folkskola, och beslöt folkskolestyrelsen bifalla denna 

hemställan. 

 

§6. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att vaktmästaren vid Notvikens skola skulle äga att tills vidare från 

och med den 1 nästkommande september hyresfritt disponera ett järnspisrum i fröken 

Magnussons innevarande lägenhet, varjämte hon till detta rum även skulle erhålla fri vedbrand. 

 

§7. 

Folkskolestyrelsen uppdrog åt hr D.Andersson att uppgöra förslag till behövliga omändringar i 

det rum som skulle upplåtas åt vaktmästaren i Notvikens skola, varefter ekonominämnden hade 

att i ärendet fatta beslut. 

 

§8. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att den lägenhet om ett rum och kök i Notvikens skolhus, som hittills 

disponerats av vaktmästaren, fr.o.m. den 1 nästkommande september skulle upplåtas åt 

lärarinnan Eleonora Magnusson mot en årlig hyra av 120 kr. och med skyldighet för henne att 

hålla lägenheten i befintligt skick. (Hr Hellstén avl. sig) 

 

§9. 

I skrivelse till folkskolestyrelsen hade överläraren efter en längre motivering anhållit, att 

styrelsen måtte på lämpligaste och verksammaste sätt vidtaga åtgärder för åstadkommande av 

en förhöjning av det dyrtidstillägg, som för år 1918 utgå till lärarepersonalen vid stadens folk- 

och småskolor. 

Folkskolestyrelsen, som äger klar insikt om att lärarekåren i jämförelse med såväl stadens 

övriga befattningshavare som lärarkårerna i ett flertal med Luleå jämförliga samhällen intog en 

missgynnsam ställning, beslöt enhälligt att med biläggande av överlärarens skrivelse hos 

stadsfullmäktige anhålla, att lärarekåren vid stadens folk- och småskolor måtte för innevarande 

år i fråga om dyrtids- och familjetillägg likställas med stadens övriga befattningshavare. 

 

§10. 

Ordföranden och överläraren erhöllo uppdrag att utreda om lärarinnan Eleonora Magnusson 

vore berättigad till familjetillägg. 



 

§11. 

Till protokollet skulle antecknas, att överläraren uppburit och till drätselkontoret inlevererat 

statsbidrag till lärares avlöning under år 1918 med tillsammans 36255 kr 63 öre samt statsanslag 

till tillfällig löneförbättring åt lärare med 17288 kr 40 öre. 

 

§12. 

Genom polisrapport den 23 sistlidne maj hade till barnavårdsnämnden anmälts, att gossen Göte 

Konrad Isaksson Lammi, född den 12 febr. 1908 och son till arbetaren Arvid Isaksson Lammi, 

vid olika tillfällen dels lagt sten på rälsen straxt innan tåg skulle passera, dels lastat sten på 

tåget, samt att gossarna Helge Viktor Johansson Alm, född den 5 febr. 1910 och son till 

arbetaren Petter Viktor Johansson Alm, och Gunnar Engelbert Johansson, född den 14 jan. 1910 

och son till stationskarlen Oskar Johansson, vid flera olika tillfällen kastat sten mot tåget. 

Sedan överläraren meddelat, att Göte Isaksson i skolan erhållit aga för sitt tilltag, samt att de 

båda andra gossarna Helge Viktor Johansson och Gunnar Engelbert Johansson av 

klasslärarinnan erhållit allvarliga föreställningar om det oriktiga uti ett sådant handlingssätt och 

om de följder, det kunde medföra, beslöt barnavårdsnämnden låta härvid bero. 

 

§13. 

Från undervisningsnämnden anmäldes, att den beviljat avgång från folkskolan enligt 

bestämmelserna i folkskolestadgans § 48 mom 1. för eleverna i tredje klassen Ester Linnea 

Sjörling, Linnea Lindahl, Märta Sigrid Öhlund, Karl Sigurd Boman, Gunnar Norgren och Karl 

Ejnar Malmström, 

att den utfärdat tjänstgöringsbetyg för småskollärarinnan Selma Jakobsson, född Johansson, ex. 

folkskollärarinnan Anna Norberg, ex småskollärarinnan Betty Palm och överläraren 

P.Edv.Lindmark samt 

att den tilldelat seminarieläraren Sven Wikberg ett stipendium å 200 kr för skolresa till Kiruna 

och Abisko. 

 

§14. 

På därom av överläraren gjord framställning och i ändamål dels att även för nästkommande 

läsår kunna förse skolbarnen med billig skolmateriell, dels att trygga tillgången av en del 

materiell, varpå brist börjar råda, beslöt folkskolestyrelsen att förskottera 2000 kr. för inköp av 

skolmateriell, som sedan under nästkommande vårtermin skulle tillhandahållas 

skolboksförsäljningen för försäljning bland skolbarnen. 

 

§15. 

Till protokollet skulle antecknas, att ordföranden och överläraren jämlikt av 

barnavårdsnämnden vid sammanträde den 22 sistl. febr. lämnat uppdrag till 

barnavårdsnämnden för följande före den 1 jan. 1918 födda barn förordnat 

Fattigvårdstillsyningsman N.Boman för Lilly Kjellgrens son Stig Åke, född 19/4 1917, Elisabet 

Danells son Bertil, född 1/3 1917, änkan Tekla Nyströms son Karl Henning, född 6/1 1917 och 

Johanna Charlotta Petterssons barn Rune och Sonja Rigmor, född 17/11 1916; 

Fröken Märta Bucht för Astrid Elisabet Holmströms son Johan Åke, född 2/12 1914 och dotter 

Sonja Elisabet, född 20/12 1917, Hildur Agnes Elisabet Johansson-Junes son Ernst Algot, född 

2/3 1912, och dotter Anna-Greta, född 22/7 1915; 

Fru Anna Petersén för Kalla Maria Nilsson-Lindströms son Bengt Herbert, född 21/10 1917, 

Ida Augusta Bergdahls dotter Inga Borghild Ingeborg, född 3/12 1917, Lilly Johanna Ingeborg 

Nordéns son Viking Viktor Eugén, född 23/12 1913, Albertina Holmströms barn Anna Emilia, 

född 26/7 1911, Axel Birger, född 27/11 1913, Sigurd Julius och Karl Gunnar, födda 10/6 1916, 



Henny Elisabet Johanssons dotter Sonja Viola Elisabet, född 17/10 1917, avlidna Anna Viktoria 

Johanssons son August Alexander, född 12/12 1917, Jenny Maria Johanssons dotter Viola 

Maria, född 29/5 1915, och Helga Anderssons son Sven Emanuel, född 25/3 1915; 

Herr Alfred Gullberg för Signe Adelia Linds barn Erik Viktor, född 13/9 1915, och Karl Gösta, 

född 8/11 1917, Naima Elisabet Bergströms son Karl Levin, född 16/4 1917, Johanna Matilda 

Isakssons dotter Elvy Maria, född 8/7 1917, Edla Maria Erikssons dotter Ingrid Maria, född 

22/3 1914, och Anna Gustava Josefsdotter Tavajärvis dotter Sajdi Elisabet, född den 16/6 1916. 

 

§16. 

Till protokollet skulle antecknas, att ordföranden och överläraren jämlikt av 

barnavårdsnämnden vid sammanträde den 22 sistlidne februari lämnat uppdrag till 

barnavårdsmän för följande under år 1918 födda barn förordnat 

för Helena Larssons barn Emil Holger, född 12 febr., fröken Märta Bucht; för änkan Hildur 

Juliana Svenssons barn Yngve Adolf Eugen, född den 3 febr., stationskarlen M.Lundkvist, 

Kyrkkläppen, Boden; 

för Elna Ingeborg Elisabet Lagerbäcks barn Erik Albert, född 28 jan. 1918, herr Alf.Gullberg. 

 

§17. 

Till protokollet skulle antecknas, att ordföranden och överläraren jämlikt av 

barnavårdsnämnden vid sammanträde den 22 sistlidne februari lämnat uppdrag i följande fall, 

där anmälan till barnavårdsnämndens sekreterare gjorts före barnets födelse, till barnavårdsman 

förordnat 

för Ester Ökvists väntande barn fröken Märta Bucht; 

för Hedda Teresia Anderssons väntande barn fru Anna Petersén och 

för Syster Johanssons väntande barn fröken Märta Bucht. 

 

§18. 

Folkskolestyrelsen förklarade sig icke ha något att erinra mot att vaktmästaren N.Lund från den 

16 juni tills vidare under innevarande sommarlov togo anställning som vik. Fångkonstapel vid 

härvarande kronohäkte. 

 

§19. 

Folkskolläraren G.Landström anhöll, att han samt folkskollärarna M.Hammarström och 

J.Gunnarsson under nästkommande vinter skulle få förvara potatis i östra skolhusets källare, i 

den mån utrymme därför kunde finnas, och blev denna anhållan av folkskolestyrelsen bifallen. 

 

§20. 

Styrelsen beslöt, att protokollen hädanefter skulle maskinskrivas å lösa blad, vilka vid varje års 

slut skulle registreras och inbindas. 

 

 Dag som ovan 

 Alfr.Gullberg  

  /P.Edv.Lindmark 

Justeras 

G.Nyberg 

Mauritz Thingwall” 

 

 

 

 



”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 11 juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander, Hjelm, Nordin samt Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 14 maj 1918 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Ångbåtskommissionären Alfred Larsson hade anhållit att i den under uppförande varande 

hamnförvaltningsbyggnaden få förhyra en lägenhet om två á tre rum och blef denna 

framställning bordlagd. 

 

§3. 

Trafik A-bol. Grängesberg – Oxelösund samt Luossavaara Kiirunavaara A-bol. hade yttrat sig 

i anledning af de planer Hamndirektionen hade på anskaffande af två isbrytande bogserångare 

och beslöt Hamndirektionen att öfverlämna föreliggande skrifvelser till kommitterade för 

isbrytarefrågan att tagas i betraktande vid afgifvande af förslag till lösande af denna fråga. 

 

§4. 

Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag af 200 kronor för erhållande af telegrafiska 

väderleksrapporter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§5. 

Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en framställning från Luleå ångsåg att få sig 

upplåtet vattenområde i ersättning för det område som beröfvats dem genom anläggande af 

vågbrytaren i södra hamnen. 

 

§6. 

Firman Larsson och Lind hade anhållit om upplysning rörande den hyra firman skulle betala 

för den kontorslägenhet i hamnförvaltningsbyggnaden som vore afsedd att åt dem upplåtas 

äfvensom att få uppgöra kontrakt rörande förhyrande af densamma. 

Då svar icke kunde gifvas härå förrän Stadsfullmäktige fattat beslut rörande hyresfrågan beslöt 

Hamndirektionen i afvakten härå att bordlägga ärendet. 

 

§7. 

Nordische Erzkontor G.m.b.H. hade ingifvit en handling, som af firman betecknades såsom 

turlista för ångaren Lubeck under seglationen 1918, och därvid anhållit att Hamndirektionen 

måtte medgifva att hamnafgifterna för nämnda ångare måtte nedsättas med 25%. 

Hamndirektionen, hvilken icke kunde godkänna den ingifna handlingen såsom turlista för 

berörda ångare, ansåg sig böra meddela att därest vederbörligen på förhand kungjord turlista 

för ångaren, som kan af Hamndirektionen godkännas, delgifves Hamndirektionen och denna 

turlista af ångaren följes afgiftslindring till begärdt belopp komme att af Hamndirektionen 

medgifvas, därest sådan lindring eljest kunde vara berättigad. 

 

§8. 

Svenska Hamnförbundet hade, med förmälan att förbundet från Luleå mottagit ett af 

Hamndirektionen undertecknadt telegram med anhållan att regeringens beslut i fråga om 

hamntaxa måtte genom förbundet meddelas så snart detsamma förelåge, anhållit om närmare 

upplysning rörande den framställning, som i saken kunde hafva gjorts. 



Sedan Hamnmästaren upplyst att han meddelat förbundet att någon förväxling måste föreligga 

föranledde skrifvelsen icke till någon Direktionens vidare åtgärd. 

 

§9. 

Grosshandlaren H.Burman hade erbjudit Hamndirektionen att för ett pris af kr. 45.612:- få köpa 

den så kallade Sellinska slipen eller den del af Burmans å Oskarsvarf ägande fastighet som i 

öster begränsades af å fastigheten uppfördt magasin, i väster af vattnet utanför fastigheten samt 

i söder och norr af gränserna för intilliggande tomter. 

Hamndirektionen beslöt för att utredande af frågan om inköp af fastigheten i fråga tillsätta en 

kommitté bestående af herrar ordföranden, Hjelm och hamnmästaren. 

 

§10. 

En framställning från Fru Anna Hamrin att i hamnförvaltningsbyggnaden få förhyra en 2-

rumslägenhet, bordlades. 

 

§11. 

Stadsfullmäktiges protokoll om anslag för inköp af en bogserbåt för hamnens räkning föredrogs 

och lades till handlingarna. 

 

§12. 

Kaptenen i K.W.W.K. G.Söderbaum hade anhållit att få för Hamndirektionen demonstrera ett 

af honom uppgjordt förslag till framtida utvidgning af Luleå hamn och förklarade sig 

Hamndirektionen benägen för att vid nästa ordinarie sammanträde taga del af förslaget. 

 

§13. 

En framställning från byggnadssnickaren J.O.Englund om utbekommande af vissa 

aflöningsmedel under sjukdom remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§14. 

J.A.Enhörnings Trävaru A-bol. hade anhållit att få utlägga nödiga bomfästen (sänkpålar) i ett 

vattenområde, som bolaget arrenderat af Gäddviks byamän vid Bergnäset mellan det s.k. 

Tegströmska varfvet och tomterna å Bergnäset, och förklarade sig Hamndirektionen icke hafva 

något att häremot erinra därest sådana anordningar träffades att timret kvarhölles i bommarna. 

 

§15. 

Konsul Gustaf Tjalin hade, under hänvisande till en skrifvelse af den 7 november 1917, däri 

han hemställt om företagande under den tilländagångna vintern a fisundersökningar m.m. inom 

och utanför Luleå hamnområde enligt i skrifvelsen närmare angifna detaljer, anhållit att 

Direktionen måtte insända uppgift angående undersökningarna eller därest någon åtgärd från 

Direktionens sida icke skulle hafva vidtagits därom lämna meddelande. 

Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen meddela Tjulin att någon skrifvelse från honom 

af antydt innehåll icke till Hamndirektionen inkommit. 

 

§16. 

Signalvakten å Tjufholmen, kaptenen G.Sätterlund, hade under påpekande att arbetskraften på 

alla områden blifvit dyrare samt att arbetet med fartygens passning afsevärdt ökats anhållit att 

det arvode som anslagits för anställande af biträde åt honom måtte höjas med minst 400 kronor. 

Då Sätterlunds biträde därest det varit af Hamndirektionen formligen anställt skulle hafva varit 

berättigadt till dyrtidstillägg, beslöt Hamndirektionen, som fann den sökta förhöjningen skälig 



och berättigad att bifalla framställningen och skulle anslag för ändamålet begäras hos 

Stadsfullmäktige. 

 

§17. 

Hamnmästarens kassarapport för maj månad föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§18. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§19. 

Arkitekten John Wikberg hade afgifvit slutlig räkning å honom tillkommande arvode för 

uppgörande af ritningar till Hamnförvaltningsbyggnad. 

Byggnadskontoret, till hvilket räkningen remitterats för attest, hade förklarat sig icke kunna 

ingå i granskning af en del poster på räkningen utan att hafva tillgång till de kostnadsförslag, 

hvilka låge till grund för beräkningen af beloppen och dessutom afstyrkt utbetalandet af 

debiterad ersättning för två resor till Luleå enär det icke kunnat utrönas att dessa företagits för 

ändamål, för hvilket Hamnen borde stå i ekonomiskt ansvar. 

Därjämte borde från räkningen afgå de kostnader, som orsakades genom en del ritningars 

felaktighet, hvilka kostnader emellertid ännu ej vore kända. 

Detta ärende öfverlämnades till byggnadsutskottet för närmare förhandlingar med Wikberg i 

saken. 

 

§20. 

Till Hamnmästaren remitterades för yttrande en af befäl och besättning å ångaren Balder gjord 

framställning till dem utgående kostpenningar med två kronor om dygnet. 

 

§21. 

Norrbottenskretsen af Svenska journalistföreningens styrelse hade anhållit om fria resor å 

hamnens båtar för redaktionspersonalen vid samtliga i Luleå utkommande tidningar men 

föranledde framställningen, med hänsyn därtill att densamma icke vore underskrifven, icke till 

något Hamndirektionens beslut. 

 

§22. 

Tullkammaren i Luleå hade anhållit att Hamndirektionen måtte gå i författning om inredande 

af det förut som tullvaktrum använda rummet i saluhallen till kontor för tulluppsyningsmannen 

samt förses med lämpliga möbler. 

Då byggnadskontoret hade under utredning ombyggnad af den af saluhallen hvarom här vore 

fråga beslöt Hamndirektionen att i afvakten på närmare kännedom om hvad som af 

byggnadskontoret där tillämnades bordlägga ärendet. 

 

§23. 

Till Hamnservisen Carl Friberg utanordnades tjänstgöringspenningar såsom hamnmästare 

under 38 dagar. 

 

§24. 

På förekommen anledning beslöt Hamndirektionen uttala sig för byggande af en brygga vid 

Skurholmsfjärden invid landfästet till landsvägsbron å vägen till Hertzön. 

 

Justeradt 19 9/7 18. 

 



  Som ofvan. 

  In fidem. 

   H.Glimstedt” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 12 juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Nordin, Sjöstedt, Sundberg och 

Thurfjell. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 7 innevarande juni. 

 

§2. 

Beslutade drätselkammaren att till representanter vid bostadskongressen den 14 och 15 juni 

1918, härstädes, utse stadskamreraren K.H.Santesson och byggnadschefen Erik Kinnman. 

 

§3. 

Sedan Norrbottens läns vägförening utlyst konstituerade sammanträde med kommitterade för 

utredning om järnväg efter kusten genom Norrbottens län att hållas måndagen den 17 

innevarande juni kl. 10 f.m., beslutade drätselkammaren att för ifrågavarande sammanträde utse 

tre ombud, handlanden W.Thurfjell, direktören C.Tillman och kaptenen G.Söderbaum eller 

samma ombud, som drätselkammaren vid sammanträde den 7 innevarande juni beslutat att 

föreslå stadsfullmäktige att utse som ledamöter i förenämnda kommitté; och skulle anmälan 

härom göras till stadsfullmäktige. 

 

§4. 

Protokollet förklarades omedelbart justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

Carl G.Lindgren.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 12 juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Nordin, Sjöstedt, Sundberg och 

Thurfjell. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 7 innevarande juni. 

 



§2. 

Beslutade drätselkammaren att till representanter vid bostadskongressen den 14 och 15 juni 

1918, härstädes, utse stadskamreraren K.H.Santesson och byggnadschefen Erik Kinnman. 

 

§3. 

Sedan Norrbottens läns vägförening utlyst konstituerade sammanträde med kommitterade för 

utredning om järnväg efter kusten genom Norrbottens län att hållas måndagen den 17 

innevarande juni kl. 10 f.m., beslutade drätselkammaren att för ifrågavarande sammanträde utse 

tre ombud, handlanden W.Thurfjell, direktören C.Tillman och kaptenen G.Söderbaum eller 

samma ombud, som drätselkammaren vid sammanträde den 7 innevarande juni beslutat att 

föreslå stadsfullmäktige att utse som ledamöter i förenämnda kommitté; och skulle anmälan 

härom göras till stadsfullmäktige. 

 

§4. 

Protokollet förklarades omedelbart justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 12 juni 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nordin och Sundberg. 

Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 4 innevarande juni. 

 

§2. 

Brita Englund, tvätterska hos brandkåren hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, på 

grund av fördyrade tvättsaker, accordet beträffande tvättning åt brandkåren måtte utgå med 85 

öre pr kg. 

Som det nuvarande priset, 60 öre pr kg., måste anses för lågt efter nu gällande priser, med det 

begärda däremot för högt, föreslog brandchefen, efter verkställd utredning, i till 

drätselkammaren avgivet yttrande över framställningen, att accordet på tvättningen måtte sättas 

till 75 öre; och beslutade nämnden att lämna bifall till brandchefens i ärendet gjorda förslag. 

 

§3. 

Alice Lindgren hade på grund av fortgående höjningar av matvarupriserna i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit, att f.o.m. 1 innevarande juni få ersättningen för bespisningen av 

brandmanskapet höjd till 120 kronor pr månad. 



Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till brandchefen att underrätta 

fröken Lindgren, att hon icke kunde påräkna någon förhöjd ersättning förrän tidigast 1 

nästkommande juli samt att i övrigt uppskjuta behandlingen av ärendet. 

 

§4. 

Beslutade ekonominämnden att i skrivelse till Luleå Utskänkningsbolag anhålla att bolaget ville 

medgiva att till Luleå stads brandkår hörande ordinarie brandmän, 8 personer, måtte få erhålla 

inackordering i kosten å s.k. Skeppsbrokällaren f.o.m. 1 instundande juli. 

 

§5. 

På framställning av drätselkontorets personal beslutade nämnden att medgiva, att kontorstiden 

får intill 1 nästkommande september framflyttas en timme d.v.s. att kontorstiden, som eljest 

börjar kl. 10 f.m. och slutar kl. 3 e.m., skulle börja kl. 9 f.m. och sluta 2 e.m. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 17 juni 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och J.A.Nilsson. 

Byggnadschefen, brandchefen. 

 

§1. 

Brandchefen hade till drätselkammaren jämte skrivelse översänt dels ansökningar från förre 

brandmännen N.E.Scherdin och H.J.Sundström att åter bliva antagna till brandmän i Luleå stads 

brandkår dels en ansökan från brandmannen Carl Cardell att erhålla avsked från innehavande 

befattning hos brandkåren f.o.m. den 1 nästkommande juli; och hade brandchefen tillstyrkt 

bifall till dessa tre ansökningar. 

Vid ärendets föredragning beslutade nämnden 

att antaga N.E.Scherdin till brandman f.o.m. den 1 juli 1918; 

att antaga H.J.Sundström till brandman f.o.m. den 18 juni 1918 samt 

att bevilja Carl Cardell begärt avsked f.o.m. den 1 juli 1918. 

 

Nämnden beslutade vidare efter votering med 3 röster mot 2 att N.E.Scherdin och 

H.J.Sundström skulle få räkna sig till godo de tjänsteår, de vid föregående anställning innehaft, 

med avdrag av ett år för resp., varvid majoriteten utgjorde herrar Sjöstedt, Fernlund och 

J.A.Nilsson och minoriteten herrar Schultz och Thurfjell, som ansågo, att de båda brandmännen 

borde få räkna tjänsteår utan avdrag, herr Thurfjell dock först sedan dennes yrkande, att båda 

skulle betraktas såsom nyanställda icke vunnit anslutning. 

 

§2. 



Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat ett av Mjölkuddens fastighetsägare gjort 

mötesuttalande, att staden måtte bekosta hälften av den elektriska ledningen i Mjölkudden från 

huvudledningen till alla de fastigheter, som ligga på ett avstånd av 1 till 150 meter från 

densamma och hela den elektriska ledningen f.o.m. 151 metern från huvudledningen till alla de 

fastigheter, som ligga mer än 150 meter från huvudledningen dels en skrivelse från John 

Ruthström m.fl. fastighetsägare hos fullmäktige gjorda anhållan att den elektriska 

belysningsledningen måtte framdragas till deras fastigheter på samma villkor beträffande 

kostnaden, som kunna bliva bestämda för övriga fastigheter i Mjölkudden. 

Med anledning av dessa framställningar beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att 

hemställa, att stadsfullmäktige ville anvisa ett belopp av 5000 kronor att ställas till 

drätselkammarens förfogande för att på sätt, kammaren prövar lämpligt, utvidga 

huvudledningsnätet, så att i största möjliga mån elektrisk belysning kan anordnas till 

fastigheterna i Mjölkudden, varvid dock förutsättes, att fastighetsägarne själva skola bekosta 

erforderliga ledningar intill 75 meter. 

 

§3. 

Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att utarbeta plan för i föregående 

paragraf av detta protokoll förtecknade ärende rörande utvidgning av belysningsnätet i 

Mjölkudden enligt avgivna huvudgrunder. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels en från A.G.Sundbom m.fl. 

fastighetsägare i Ytterviken och närmaste trakten gjord anhållan om framdragning av den 

elektriska belysningsledningen till deras fastigheter på samma villkor beträffande kostnaden, 

som kunna bliva bestämda för övriga fastigheter i Mjölkudden, dels en hos stadsfullmäktige 

gjord framställning från hemmansägare i Porsön invid Luleå stad om framdragande av 

elektriska belysningsledningar till deras gårdar, däri de alternativt förklara sig villiga att 

anskaffa, bekosta och uppsätta de ledningarna erforderliga stolpar samt garantera en viss 

strömavgift för ett bestämt antal år framåt; och vidlåg deras skrivelse en skiss utvisande deras 

gårdars läge och en förteckning över önskade antal lampor. 

Byggnadskontoret, till vilket drätselkammaren remitterat ifrågavarande ärenden, hade i 

inkommet yttrande anfört följande: 

Gårdarne i Ytterviken äro till antalet c:a 8 st. och komma att sammanlagt endast betala ström 

för c:a 40 lampor, vilket i inkomst för elektricitetsverket giver 280 kronor. Gårdarne i Porsön 

äro omkring 7 st. och komma dessa att sammanlagt taga c:a 98 lampor, givande en inkomst av 

c:a 686 kronor. Kostnaden för transformatorn och ledningar till och inom Ytterviken uppgår till 

c:a 7000 kronor. Såsom synes av det ovanstående blir ledningar endast för gårdarne i Ytterviken 

allt för dyra i förhållande till inkomsten. Skulle staden däremot bekosta ledningarna till Porsön 

samt låta alla gårdar i Ytterviken och Porsön erhålla elektrisk belysning till ett pris av 35 öre pr 

watt, skulle inkomsten väl täcka ränta och amortering på anläggningen. 

Sedan vidare antecknats att det kraftbelopp, som erfordrades för att förse Porsön med elektrisk 

belysning, utgjorde 2 kw, beslutade nämnden att med remisshandlingarnes återställande 

hemställa, att stadsfullmäktige ville bevilja ett anslag av 7000 kronor till anordnande av 

transformator och framdragning av ledningar för gårdarne i Ytterviken enligt samma grunder 

som beträffande Mjölkudden i övrigt under förutsättning 

dels att Porsö byamän själva bekosta ledningar från stadens rå till resp. gårdar i Porsön, 

dels att Sikfors Kraftaktiebolag och Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag lämna medgivande för 

staden att leverera ström till det inpå staden liggande Porsön. 

Nämnden beslutade vidare att föreslå, att priset för belysning till Ytterviken och Porsön måtte 

sättas till 35 öre pr watt och år, motsvarande 7 kronor för 16 nlj. lampa. 



 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren återremitterat folkskolestyrelsens förslag till 

tillbyggnad av skolhusbyggnaden å Mjölkudden för skyndsam utredning om kostnaden för 

inrättande av en ny lärosal på övre botten mot söder i skolhuset i fråga. 

Sedan byggnadskontoret i enlighet med av drätselkammaren erhållet uppdrag inkommit med 

kostnadsförslag för inredning av förenämnda skolsal jämte avklädningsrum slutande å ett 

belopp av 4500 kronor, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att överlämna 

detsamma till stadsfullmäktige. 

 

§6. 

Efter föredragning av protokoll, fört vid öppnande av inkomna anbud å inre målningsarbeten i 

under uppbyggnad varande hus å tomterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern den 13 juni 1918, 

varav framgick att följande anbud inkommit 

1. J.A.Hermansson och J.O.Öhman  Kr. 10800:- 

2. Alb.Sjöberg   Kr. 10325:- 

3. Oskar Olsson   Kr. 15852:90 

4. J.A.Nilsson   Kr. 12000:- 

beslutade nämnden att, sedan anbuden blivit kompletterade med prisuppgift å utvändig målning 

av dörrar och fönster, uppdraga till ordföranden och herr Thurfjell att gemensamt pröva 

desamma. 

 

§7. 

Föredrogs en skrivelse från Kommunala Centralbyrån ang. det av Riksdagens beslut om ett 

anslag av 3.000.000 kronor att användas såsom understöd för uppförande av bostadshus med 

smålägenheter, vari bl.a. framhålles att, då med all sannolikhet vid ansökningarnes om 

statsbidrag prövning stor vikt kommer att fästas vid byggnadskostnaderna för de planerade 

bostadshusen, billigast möjliga typer komma till användning. 

I samband härmed beslutade nämnden att uppdraga till stadskamreraren att uppsätta förslag till 

ansökan om statsbidrag. 

 

§8. 

Föredrogs och lades till handlingarne Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse till 

drätselkammarens ordförande den 4 nästlidne juni, däri meddelas att styrelsen samma dag dels 

antagit kontrakt angående anläggning av väg från Luleå stad till Svartöstaden med biväg till 

Skurholmstaden dels ock till drätselkammaren översänt ena kontraktsexemplaret och första 

utbetalningen av det beviljade statsanslaget, 31500 kronor. 

 

§9. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat Konungens Befallningshavandes 

skrivelse angående nytt val av brandfogdar och suppleanter för dem, beslutade nämnden, som 

anser att någon ändring av den genom Konungens Befallningshavandes beslut den 7 juni 1915 

fastställda indelning av brandrotar icke är erforderlig, att föreslå, att stadsfullmäktige ville för 

en tid av 3 år, räknat f.o.m. den 1 januari 1918, till brandfogde utse kronojägaren J.O.Rönnqvist 

och till dennes suppleant arbetsinspektoren hos Luleå stad J.Bergling. 

 

§10. 

Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att utan avvaktan av stadsfullmäktiges 

beslut rörande belysningsanläggning för Ytterviken och Porsön, söka anskaffa för anläggning 

erforderlig transformator. 



 

§11. 

Föredrogs och justerades protokollen för den 3, 5 och 7 innevarande juni. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 20 juni 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och Högström. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 17 innevarande juni. 

 

§2. 

Företeddes av entreprenören J.Johansson avlämnad borgensförbindelse rörande uppförande av 

bostadshusen å tomterna n:is 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern, undertecknad av domprosten 

J.Hansson, järnhandlanden K.A.Lind och godkändes densamma. 

 

§3. 

Föredrogs av byggnadskontoret upprättat kontrakt angående 5 st. dubbelhus i kvarteret Renen 

och godkändes detsamma med vissa i föreslaget införda ändringar. 

 

§4. 

Sedan entreprenören J.Johansson avlämnat borgensförbindelse, undertecknad av 

järnhandlanden K.A.Lind, målaremästaren J.A.Nilsson, kakelugnsmakaren N.Lundholm och 

flottningschefen K.Krook, rörande uppförande av 5 st. dubbelhus i kvarteret Renen, beslutade 

nämnden att godkänna densamma. 

 

§5. 

Sedan de inkomna anbuden å målningsarbeten i de under uppförande varande tre bostadshusen 

i kvarteret Tigern blivit i enlighet med drätselkammarens den 17 innevarande juni fattade beslut 

kompletterade, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att antaga det av J.O.Öhman 

och J.A.Hermansson gemensamt avgivna anbudet, utgörande kronor 11175:- och uppdrogs åt 

ordföranden och ledamoten herr Thurfjell att efter granskning av kontrakt och borgen, 

underteckna kontraktet å drätselkammarens vägnar. 

 

 Som ovan 

  Enligt uppdrag 

  Erik Kinnman 

Justeras: 



C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 26 juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Fernlund, Lindqvist, Thurfjell, Lantz och J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Den av drätselkammaren vid sammanträde den 7 innevarande juni tillsatta kommittén, 

bestående av grosshandlaren M.Lindqvist, stadskassören J.O.Dahl och handlanden K.V.Palm, 

hade i enlighet med erhållna uppdrag till kammaren avlämnat utredning angående de 

ekonomiska konsekvenserna, som kunna bliva en följd av att stadsfullmäktige avslå Luleå 

Utskänkningsbolags framställning att under åren 1919-1921 få utskänka rusdrycker. 

Av utredningen framgick, att den minskning i stadens inkomster, som ett avslag å 

Utskänkningsbolagets framställning om förnyad oktroj skulle komma att medföra, kan 

uppskattas till 35000 á 40000 kronor pr år. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att överlämna den förebrakta 

utredningen till stadsfullmäktige. 

 

§2. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 12 innevarande juni. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 27 juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken 

Svensson, herrar Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, 

herrar Svensén, Lindquist, Hedman, J. A. Nilsson, A. V. Falk, Andersson, Berlin, Groth och 

Hultström samt stadskamreraren. 

Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P. Sandström sammanträdet. 

 

§ l. 

Utsagos herrar Widlund och Svensén att jämte herr ordföranden tisdagen den 2 instundande juli 

klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 



Antecknades, att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra mot det vid 

stadsfullmäktiges senaste sammanträde den 30 nästlidne maj förda protokoll. 

 

§ 3. 

Uti en till konungens befallningshavande ingiven framställning hade Luleå Utskänkningsbolag 

anhållit om rättighet att under åren 1919, 1920 och 1921 idka detaljhandel med alla de i § l av 

kungl. förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker omförmälta slag av 

dylika drycker, och hade bolaget i sin framställning närmare angivit antalet försäljningsställen 

och grunderna för deras förläggning. 

Över denna framställning hade genom magistraten infordrats stadsfullmäktiges yttrande. 

Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige måtte 

förklara sig ej hava något att erinra emot bifall till bolagets framställning. 

Herrar Thurfjell, Falk och Andersson hade anhållit att få till protokollet antecknat att de röstat 

för avslag å bolagets anhållan. 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 30 nästlidne maj hade detta ärende bordlagts. 

Då nu ärendet företogs till förnyad handläggning, föredrogs först en från drätselkammaren 

inkommen, av en utav kammaren tillsatt kommitté verkställd utredning angående de 

ekonomiska konsekvenser, som kunna bliva en följd av ett avslag å utskänkningsbolagets 

anhållan. 

Med 16 röster mot 14, som avgåvos för bifall till beredningsnämndens förslag, beslöto 

stadsfullmäktige därefter att avstyrka utskänkningsbolagets framställning. 

 

§ 4. 

Från drätselkammaren hade inkommit ett så lydande protokollsutdrag: 

 

’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 30 

april 1918. 

§ 2. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat hamndirektionens hos stadsfullmäktige 

gjorda förslag till dispositionen av kontors- och bostadslägenheterna i 

hamnförvaltningsbyggnaden och hyresbeloppen för desamma, föredrogs först ifrågavarande av 

hamndirektionen gjorda förslag och därefter ett av kammarens tekniska nämnd framlagt 

alternativt förslag till hyresbelopp för de lägenheter i byggnaden, som äro avsedda att användas 

till bostäder, vilket senare förslag hade följande lydelse: 

Under erinran om stadsfullmäktiges vid sammanträde den 22 februari 1917 i samband med 

anvisande av medel för uppförande av en hamnförvaltningsbyggnad gjorda uttalande, att det 

vore av vikt, att fastställande av hyror för resp. lägenheter i byggnaden ägde rum med 

vederbörlig hänsyn till inom staden i allmänhet rådande hyrespris och till de löneförmåner, 

vilka utgå till vederbörande tjänstemän, beslutade nu nämnden efter tagen del av förslaget 

att då inlöpande inkomster av hyror borde motsvara åtminstone uppvärmning och övriga 

allmänna omkostnader, såsom renhållning m. m., för sin revidering av hamndirektionens 

förslag angående hyresbeloppen för de blivande lägenheter i förvaltningsbyggnaden, som äro 

avsedda att användas till bostäder, lägga golvytans storlek i resp. lägenheter till grund; och 

beslutade nämnden att i enlighet härmed föreslå följande hyresbelopp: 

beträffande flygelbyggnaden: 

lägenheten om 2 rum och kök i bottenvåningen      600 kronor 

       „           ,,   „   „     „     „ våningen l tr. upp     700     ” 

       ”           ”   ”   ”     ”     ”       ”        2 ”    ”       700     ” 

beträffande huvudbyggnaden: 

lägenheten om 2 rum och kök i våningen l tr. upp     800 kronor 



        ”           ”  ”   ”      ”     ”   ”       ”       ” ”    ”     800 kronor 

östra lägenheten om 3 rum och kök i våningen 3 tr. upp  1,050     ” 

västra       ”           ”  ”   ”      ”     ”   ”       ”        ”  ”    ”   1,250     ” 

enkelrummet 3 tr. upp     250     ” 

lägenheten om 5 rum och kök i våningen l tr. upp   2,000     ” 

       "            ”  ”   ”      ”     ”   ”       ”       2 ”     ”     2,000     ” 

 

I dessa hyresbelopp ingår värme från centralvärmeledningen, men icke spiselved och belysning. 

Då enligt gängse beräkning ett rum med en golvyta av minst 10 kvadratmeter räknas som 

bostadsrum, ha de två största lägenheterna ansetts bestå av 5 rum och kök. Skillnaden i hyra för 

de båda lägenheterna om 3 rum och kök beror på att den ena är försedd med jungfrukammare 

och badrum. 

Oavsett hamnförvaltningens egna utrymmen och den för speditören avsedda dubletten, skulle 

byggnaden enligt nämndens här gjorda förslag alltså i hyra inbringa 10,150 kronor, vilket 

tämligen borde svara mot kostnaden för uppvärmning och renhållning m. m., under det att i 

hamndirektionens förslag motsvarande hyresbelopp uppgår till 6,400 kr. 

Beträffande vidare hamndirektionens förslag att, med undantag av den till borgmästaren A. E. 

Fagerlin av stadsfullmäktige upplåtna lägenheten, den för gårdskarlen avsedda lägenheten samt 

enkelrummet, övriga bostadslägenheter, 7 st., skulle tilldelas vissa vid hamnförvaltningen 

anställda tjänstemän såsom lön in natura, nämligen hamnmästaren, hamnbokhållaren, 

hamnservisen, hamnspårstillsyningsmannen, befälhavaren å bogserångaren, föreståndaren för 

fyr- och signalinrättningen å Tjuvholmen och hamnbetjänten, varvid viss minskning i den 

kontanta lönen skulle göras, beslutade nämnden, som ansåg att endast tre av dessa tjänstemän 

möjligen borde anses bli skyldiga att taga bostad i hamnförvaltningsbyggnaden, nämligen 

hamnmästaren, hamnservisen och hamnbetjänten, att de ifrågavarande 7 st. 

bostadslägenheterna icke borde ingå som löneförmåner till förut uppräknade, hamndirektionen 

underställda befattningshavare, utan att lägenheterna borde uthyras, dock med företräde för 

dessa att hyra desamma. 

Vad angår de tre tjänstemän, som av drätselkammaren anses böra om möjligt förmås att taga 

bostad i den nya byggnaden, beslutade nämnden vidare, att därest dessa förklarade sig villiga 

att taga den bostad, som ställes till deras resp. förfogande i hamnförvaltningsbyggnaden,till den 

hyra, som nämnden härovan föreslagit, en ökning av lönen för resp. borde utgå, för 

hamnmästaren med 500 kronor, hamnservisen med 300 och för hamnbetjänten med 200 kronor, 

allt pr år, varvid hamnmästaren till bostad erhåller lägenheten om 5 rum och kök i våningen l 

tr. upp, hamnservisen en av lägenheterna om 3 rum och kök och hamnbetjänten en av 

lägenheterna om 2 rum och kök. 

 

Under den vidare behandlingen av ärendet framhölls av herrar Nilsson och Lindquist, att de av 

tekniska nämnden föreslagna hyresbeloppen för de lägenheter, som skulle innehavas av 

hamnmästaren och hamnservisen, syntes dem vara för höga, varför man kunde befara, att de 

ifrågavarande befattningshavarne icke ansåge sig av ekonomiska skäl kunna mottaga de dem 

erbjudna bostäder i byggnaden, varför hyran för dessa borde nedsättas med 200 resp. 150 

kronor. 

Å andra sidan framhölls emellertid, att de av nämnden föreslagna hyrorna för de båda 

ifrågavarande lägenheterna icke kunde anses för höga, utan tvärtom mycket moderata. Så skulle 

den hamnmästaren tillämnade lägenheten om 5 rum och kök, som åsatts ett värde av 2,000 

kronor, icke komma att kosta denne mer än c:a hälften eller c:a 1,000 kronor, då det tas i 

betraktande, dels att hamnmästaren, så länge han bor i lägenheten i fråga erhåller en förhöjd lön 

av 500 kronor eller m. a. o. ett kontant hyresbidrag av samma belopp, dels erhåller fri värme 

till 5 boningsrum, vilket lågt beräknat motsvarar 10 famnar ved, sågad, kluven och inlagd, å 



cirka 50 kronor eller c:a 500 kronor i en lägenhet där det eldas med ved. För hamnservisen 

gäller samma förhållande. Väljer han den av lägenheterna om 3 rum och kök, som åsatts ett 

hyresbelopp av 1,050 kronor, kommer lägenheten att i verkligheten kosta denne icke mer än c:a 

450 kronor. Hyran 1,050 — löneförhöjning 300 — fri värme till 3 rum (6 famnar ved) 300 

kronor—c:a 450 kronor. Väljer han den rymligare och dyrare lägenheten om 3 rum och kök, 

blir den verkliga hyran c:a 650 kronor, men erhåller han då samtidigt förmånen av badrum och 

jungfrukammare, vilket den förstnämnda lägenheten saknar. 

Vidare skulle antecknas, att vid jämförelse mellan hyrorna pr kvm. i 

hamnförvaltningsbyggnaden, sådana de nu föreslagits, och i kommunala bostadshuset, det visar 

sig att hyrorna i förvaltningsbyggnaden endast i de mindre lägenheterna mot hamnplanen något 

överstiga hyrorna i det kommunala bostadshuset, varvid dock är att märka, att någon fri värme 

icke ingår i hyrorna i den senare byggnaden. 

Efter avslutad överläggning i ärendet beslutade drätselkammaren med acklamation tillstyrka, 

att stadsfullmäktige ville antaga det förslag, som framlagts av kammarens tekniska nämnd; och 

anhöllo herrar Nilsson och Lindquist att få till protokollet antecknat, att de yrkat, att 

hyresbeloppet för den lägenhet om 5 rum och kök, som tillämnas hamnmästaren, skulle 

nedsättas från 2,000 till 1,800 kronor och att hyresbeloppet för den lägenhet om 3 rum och kök, 

som hamnservisen väljer, skulle nedsättas från 1,050 till 900 kronor resp. från 1,250 till 1;100 

kronor. 

Som ovan. 

På drätselkammarens vägnar: 

C. A. Schultz. 

/K. H. Santesson.’ 

 

Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla drätselkammarens förslag 

med den ändring, att även hamnspårstillsyningsmannen skall om möjligt förmås att taga bostad 

i hamnförvaltningsbyggnaden i en lägenhet om 2 rum och kök emot åtnjutande av ett 

hyresbidrag av 250 kronor samt att de föreslagna löneförhöjningarne till hamnmästaren,  

hamnservisen och hamnbetjänten skola utgå i form av hyresbidrag. 

Detta ärende hade vid stadsfullmäktiges senaste sammanträde den 30 sistlidne maj blivit 

bordlagt. 

Då ärendet nu ånyo företogs till behandling, beslöto stadsfullmäktige att bifalla 

beredningsnämndens förslag med den ändring, att hyresbidragen skulle utgå till hamnmästaren 

med 700 kronor, till hamnservisen med 450 kronor och till en var av hamnbetjänten och 

hamnspårstillsyningsmannen med 350 kr. 

Detta beslut fattades efter votering med 17 röster mot 12, vilka senare avgåvos för bifall till 

beredningsnämndens förslag oförändrat. 

 

§ 5. 

Sedan herr Elov Lindberg på grund av avflyttning från orten avsagt sig uppdraget som ledamot 

av Luleå stads livsmedelsnämnd, beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

med godkännande av avsägelsen till ledamot av livsmedelsnämnden i hans ställe utse 

grosshandlaren G. Juhlin. 

 

§ 6. 

Magistraten hade på anmodan av konungens befallningshavande infordrat stadsfullmäktiges 

yttrande före den l instundande augusti över utarbetat betänkande med förslag till lagstiftning 

angående kommunala nybildningar. 

Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige att uppdraga åt herr Hage och stadskamreraren 

att å deras vägnar avgiva det begärda yttrandet. 



 

§ 7. 

Hamnmästaren hade hos hamndirektionen föreslagit, att däckskarlar och eldare å bogserångaren 

och ångfärjan måtte från och med 1918 års seglation avlönas i enlighet med gällande hyror 

jämte kostpenningar, som hamndirektionen kunde finna skäligt bestämma, enär de avlöningar, 

135 kronor per månad, som enligt gällande lönestat utgå, vore otillräckliga för att under nu 

rådande förhållanden tillförsäkra sig lämpliga personer för dessa säsongbefattningars 

upprätthållande. 

Hyrorna till nämnda befattningshavare hade hamnmästaren föreslagit till 75 kronor per månad 

och kostpenningarne till 3 kronor per dag. 

Hamndirektionen hade beslutit att bifalla, vad hamnmästaren sålunda föreslagit, samt att göra 

anmälan härom till stadsfullmäktige med hemställan, att ovanberörda befattningar helt skulle 

frigöras från gällande lönestat. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla hamndirektionens förslag. 

 

§ 8. 

Sedan till hamndirektionen inkommit anbud från Aktiebolaget Åtvidabergs förenade industrier 

å erforderliga möbler i hamnförvaltningens expeditionslokaler, slutande å kr. 4,794: 85, hade 

hamndirektionen beslutit att, innan inköp skedde, avvakta anbud från annat håll, men hade 

hamndirektionen samtidigt beslutit att hos stadsfullmäktige göra framställning om ett anslag för 

ändamålet av 5,000 kronor. 

På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige det begärda anslaget att utgå av 

tillgängliga hamnmedel. 

 

§ 9. 

Svenska stadsförbundets sekreterare hade i skrivelse till stadsfullmäktiges ordförande 

meddelat, att stadsförbundets tredje ordinarie kongress utsatts att äga rum i Stockholm den 6 

och 7 nästkommande september samt att Luleå stad i dess egenskap av medlem i förbundet äger 

att till kongressen utse 2 ombud. 

Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att till stadens 

ombud vid ifrågavarande kongress utse stadsfullmäktiges ordförande redaktör H. Fernlund samt 

stadskamreraren K. Santesson. 

 

§ 10. 

I egenskap av förmyndare för sinnessjuka förra småskollärarinnan Ellen Wingård hade 

distriktslantmätaren Harald Högström hos stadsfullmäktige anhållit, att den till henne från 

staden utgående pension å 595 kronor från och med detta års början måtte höjas med 300 kronor 

årligen på grund av omöjligheten att med nuvarande inkomster täcka myndlingens 

levnadskostnader. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla förevarande ansökan med föreskrift tilllika, att beviljade förhöjningen skulle uttaxeras. 

 

§ 11. 

Uti en till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade ledamöterna i 1918 års taxeringsnämnd för 

Luleå stad anhållit, att stadsfullmäktige ville besluta att bevilja en var av sökandena en 

ersättning av 7 kronor för varje sammanträde, som av dem bevistats, eller tillhopa ett belopp av 

1,344 kronor. 



Efter antecknande att i årets stat finnes för ändamålet upptaget ett anslag av 664 kronor beslöto 

stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att bifalla framställningen samt 

bestämde, att felande 680 kronor skulle uttaxeras. 

 

§ 12. 

Uti en hos stadsfullmäktige väckt motion hade herr Hultström föreslagit, att stadsfullmäktige 

ville tillsätta en kommitté av exempelvis fem personer, i främsta rummet bestående av 

representanter för näringsliv och skolväsende, med uppdrag att utarbeta förslag till fullständig 

plan för praktiska ungdomsskolors inrättande inom Luleå stad i enlighet med de av riksdagen 

den 8 maj 1918 antagna bestämmelserna om dylika skolor. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att med bifall till motionen för ändamålet tillsätta en kommitté av fem 

personer samt att till ledamöter i denna kommitté utse herr Hultström, sammankallande, 

överläraren P. E. Lindmark, målaren O. Olsson, ingenjören O. Svensén och grosshandlaren P. 

Edström. 

 

§ 13. 

Uti en till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade magistraten föreslagit vissa ändringar uti §§ 

37 och 44 av den för Luleå stad gällande byggnadsordning, avseende att lindra gällande 

föreskrifter om inredande av rum i vindsvåningar och därigenom åstadkomma ökad produktion 

av bostadslägenheter. Över detta förslag hade byggnadsnämnden avgivit yttrande och därvid 

med alla röster utom ordförandens avstyrkt detsamma. 

Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att då stadsfullmäktige 

numera gått i författning om uppförande av flere nya bostadshus och det mest trängande behovet 

av bostäder därigenom torde vara avhjälpt, stadsfullmäktige icke för närvarande måtte vidtaga 

någon ändring i byggnadsordningen. 

Stadsfullmäktige beslöto att i enlighet med magistratens förslag antaga följande ändrade lydelse 

av §§ 37 och 44, mom. 4 i byggnadsordningen för Luleå stad: 

§ 37. 

’Boningshus må, bottenvåning inberäknad, byggas av sten med högst fyra och av trä, korsvirke 

eller annat ämne med högst två våningar. Dock må, såvida byggnadsnämnden för varje särskilt 

fall med avseende å murars och trappors läge och beskaffenhet ävensom andra till förminskande 

av eldfara för inneboende ledande anordningar därtill lämna tillstånd, utöver sagda antal 

våningar bostadsrum med eldstad inledas i vindsvåning, bostadsrummen därvid upptagande 

högst hälften av vindens golvyta. Å tomt, där marken är sluttande, må jordvåning av sten på 

husets lägst belägna sida anbringas, om byggnadsnämnden sådant medgiver.’ 

§ 44 mom. 4. 

’Boningsrums höjd får ej göras mindre än 2,70 meter från golv till tak; dock må boningsrum å 

vind, därest byggnadsnämnden i varje särskilt fall därtill giver sitt samtycke, givas en höjd av 

endast 2,10 meter.’ 

 

Därjämte beslöto stadsfullmäktige att uppdraga åt byggnadsnämnden att hos konungens 

befallningshavande begära fastställelse av de sålunda antagna ändringarne i 

byggnadsordningen. 

 

§ 14. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Norrbottens läns vägförening 

inkommen skrivelse, vari hemställes, att staden måtte dels utse ombud i den kommitté, som 

tillsatts i Västerbottens län för utredning om en järnväg utefter norrländska kusten, dels ock 

anvisa nödiga medel. 



Sedan drätselkammaren från vägföreningens arbetsutskott infordrat upplysning om 

utredningens omfång och storleken av det belopp, som i första hand erfordras från stadens sida, 

hade utskottet meddelat, att kostnaderna för fullständig undersökning med ekonomisk utredning 

utefter kusten beräknats till 3,000 högst 4,000 kronor per km., inberäknat 

hantlangningskostnaderna, men att det ej ännu vore avgjort, om utredningen skall grunda sig 

på okulär besiktning eller fullständig undersökning av terrängen. 

Efter anteckning härav hade drätselkammaren, som ansåg, att staden icke skulle ställa sig 

avvisande mot företaget, om det visade sig, att verkligt intresse inom länet förefunnes för en 

kustjärnväg, beslutit föreslå stadsfullmäktige att för ändamålet tillsätta tre ombud, handlanden 

W. Thurfjell, direktören C. Tillman och kaptenen G. Söderbaum, med uppdrag att sätta sig i 

förbindelse med Västerbottens läns kommitté och till stadsfullmäktige inkomma med 

redogörelse för sina åtgöranden, och borde reseersättning till ombuden utgå efter samma 

grunder som statens resereglemente 3:dje klass. 

Beredningsnämnden, som erfarit, att på ett nyligen hållet möte med intresserade beslutits 

tillsättande av en kommitté av ombud från de olika orterna för utarbetande av plan för 

undersökningarne och uppgörande av kostnadsberäkningar, hade hemställt att stadsfullmäktige 

ville till stadens ombud i denna kommitté utse handlanden V. Thurfjell, v. konsul G. Groth och 

kapten G. Söderbaum. 

Stadsfullmäktige biföllo detta beredningsnämndens förslag. 

 

§ 15. 

Stadskamreraren hade, sedan stadsfullmäktiges sekreterare länsassessorn A. Holm avsagt sig 

uppdraget att vara sekreterare, hos drätselkammaren hemställt, att kammaren ville till 

behandling upptaga den ännu ej ordnade frågan om tillsättande av en stadens ombudsman, 

vilken tjänst lämpligen borde förenas med uppdraget att vara sekreterare hos stadsfullmäktige 

och dess beredningsnämnd, och hade stadskamreraren därvid närmare framhållit de stora 

fördelar, som härvid skulle vinnas. 

Drätselkammaren hade vid behandling av denna fråga beslutit att föreslå stadsfullmäktige att 

tillsätta en kommitté på tre personer med uppdrag att utarbeta och inkomma till fullmäktige 

med förslag till instruktion och avlöning för den nya befattningshavaren, varvid kommittén 

borde berättigas att verkställa en granskning, huruvida icke något ytterligare uppdrag lämpligen 

borde tillföras ombudsmannen. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att med bifall till drätselkammarens förslag för ändamålet tillsätta en 

kommitté av tre personer och till medlemmar i denna kommitté utse herrar N. Falk och C. 

Lindgren samt rådman P. Sandström, sammankallande. 

 

§ 16. 

Sedan drätselkammaren låtit genom trädgårdsarkitekten E. Cederpalm uppgöra förslag till den 

planering och omändring av den framför stadshuset i kvarteret Tuppen liggande planteringen, 

som erfordras för placering där av den till staden donerade vattenfontänen, hade 

byggnadskontoret i avgivet yttrande över detta förslag förklarat sig icke hava något att invända 

mot plan- och nivåförslaget samt att arbetet, utfört i sin helhet enligt direktör Cederpalms 

förslag, skulle draga en kostnad av 18,000 kronor. Då emellertid enligt uppgift från 

planteringsnämnden och dess trädgårdsmästare tillräcklig kvantitet matjord redan finnes å 

platsen, i det att för gräsmattorna ej behöves större djup på matjorden än 0,4 meter och för 

träden l meter, nedgår kostnaden på grund av minskad schaktning och minskat behov av matjord 

till 5,500 kronor. 

Sedan byggnadschefen vidare meddelat, att donator förklarat sig villig att tillsläppa även detta 

belopp 5,500 kronor, hade drätselkammaren beslutit att med översändande av förslaget till 



stadsfullmäktige föreslå, att fullmäktige ville med tacksamhet mottaga donators erbjudande och 

uppdraga åt drätselkammaren och planteringsnämnden att utföra arbetet i huvudsaklig 

överensstämmelse med direktör Cederpalms förslag. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag. 

 

§ 17. 

Som det visat sig, att träden i gatuplanteringen i Storgatan i stor utsträckning dö ut, till avsevärd 

del beroende på dålig jordmån och vattningssvårigheter, hade drätselkammaren år 1917 till 

stadsfullmäktige ingivit förslag till ny anordning av gatuplanteringen i fråga. Stadsfullmäktige 

beslutade emellertid den 23 augusti 1917 att med avslag å drätselkammarens förslag anvisa 

1,224 kronor för anskaffande av galler av trä omkring träden och att uppdraga åt 

planteringsnämnden att inkomma med förslag till förbättring och uppsnyggning av 

gräsmattorna i Storgatan samt till uppsättande av effektivt skydd för desamma; och hade 

drätselkammaren på grund av detta uppdrag i samråd med planteringsnämnden från 

trädgårdsarkitekten E. Cederpalm införskaffat förslag i olika alternativ till ny anordning av 

planteringen i Storgatan. 

Sedan byggnadskontoret i enlighet med erhållet uppdrag beräknat kostnaden för denna ändrade 

anordning enligt alt. I a i direktör Cederpalms förslag till 13,000 kronor, hade drätselkammaren 

beslutit föreslå, att stadsfullmäktige ville med ändring av sitt beslut av den 13 augusti 1917, § 

16, anvisa ett anslag av 11,776 kronor eller skillnaden mellan nu erforderliga 13,000 kronor 

och det förut beviljade anslaget 1,224 kronor till utförande av ny plantering i Storgatan från 

Torggatan fram till tomt n:o 3 i kvarteret Gripen enligt direktör Cederpalms förslag alt. I a. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag samt bestämde, att för arbetet erforderligt belopp skulle 

uttaxeras. 

 

§ 18. 

Poliskonstapeln G. A. Blomqvist hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att han, som 

åtnjutit tjänstledighet under tiden 17 jan.—31 mars detta år på grund av sjukdom och även 

erhållit magistratens bifall till av honom med läkareintyg styrkt ansökan om förlängd 

tjänstledighet under tiden l april—31 juli, måtte under sistnämnda tjänstledighet få enahanda 

avlöning, som han hittills f. o. m. den 17 nästlidne januari uppburit, nämligen lön oavkortad 

samt dyrtids- och familjetillägg. 

Vid förberedande behandling av ärendet hade drätselkammaren beslutit, att då Blomqvist enligt 

gällande bestämmelser äger rätt att under sjukdom mot avstående av tjänstgöringspenningarne 

uppbära lönen i tre månader, lönen jämte dyrtids- och familjetillägg skulle utan vidare till 

honom utbetalas t. o. m. den 16 nästlidne april, varjämte kammaren från stadsfiskalen infordrat 

yttrande, i vad mån vikarie behövde anställas för konstapel Blomqvist under hans fortsatta 

sjukdom under tiden 17 april—31 juli och kostnaden härför. 

Sedan stadsfiskalen i avgivet yttrande meddelat, dels att behovet av vikarie med hänsyn till den 

stora anhopningen av arbete är oavvisligt, dels att kostnaderna för vikarie icke kan beräknas 

lägre än till 125 kronor per månad och därå löpande dyrtids- och familjetillägg jämte fri 

uniformsbeklädnad, hade drätselkammaren, under erinran att lönereglementet bestämde, att 

därest befattningshavare åtnjutit tjänstledighet för sjukdom och enskilda angelägenheter 

tillhopa under 3 månader, ytterligare tjänstledighet icke kan annat än i särskilt angivna fall 

beviljas av drätselkammaren, och att kammaren alltså icke ansåg sig kunna bevilja Blomqvist 

de av honom begärda löneförmåner under den tid, den överstiger 3 månader, beslutit att med 

överlämnande av hans framställning till stadsfullmäktige hemställa om bifall till densamma. 



Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla drätselkammarens förslag. 

 

§ 19. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av hyresnämnden gjord anhållan, att 

som de göromål, vilka skola ombesörjas av nämnden, tager ansenligt mera tid i anspråk än vad 

den utgått ifrån, när den gjorde sin framställning om beviljande av ett arvode till anställande av 

en sekreterare hos hyresnämnden, ett till 400 kronor förhöjt arvode måtte beviljas denne, hade 

drätselkammaren hos stadsfullmäktige tillstyrkt bifall till den av hyresnämnden sålunda gjorda 

framställningen. 

På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige hyresnämnden det begärda 

förhöjda anslaget, att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 20. 

Uti avgivet yttrande över en av barnavårdsnämnden hos stadsfullmäktige gjord anhållan om ett 

förslagsanslag för innevarande år av 2,500 kronor för bestridande av de omkostnader, som bliva 

en följd av tillämpningen av den nya lagen om utom äktenskapet födda barn, hade 

drätselkammaren tillstyrkt bifall till barnavårdsnämndens anhållan. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bevilja barnavårdsnämnden det begärda anslaget å 2,500 kronor att uttaxeras, varjämte 

stadsfullmäktige beslöto anmoda barnavårdsnämnden att inkomma med detaljerat förslag 

rörande principerna för ersättning åt barnavårdsmannen. 

 

§ 21. 

Drätselkammaren hade till stadsfullmäktige överlämnat en från magistraten inkommen 

skrivelse, vari anhålles, att fullmäktige ville besluta, att de vikarier, som förordnas att uppehålla 

ordinarie poliskonstaplars tjänst, måtte komma i åtnjutande av dyrtidstillägg i likhet med 

stadens ordinarie befattningshavare, och hade drätselkammaren för egen del tillstyrkt bifall till 

denna magistratens framställning. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att förklara ifrågavarande vikarier berättigade att åtnjuta dyrtidstillägg i enlighet med 

stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1917. 

 

§ 22. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Klara Olsson, änka efter avlidne 

handlanden Nils Olsson, gjord anhållan, att då hon ej äger andra tillgångar än sitt obetydliga 

bohag och har 2 barn att försörja, de mannen påförda, men ej guldna kommunalutskylder för 

åren 1915 och 1916 respektive kr. 77: 70 och 97: 30 måtte avskrivas. 

I infordrat yttrande hade stadsfogden, vitsordande restantiernas storlek, anfört, att sökanden 

saknar utmätningsbar egendom, varför föga an-ledning finnes att antaga, att hon framdeles kan 

komma i den ställning, att hon kan betala utskylderna i fråga. Som emellertid hennes 

betalningsförmåga ej blivit försämrad genom mannens död, utan snarare förbättrad, enär 

mannen, som var gammal och under de senare åren sjuklig, ej kunnat bidraga till familjens 

underhåll, funnes ingen anledning att i detta särskilda fall bifalla en ansökan om avkortning. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit hemställa, att stadsfullmäktige ville anmoda 

stadsfogden att, därest laga skäl föreligger, upptaga utskylderna i fråga å nästkommande 

avkortningsförteckning. 

På beredningsnämnden hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 23. 



Drätselkammaren och stadsfogden hade uti avgivna yttranden hemställt om avslag å en av 

åkaren P. Johansson i Mjölkudden hos stadsfullmäktige gjord anhållan, dels att de 

kommunalutskylder, som han skulle ha betalat under år 1916, måtte avkortas, dels att han måtte 

för framtiden bliva befriad från skyldighet att erlägga kommunala utskylder, enär han på grund 

av tilltagande ålder och nedsatt arbetsförmåga icke kan försörja sin stora familj. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att avslå framställningen. 

 

§ 24. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från gårdsägaren Olof Fridström gjord 

anhållan om avskrivning av ett på rest kommet utskyldsbelopp för år 1916. 

Uti avgivet yttrande hade stadsfogden framhållit, att sökanden under större delen av år 1917 på 

grund av kroppsskada, som han erhållit vid en olyckshändelse, varit oförmögen till arbete, men 

då sökanden äger en fastighet, vilken enligt vad han själv uppgivit endast är intecknad till halva 

taxeringsvärdet, hade stadsfogden ansett sig böra avstyrka ansökningen. 

Under erinran att de resterande utskylderna gälla år 1915 och utgöra Kr. 111: 06, hade 

drätselkammaren på av stadsfogden angivna skäl avstyrkt bifall till framställningen. 

Vid behandling av ärendet beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att avslå 

förevarande framställning. 

 

§ 25. 

Sedan drätselkammaren och stadsfogden uti avgivna yttranden avstyrkt bifall till en av målaren 

J. V. Wallin hos stadsfullmäktige gjord anhållan om befrielse från erläggande av resterande 

kommunalutskylder för åren 1913—1915, utgörande tillhopa Kr. 94: 50, beslöto 

stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att lämna framställningen utan avseende. 

 

§ 26. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en anhållan från arbetareänkan Sofia 

Boström att bliva befriad från erläggande av hennes avlidne man påförda, men obetalda 

kommunalutskylder för år 1916, Kr. 34: 33, och hade hon som motiv härför framhållit, att 

mannen efterlämnat 6 barn, av vilka det äldsta vore 14 år, att han icke varit delaktig i någon 

sjukkassa eller livförsäkringsbolag och att han var skyldig 300 kr. 

Sedan stadsfogden med vitsordande av de utav sökanden lämnade uppgifternas riktighet 

tillstyrkt ansökningen, hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige hemställt om bifall till 

framställningen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

anmoda stadsfogden att upptaga ifrågavarande utskylder å nästavgivande avkortningsförslag. 

 

§ 27. 

Augusta Pettersson, änka efter filaren J. P. Pettersson, hade hos stadsfullmäktige gjort 

framställning om avkortning av mannens kommunalutskylder för år 1916 av skäl att hans 

inkomster varit små och hon själv sjuklig. 

Sedan stadsfogden i avgivet yttrande meddelat, att utskylderna i fråga, utgörande Kr. 96: 53, 

numera guldits och att någon särskild anledning att bevilja avkortning av desamma ej synts 

föreligga, hade drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige ville lägga ärendet till 

handlingarne. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 28. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Albertina Carlsson, änka efter 

aflidne banmästaren August Carlsson, inkommen anhållan om befrielse från erläggande av de 



hennes man påförda kommunalutskylder för år 1917, kr. 234: 72, med 2/3 av beloppet eller kr. 

156: 48. 

Då ifrågavarande utskylder icke äro förfallna till utbetalning, hade drätselkammaren beslutit att 

återställa ansökningen till stadsfullmäktige med det uttalande, att kammaren anser, att 

densamma icke bör föranleda åtgärd, förrän det visar sig, att sökanden icke förmår att betala 

desamma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att framställningen ej f. n. skulle till någon åtgärd föranleda. 

 

§ 29. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av skräddaren N. E. Andersson gjord 

begäran, att han på grund av ålder, sjuklighet och oförmåga att utföra något arbete måtte f. o. 

m. innevarande års ingång befrias från de kommunala skatterna. 

Sedan stadskamreraren dels framhållit, att ansökningen ej avser att få några oguldna utskylder 

avkortade, utan endast befrielse från framtida utskylder, dels ock lämnat den upplysningen, att 

sökanden under senaste åren icke varit taxerad för inkomst, utan att de utskylder han betalar 

utgår för den fastighet han äger i kvarteret Simpan, vilken är taxerad för 2,700 kronor, hade 

drätselkammaren beslutit hemställa om avslag å ansökningen. 

På beredningsnämndens förslag biföllo stadsfullmäktige denna drätselkammarens hemställan. 

 

§ 30. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Tornedalens skidfabrik den 21 

februari 1916 gjord begäran om nedsättning av priset på elektrisk ström till fabriken, hade 

byggnadskontoret uti avgivet yttrande anfört, att nytt förslag till tariffer för kraft till industriellt 

bruk blivit av kontoret avlämnat till drätselkammaren och av stadsfullmäktige antaget den 15 

juni 1916, § 10. 

Då Tornedalens skidfabrik alltså genom stadsfullmäktiges förenämnda beslut erhållit nedsatt 

pris på strömmen, hade drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta att utan 

vidare åtgärd lägga ärendet till handlingarne. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 31. 

Enligt uppdrag av drätselkammaren hade maskindirektören A. Lundberg granskat ett inkommet 

anbud från O. E. Wiklunds isoleringsaffär i Hernösand å isolering av varmvattens-, 

värmelednings- och återgångsrör till värmeledningsanläggningen i stadshuset, vilket anbud 

upptager ett pris av 15,840 kronor. 

Vid verkställd besiktning hade alla återgångsrör och värmeledningars ’stamrör’ befunnits vara 

oisolerade, varjämte isoleringen å i källaren befintliga värmeledningsrör och alla 

varmvattensrör är mindre tillfredsställande. En avsevärd bränslebesparing komme givetvis att 

uppstå genom den av firman erbjudna isoleringen, även om den icke skulle uppgå till en så hög 

procent som utlovats, och hade besiktningsmannen för den skull ansett sig böra tillstyrka det av 

O. E. Wiklunds isoleringsaffär avgivna anbudet. 

Drätselkammaren hade därefter hos stadsfullmäktige hemställt om anvisande till förenämnda 

ändamål av ett anslag å 15,840 kr. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

anvisa det begärda anslaget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 32. 

Uti avgivet yttrande över ett av G. Gowenius i skrivelse till stadsfullmäktige gjort hembud till 

staden av vretan n:o 128—130 om 5,503 kv.-meter till ett pris av kr. 3,852: 10 hade 



drätselkammaren, enär fastigheten till större delen är belägen i gata och inom 

begravningsplatsen samt det begärda priset 70 öre per kv.-meter måste anses billigt, hemställt, 

att stads-fullmäktige ville bemyndiga kammaren att till erbjudet pris inköpa ifrågavarande 

5,503 kv.-meter av vretan n:o 128—130. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige drätselkammarens förslag samt 

bestämde, att köpeskillingen skulle utgå ur donationsjordsfonden. 

 

§ 33. 

Drätselkammaren hade med hemställan om bifall till stadsfullmäktige överlämnat en av 

brandchefen U. Ullman gjord anhållan om ett resebidrag av 200 kronor för bevistande av 

Svenska brandchefsföreningens årsmöte i Stockholm den 19—21 nästkommande augusti, och 

hade brandchefen därvid framhållit, att han, som icke sedan år 1913 åtnjutit dylikt bidrag, icke 

sedan dess kunnat närvara vid föreningens årsmöte. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämden att 

bevilja brandchefen det begärda resebidraget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§ 34. 

Byggnadskontoret hade till drätselkammaren inkommit med följande kostnadsförslag för 

anordnande av vatten- och avloppsledningar i de av stadsfullmäktige vid senaste sammanträdet 

beslutade 5 st. dubbelhus i kvarteret Renen: 

Grävning 380 meter á 8: —    3,040: — 

225 mm. rör, 280 meter á 7: —    1,960: — 

Brandposter, 3 st. á 300: —    900: — 

0,23 meters avloppsrör, 210 meter á 8: —   1,680: — 

Nedstigningsbrunnar, 3 st. á 200: —   600: — 

Lyktbrunnar, 2 st. á 50: —    100: — 

Oförutsedda utgifter      920: — 

Kronor   9,200: — 

 

Byggnadskontoret hade vidare meddelat, att enligt planen för vattenledningen ledningen i 

Västra Järnvägsesplanaden skulle vara 150 mm., men som ett inköp av dessa rör f. n. kostar 30 

kronor per meter fritt i Luleå, hade byggnadskontoret hemställt, att ett utbyte måtte få ske mot 

225 mm. rör, varav staden i förråd har 376 meter, upptagna till ett pris av kr. 5: 53 per meter. 

Efter anteckning härav hade drätselkammaren beslutit, dels att uppdraga åt byggnadskontoret 

att genom utbyte med affärsfirmor, som handla med rör, söka erhålla 150 mm. rör mot i förrådet 

befintliga 225 mm., dels att hos stadsfullmäktige hemställa om anvisande av förenämnda belopp 

9,200 kronor för ifrågavarande ändamål. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att för ändamålet anvisa begärda beloppet 9,200 kronor att anskaffas genom upplåning. 

Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§ 35. 

Sedan stadsfullmäktige vid senaste sammanträdet till drätselkammaren återremitterat 

folkskolestyrelsens förslag till tillbyggnad av skolhuset i Mjölkudden för skyndsam utredning 

om kostnaden för inrättande av en ny lärosal på övre botten mot söder i skolhuset i fråga, hade 

kammaren nu inkommit med ett av byggnadskontoret upprättat kostnadsförslag för inredning 

av förenämnde skolsal jämte avklädningsrum, slutande å 4,500 kronor. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

för ifrågavarande ändamål bevilja folkskolestyrelsen ett anslag å 4,500 kronor att anskaffas 

genom lån. 



Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§ 36. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat konungens befallningshavandes 

skrivelse angående nytt val av brandfogdar och suppleanter för dem, hade drätselkammaren, 

som ansett, att någon ändring av den genom konungens befallningshavandes beslut den 7 juni 

1915 fastställda indelning av brandrotar icke är erforderlig, beslutit föreslå, att stadsfullmäktige 

ville för en tid av 3 år, räknat f. o. m. den l januari 1918, till brandfogde utse kronojägaren J. O. 

Rönnqvist och till dennes suppleant arbetsinspektoren hos Luleå stad J. Bergling. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§ 37. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels ett av Mjölkuddens fastighetsägare 

gjort mötesuttalande, att staden måtte bekosta hälften av all den elektriska ledningen i 

Mjölkudden från huvudledningen till alla de fastigheter, som ligga på ett avstånd av l till 150 

meter från densamma och hela den elektriska ledningen f. o. m. 151 metern från 

huvudledningen till alla de fastigheter, som ligga mer än 150 meter från huvudledningen, dels 

en i skrivelse från John Rutström m. fl. fastighetsägare hos fullmäktige gjord anhållan, att den 

elektriska belysningsledningen måtte framdragas till deras fastigheter på samma villkor 

beträffande kostnaden, som kunna bliva bestämda för övriga fastighetsägare i Mjölkudden. 

Med anledning av dessa framställningar hade drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige 

ville anvisa ett belopp av 5,000 kronor att ställas till drätselkammarens förfogande för att på 

sätt, som kammaren prövar lämpligt, utvidga huvudledningsnätet, så att i största möjliga mån 

elektrisk belysning kan anordnas till fastigheterna i Mjölkudden, varvid dock förutsattes, att 

fastighetsägarne själva skola bekosta erforderliga ledningar intill 75 meter. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag samt bestämde, att beviljade anslaget skulle upplånas. 

Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§ 38. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat dels en från A. G. Sundbom m. fl. 

fastighetsägare i Ytterviken gjord anhållan om framdragning av den elektriska 

belysningsledningen till deras fastigheter på samma villkor i fråga om kostnaden, som kunde 

bliva bestämda för övriga fastigheter i Mjölkudden, dels en hos stadsfullmäktige gjord begäran 

från hemmansägare i Porsön om framdragande av elektrisk belysning till deras gårdar, vari de 

alternativt förklarat sig villiga att anskaffa, bekosta och uppsätta för ledningarne erforderliga 

stolpar samt garantera en viss strömavgift för ett bestämt antal år framåt. 

Byggnadskontoret hade i ärendet anfört följande: 

 

’Gårdarne i Ytterviken äro till antalet c:a 8 st. och komma att sammanlagt betala ström för 

allenast c:a 40 lampor, vilket i inkomst för staden giver 280 kronor. Gårdarne i Porsön äro 

omkring 7 st. och komma dessa att sammanlagt taga c:a 98 lampor, givande en inkomst av c:a 

686 kronor. Kostnaden för transformator och ledningar till och inom Ytterviken uppgår till c:a 

7,000 kronor. Såsom synes av det ovanstående blir ledningar endast för gårdarne i Ytterviken 

allt för dyra i förhållande till inkomsten. Skulle staden däremot bekosta ledningarne till 

Ytterviken och på Porsöbornas bekostnad utdraga ledningarne till Porsön samt låta alla gårdar 

i Ytterviken och Porsön erhålla elektrisk belysning till ett pris av 35 öre per watt, skulle 

inkomsten väl täcka ränta och amortering på anläggningen.’ 

 



Sedan vidare antecknats, att det kraftbelopp, som erfordrades för att förse Porsön med elektrisk 

belysning, utgjorde 2 kw., hade drätselkammaren beslutit hemställa, att stadsfullmäktige ville 

bevilja ett anslag av 7,000 kronor till anordnande av transformator och framdragning av 

ledningar för gårdarne i Ytterviken enligt samma grunder som beträffande Mjölkudden under 

förutsättning 

dels att Porsö byamän själva bekosta ledningar från stadens rå till resp. gårdar i Porsön. 

dels att Sikfors Kraftaktiebolag och Råneå Elektriska Kvarnaktiebolag lämna medgivande för 

staden att leverera ström till det inpå staden liggande Porsön. 

Därjämte hade drätselkammaren föreslagit, att priset för belysning till Ytterviken och Porsön 

måtte sättas till 35 öre per watt och år, motsvarande 7 kronor för 16 nlj lampa. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla, vad drätselkammaren 

sålunda föreslagit, samt bestämma, att för anläggningen erforderliga medel skulle upplånas. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att med godkännande av 

drätselkammarens förslag för ändamålet bevilja ett anslag av 7,500 kronor, till vilket belopp 

kammaren rätteligen beräknat anläggningskostnaden, samt bestämde, att anslaget skulle 

upplånas. 

 

§ 39. 

Från den av stadsfullmäktige år 1915 tillsatta kommitté med uppdrag att uppgöra av 

kostnadsräkning åtföljt förslag till omändring av stadshuset i händelse av 

spritutskänkningsrättigheternas upphörande hade nu inkommit dylikt förslag, och beslöto 

stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden, att detsamma skulle överlämnas till 

drätselkammaren. 

 

§ 40. 

Företogs till förnyad handläggning det från förra sammanträdet bordlagda ärende ang. anslag 

till uppförande av en potatiskällare, och föredrogs därvid en från särskilt tillsatta kommiterade 

inkommen utredning, varav framginge, att Luleå utskänkningsbolag förklarat sig villigt att 

fr.o.m. den l instundande oktober upplåta en del källare för förvaring av potatis och att enligt 

kommitténs mening frågan om uppförande av en lagerkällare för potatis sålunda för närvarande 

kunde förfalla. 

Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att avslå 

drätselkammarens framställning om anslag till uppförande av en potatiskällare samt att i övrigt 

remittera ärendet till kammaren för utredning om kostnaden för erforderliga ändringsarbeten i 

utskänkningsbolagets källare. 

 

§ 41. 

Till drätselkammaren remitterades: 

l:o) E. Asplunds begäran om befrielse från erläggande av resterande utskylder till staden; 

2:o) Logerna Nordanborgs och Nordens Väls framställningar om hyresbidrag; 

3:o) Luleå Musiksällskaps begäran om fri upplåtelse för 2:ne konserter av stadshusets 

festivitetssal; 

4:o) Tekniska skolans styrelses begäran om anslag för år 1919; 

5:o) K. G. Lindströms begäran att få inköpa ett jordområde å Stads-hertzön; 

6:0) N. E. Johanssons begäran att få köpa ett jordområde om 1,500 kvm. av stadens mark å 

Mjölkudden; 

7:o) Länets odlingsråds begäran om yttrande över en framställning om upplåtelse av Notvikens 

mötesplats för potatisodling; 

8:0) Bröderna Åströms ansökan att få köpa stadens del av vretan n:o 410—413 å Mjölkudden; 



9:o) Fiskesektionens begäran om efterskänkande av hyran för de av sektionen disponerade 

lokaler i saluhallen; 

10:o) Herr W. Thurfjells motion om ett anslag å 450 kronor för anordnande av en musikvecka. 

 

§ 42. 

Till lönenämnden remitterades: 

l:o)    Polisöverkonstaplarnes framställning om ytterligare dyrtidstillägg; 

2:o)   Folkskolestyrelsens framställning ang. höjning av dyrtidstillägget till lärarekåren vid folk- 

och småskolorna; 

3:o)   Stadsbokhållaren G. Ohlsons begäran om lönetillägg å 1,000 kronor; 

4:o)   Maskinisten J. O. Blomqvists begäran om löneförhöjning. 

 

§ 43. 

Till folkskolestyrelsen remitterades en framställning från folkskolläraren A.Forsen om 

åläggande för styrelsen att till honom utbetala oavkortat dyrtidstillägg. 

 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A. Holm. 

Justerat: 

A. Ljungberg, Oskar Svensén, Oskar Widlund.” 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 29 juni 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Thurfjell och Groth. 

Byggnadschefen och brandchefen. 

 

§1. 

Beslutade nämnden, som icke var fulltalig, att för beslut fordra, att alla tre ledamöterna hyste 

samma mening. 

 

§2. 

En skrivelse från brandmännen Harry Johansson, Svante Englund, Sigurd Olofsson och Set 

Backlund, i vilken de uttala sin protest mot anställande vid brandkåren av de förutvarande 

brandmännen Sundström och Scherdin, beslutade nämnden att lägga till handlingarna. 

 

§3. 

Beslutade nämnden att på ansökan bevilja avsked åt brandmännen K.H.E.Johansson, Uno 

Karlsson och S.K.Olofsson, räknat f.o.m. den 15 instundande juli. 

 

§4. 

Meddelade brandchefen att den fasta brandkåren blir fulltalig den 15 instundande juli samt att 

av reservkåren, som består av 32 personer, 21 tagit avsked. 

 

§5. 



Beviljades brandchefen U.Ullman på ansökan semester f.o.m. den 8 juli t.o.m. den 8 augusti 

detta år för att vistas under adress Kyttinge, Norra Lidingön. 

 

§6. 

Beslutade nämnden att hemställa, att hamndirektionen ville i frågor rörande avlönings- och 

anställningsförhållanden beträffande i stadens tjänst sysselsatta arbetare samarbeta med 

drätselkammaren på så sätt, att beslut i dessa frågor fattas vid gemensamma anordnade 

sammanträden drätselkammaren och hamndirektionen emellan; och skulle protokollet 

beträffande detta ärende genast justeras. 

 

§7. 

Sedan baningenjören vid Statens Järnvägar Ludvig Hjelm i skrivelse till stadsingenjören 

anhållit att i och för utvidgning av stationsområdet vid Gammelstad, Statens Järnvägar måtte få 

förvärva c:a 2578 kvm. av vreten n:o 140, därav c:a 1023 kvm väster om järnvägens område 

och c:a 1555 kvm. öster därom, hade byggnadskontoret med överlämnande av framställningen 

till drätselkammaren i avgivet yttrande anfört, att något hinder för upplåtelse icke torde 

förefinnas, men att bägge områdena äro utarrenderade, det väster om järnvägen belägna till 

grosshandlare N.O.Lundström, Luleå, till den 15/10 1919 och det öster om järnvägen liggande 

området till C.O.Wikström, Gammelstad, till den 1/5 1919; och föreslog byggnadskontoret att 

bifalla Statens Järnvägars framställning med villkor, att järnvägen själv uppgör med respektive 

arrendatorer. 

Sedan vidare antecknats, att distriktsförvaltningen vid Statens Järnvägar kommer att enligt 

förenämnda skrivelse från baningenjören Hjelm göra framställning om inköp av ifrågavarande 

staden tillhörig mark, beslutade nämnden att medgiva Statens Järnvägar att redan nu taga 

marken i bruk på av byggnadskontoret föreslagna villkor. 

 

§8. 

Byggnadskontoret hade, sedan handlanden N.E.Hjertstedt i Gammelstad icke kan fullgöra sitt 

åtagande till staden att leverera 4500 st. elektriska lampor, infordrat anbud från T.Sundblad, 

A.E.G., Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget och Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag, 

alla i Stockholm; och föreslog byggnadskontoret, att drätselkammaren ville antaga det av 

Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget avgivna anbudet, vilket bolag säkrast torde kunna 

fullgöra leveransen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med antagande av Allmänna Svenska 

Elektriska Aktiebolagets anbud inköpa följande metalltrådslampor: 

50 st. Osram-Azo, 750 watt, 220 volt kl. 

75 st.  ” 500 ” ” 

50 st. ” 300 ” ” 

100 st ” 60 ” ” 

150 st Kungslampor 10/125 volt kl. p.f. 

200 st ” 16/125 ” 

100 st ” 25/125 ” 

100 st ” 32/125 ” 

50 st ” 30/125 ” 

300 st Osram  10/220 ” 

1000 st Tungramslamp. 16/220 ” 

400 st ” 25/220 ” 

200 st ” 32/220 ” 

100 st ” 50/220 ” 

100 st Osram  10/220 volt kl. m. 



200 st ” 16/220 ” 

150 st ” 25/220 ” 

50 st ” 32/220 ” 

 

§9. 

Föredrogs protokoll, fort vid öppnande av inkomna anbud å målningsarbete i Brandstationen, 

varav framgick att följande personer erbjudit sig att utföra arbetet till nedan antecknade pris: 

 J.A.Nilsson    Kr. 750:- 

 A.Sjöberg    Kr. 839:- 

 J.A.Hermansson & J.O.Öhman  Kr. 975:- 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att antaga det av målaremästaren J.A.Nilsson 

avgivna anbudet såsom varande det billigaste. 

 

§10. 

Aktiebolaget Motorsprit, hade i skrivelse till drätselkammaren den 11 nästlidne mars med 

uppgift, att bolaget enligt avtal med Statens Industrikommission har i uppdrag att verkställa 

distribution av motorsprit, anhållit att få hyra en lämplig plats nära järnvägsspår, där en cistärn 

på 24000 liter kan uppställas och även erforderlig plats för tomfat finnes; varvid en areal av 300 

kvm. vore önsklig. 

Sedan byggnadskontoret i av drätselkammaren infordrat yttrande förslagit, att bolaget borde 

erbjudas att förhyra västra hälften av tomten n:o 1 i kvarteret Gäddan, vilken tomtdel, som i 

vidd innehåller 820 kvm, blivet något större än det av bolaget begärda, samt att arrendeavgiften 

borde sättas till 200 kronor, beslutade nämnden att erbjuda bolaget att få förhyra av 

byggnadskontoret föreslagna tomtområde för ett år i sänder med 3 månaders uppsägning å ömse 

sidor mot ett pris av 200 kronor; och innebär detta beslut endast upplåtelse av tomtplats, men 

icke något tillstånd för bolaget att förvara motorsprit på platsen eller dylikt. 

 

§11. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den nästlidne mars bl.a. beslutat, att bemyndiga 

drätselkammaren att för utestängande av Neder-Luleå sockens kreatur från stadens betesmark 

låta uppföra stängsel om 150 meter å stranden av Gammelstadsfjärden gent emot Notvikens 

järnvägsstation i gränsen mot Björsby ägoområde, hade byggnadskontoret i av 

drätselkammaren infordrat yttrande anfört, att hela sträckan mot Björsby, som bör hållas stängd 

mot kreaturs inträngande å stadens mark, är 600 meter, men att den stöter mot tvenne markägare 

i Björsbyn, av vilka den ene redan uppfört stängsel i sin del av rågången med c:a 300 meter, 

och den andre 150 meter, varför endast c:a 150 meter stängsel återstår att utföra; och föreslog 

byggnadskontoret att drätselkammaren ville besluta att låta genom byggnadskontoret utföra 

förenämnda stängsel om c:a 150 meter för ett pris av kr. 2:50 pr meter med virke, varvid 

kostnaden bliver c:a 375 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla byggnadskontorets ovan framställda 

förslag; och skulle protokollet i denna del omedelbart justeras. 

 

§12. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Mjölkuddens befolkning hos 

fullmäktige gjort framställning att, så fort sig göra låter, sopplatsen måtte flyttas från 

Mjölkudden till annat staden tillhörigt, icke bebyggt område eller ock att en brännugn eventuelt 

måtte anläggas, hade drätselkammaren, efter det byggnadskontoret inkommit med alt. förslag 

till förläggning av sopplatsen m.m., beslutat, att, då det borde anses nödvändigt att samtidigt 

med frågan om flyttning av sopplatsen, få frågan om renhållningens ordnande i sin helhet löst, 

tillskriva direktionen för Stockholms stads renhållningsverk, ingenjören K.A.Tingsten, om han 



ville åtaga sig att uppgöra ett förslag till renhållningens ordnande för Luleå stad och vad den 

ungefärliga kostnaden skulle uppgå till för hans arbete. 

Efter anteckning, att direktören Tingsten nu i skrivelse till drätselkammaren förklarat sig villig 

att uppgöra begärda förslag till renhållningens ordnande, beslutad nämnden: 

att hos stadsfullmäktige anhålla om beviljande av ett förslagsanslag av 1000 kronor för 

ifrågavarande ändamål samt 

att med anledning härav uppskjuta behandlingen av den av befolkningen i Mjölkudden gjorda 

framställning. 

 

§13. 

Sedan drätselkammaren hos överexekutor anhållit om handräckning för borttagande av de 

byggnader, som Wilh.Lindgren och Ernst Johansson utan tillstånd uppfört å Rammelholmen, 

hade nu överexekutor delgivit drätselkammaren den av dessa till honom ingivna förklaring 

jämte en förklaring bilagd skrivelse från fiskeriintendenten N.Rosén rörande rätten till fiske vid 

Småskären. 

I förenämnda förklaring framhålles, att Lindgren och Johansson under åren 1912-1914 å 

offentlig auktion inropat fiskevatten vid Småskären mot bestämd årlig avgift samt att Lindgren 

under flere år förvärvat rätt att bärga den slotter, som finnes å Småskärens öar. Under denna 

tid, då Johansson tillika var mantalsskriven i Luleå stad hade de uppfört byggnaderna i fråga 

för att kunna behörigen utnyttja de arrenderade förmånerna; och hade de på grund av 

förenämnda orsaker ansett sig berättigade att uppföra och nyttja samma hus. Då emellertid 

Luleå stad numera beslutat, att ej längre utarrendera dessa rättigheter, utan förbehållit desamma 

åt Luleå stads invånare, förklarade de sig villiga att före nästa års inträde hava borttagit 

byggnaderna från Småskären. 

Sedan antecknats, att Ernst Johansson ensam varit arrendator av fiske vid Småskären under 

treårsperioden 1912- 1914 och W.Lindgren innehaft slotterarrendet å ögruppen under åren 

1914, 1915 och 1916 samt att Johansson icke varit mantalsskriven i Luleå efter år 1912, varav 

framgår, att de av dem lämnade uppgifter icke äro fullt korrekta i det att bl.a. de fyra 

byggnaderna icke torde ha uppförts under år 1912, då Johansson var mantalsskriven i Luleå 

stad, beslutade nämnden emellertid att på anförda skäl medgiva, att de Wilh.Lindgren och Ernst 

Johansson tillhöriga byggnader få kvarstå till innevarande års slut, då de skola vara bortförda 

från Småskären. 

I samband härmed beslutade nämnden, att sedan drätselkammaren utarrenderat slottern å 

Småskärrens holmar, Rammelholmen och Finnskäret, förbjuda kreatursbete å dessa holmar 

utom för arrendatorn. 

Nämnden beslutade till sist att uppdraga till stadskamreraren att genom undersökning på ort 

och ställe inkomma med förslag till ytterligare åtgärder i saken, därest sådana eventuelt skulle 

visa sig vara behövliga. 

 

§14. 

Hanna Tjelldén hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att hon, som erhållit tillstånd att 

inreda en lägenhet om 2 rum och kök å vinden till fastigheten n:o 5 i kvarteret Staren, måtte 

erhålla stadens tillstånd att få i köket till nämnda lägenhet insätta ett fönster mot staden 

tillhöriga tomt n:o 1 i samma kvarter. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att på byggnadskontorets tillstyrkan lämna 

bifall till sökandens framställning. 

 

§15. 

Sedan arbetaren N.P.Almqvist i skrivelse anhållit, att drätselkammaren ville lämna honom 

tillstånd att få på av honom av staden arrenderad tomt invid Löfskatan å Svartön uppföra ett 



boningshus om 1 rum och kök, beslutade nämnden att, då ett bifall härtill kan väntas få den 

påföljden, att ett nytt förstadssamhälle utan plan uppväxer på platsen, avslå framställningen. 

 

§16. 

Sedan magistraten till drätselkammaren överlämnat en från Fastighetsregisterkommissionen till 

magistraten ställd cirkulärskrivelse angående traktamentsersättning för förrättningsman för 

registerkartan, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att uppskjuta behandlingen av 

ärendet för att upptagas till ny behandling i samband med avtals träffande med den 

förrättningsman, som kommer att av Konungens Befallningshavande förordnas. 

 

§17. 

Till byggnadskontoret remitterades för yttrande 

1/ A.V.Högmans anhållan att få arrendera ett område å Svartön intill Skurholmsfjärden; 

2/ J.F.Cederlunds begäran att arrendera strandremsan å Stadsön till bete; 

3/ L.Marklunds m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda framställning om framdragande av elektrisk 

belysning till deras fastigheter å Stadshertsön; 

4/ C.J.Johanssons m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda begäran om framdragning av elektrisk 

belysning till deras fastigheter i Notviken; 

5/ Hamndirektionens hos stadsfullmäktige gjorda begäran om ett anslag av 20000 kronor för 

utförande av elektrisk belysningsanläggning i hamnförvaltningsbyggnaden. 

 

§19. 

Helmer Johansson m.fl. fastighetsägare i Porsön hade i skrivelse till drätselkammaren 

framhållit, att det å landsbygden visserligen behövdes många lampor för varje hushåll, men att 

en stor del av dessa lampor icke äro i användning annat än vid vissa tillfällen, varför de ansågo 

det af drätselkammaren föreslagna priset pr lampa för högt. 

Sedan ett av dem framlagt förslag till överenskommelse upplästs, beslutade nämnden, att 

uppdraga till byggnadskontoret att utföra belysningsanläggningen till Porsögårdarne, så snart 

fastighetsägarne i Porsön tillförbinda sig att med godtagande av stadsfullmäktiges beslut i saken 

inleda c:a 90 st lampor á 7 kronor eller att de, därest de föredraga att betala ström enligt mätare, 

avgiva förbindelse att erlägga en minimiavgift pr år, motsvarande samma belopp, som 

stadsfullmäktiges beslut innebär, eller 630 kronor, vartill dock vanlig mätareavgift tillkommer. 

 

§19a 

Sedan föreståndarinnan för elementarläroverket för flickor, Anna Svensson, i skrivelse till 

drätselkammaren hemställt om utförande av vissa reparationer i flickskolebyggnaden, beslutade 

nämnden, att remittera ärendet till byggnadskontoret för kostnadsberäkning och yttrande. 

 

§20. 

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 

30 maj 1918 beträffande §§ 4, 18, 22-25, 28, 31-36 och 38; och beslutade nämnden därvid 

beträffande § 18, beviljat anslag till uppförande av en vattenkastare i Mjölkudden, att uppdraga 

till byggnadskontoret att införskaffa den i protokollet omförmälda förbindelsen, innan arbetet 

med vattenkastaren utföres; 

beträffande § 24, beslutad utarrendering till skohandlanden E.W.Isaksson av visst område å 

Mjölkudden, att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta och inkomma med förslag till 

arrendekontrakt; 

beträffande § 25, beslutad försäljning till Statens Järnvägar av visst område vid Kallkällan, att 

uppdraga till byggnadskontoret att uppgöra förslag till köpebrev; 



beträffande § 31, beviljat tillstånd för armén att disponera visst område vid Hamnholmsnäset, 

att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta förslag till kontrakt med armén; 

beträffande §§ 23, 28, 32, 33, 34, 36 och 38, att de i dessa paragrafer av protokollet omförmälda 

ärenden skulle delgivas byggnadskontoret; 

beträffande § 35, beslutad ändring av saluhallens inredning, att detta ärende skulle delgivas 

lifsmedelsstyrelsens fiskesektion, hamndirektionen och byggnadskontoret, samt att i övrigt 

lägga protokollet till handlingarne. 

 

§21. 

Vid föredragning av från magistraten inkommet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 

30 maj 1918, § 17, angående återremiss till drätselkammaren av folkskolestyrelsens förslag till 

tillbyggnad av skolhuset i Mjölkudden för skyndsam utredning om kostnaden för inredning av 

en ny lärosal på övre botten mot söder, skulle antecknas, att drätselkammaren vid sitt 

sammanträde den 17 juni § 5 redan behandlat och fattat beslut i ärendet ifråga samt att utdrag 

av nämnda protokoll jämte av byggnadskontoret upprättat kostnadsförslag den 18 i samma 

månad överlämnats till stadsfullmäktige. 

 

§22. 

Efter föredragning av från magistraten inkommet utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 

30 maj 1918, § 27, angående ägoutbyte mellan drätselkammaren, å ena, och G.A.Westerlund, 

å andra sidan, av delar av vreten n:o 148 å Stadsön, beslutade nämnden att uppdraga till 

byggnadskontoret att dels upprätta förslag till ansökan till Konungen med anhållan om tillstånd 

att få göra detta ägoutbyte dels upprätta förslag till preliminärt avtal med Westerlund om 

förenämnda byte. 

 

§23. 

Olov Wallin hade i till stadsfullmäktige ställd skrivelse anhållit att, sedan årets riksdag beviljat 

ett förslagsanslag av 3000000 kronor att användas till understöd för uppförande av bostadshus 

med smålägenheter, fullmäktige ville, därest staden skulle erhålla någon del därav, tilldela 

honom ett bidrag för det boningshus, som han har under uppförande å tomten n:4 i kvarteret 

Hästen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden med erinran därom att, då enligt Kungl. 

Kungörelsen den 11 juni 1918 ansökning om erhållande av statsbidrag skall ingivas senast den 

20 juli 1918, Wallins gjorda anhållan om erhållande av ett bidrag av det statsanslag, som 

stadsfullmäktige beslutat att göra underdånig ansökan om, är för sent inkommen för att kunna 

prövas av fullmäktige, hos stadsfullmäktige avstyrka bifall till framställningen, då det 

statsbidrag, varom fullmäktige redan beslutat göra ansökan icke kan användas till annat 

ändamål än de redan beslutade bostadshusen, som uppföras i kvarteren Renen och Tigern. 

 

§24. 

Sedan läroverksadjunkten Teodor Nilsson med instämmande av en del andra hyresgäster i 

stadens bostadshus å tomten n:o 1 i kvarteret Lejonet anhållit, att drätselkammaren på grund av 

inträffade förhållanden ville vid fixerande av hyresbeloppet för lägenheterna bestämma ett 

särskilt pris för tiden till den 1 oktober detta år och särskilt för tiden före den 1 april samma år, 

beslutade nämnden, att hyresgästerna i bostadshuset ifråga i hyra skola erlägga för tiden från 

inflyttningen intill den 1 april en fjärdedel av hyran och därefter full hyra. 

 

§25. 

Följande räkningar godkändes till betalning 

Bergman & Beving, blyrör m.m.   Kr. 2244:25 



Bergman & Beving, strömbrytare, väggkontakter m.m. Kr. 1016:05 

A.B. Luleå Kol- & Materialaffär, 179 hl. Ångkol  Kr. 1589:50 

 

§26. 

Sedan M.Sundbom i Notviken i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få förhyra de å 

Notviksgrunnan befintliga 5 st. ladorna så länge arrendet å grunnan varar, antecknades vid 

föredragning av ärendet, att Luleå stad är ägare av själva Notviksgrunnan och Kronan 

utgrundningen utanför densamma. 

Som drätselkammaren icke ansåg sig vilja uthyra enbart ladorna beslutade nämnden att erbjuda 

Sundbom att räknat från 1 maj 1918 arrendera staden tillhöriga lägenheten Notviksgrunnan på 

tjugu (20) år mot följande villkor 

att arrendatorn är skyldig att underhålla de å lägenheten nu befintliga 5 st. lador samt att vid 

arrendetidens slut avlämna den i gott skick utan ersättning; 

att i arrrendeavgift årligen senast den 15 oktober skall erläggas 75 kronor till Luleå stads 

drätselkontor; 

att av drätselkammaren godkänd borgen skall ställas för avtalets behöriga fullgörande. 

 

§27. 

Sedan v.Konsul H.Burman på förfrågan meddelat att han accepterar det av stadsfullmäktige 

gjorda erbjudande att av staden inköpa staden tillhöriga del av fastigheten n:o 495 jämte 

därutanför liggande vattenområde, tillhopa 1050,9 kvm, beslutade nämnden att uppdraga till 

byggnadskontoret att upprätta förslag till köpebrev. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 juni 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén och Hedman, fruarna Stenudd och 

Jeppsson, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 31 maj 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för juli månad föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 117 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under juni, slutande å kr. 

314:85. 



 

§5. 

Diakonissanstalten hade i skrivelse till styrelsen hemställt, att styrelsen ville dels för 

innevarande år bevilja ett dyrtidstillägg på 30 % å nu utgående årsavgiften till anstalten, 400 

kronor, dels förbinda sig att f.o.m. år 1919 erlägga en årsavgift av 600 kronor. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen hos stadsfullmäktige hemställa om bemyndigande 

att för innevarande år till diakonissanstalten erlägga en tilläggsavgift å 120 kronor. 

Styrelsen beslutade vidare att i nästkommande års stat upptaga avgiften till anstalten till 600 

kronor. 

 

§6. 

Följande förhöjningar i nu utgående fosterbarnsarvoden beviljades f.o.m. den 1 april 1918, 

nämligen 

åt fru Kristina Öqvist från 20 till 25 kronor per månad för envar av Inga och Rune Pettersson; 

åt Karl Joh.Wikström från 20 tilll 25 kronor per månad för Ingrid Elisabet Jansson; 

åt J.Jakobsson från 15 till 20 kronor per månad för David Wilhelm Malmsten; 

åt Nils Hedman från 13 till 16 kronor per månad för Margit Eriksson; 

åt J.A.Nilsson från 13 till 20 kronor per månad för Alrik Sigurd Lundström; 

åt Emanuel Larsson från 10 till 15 kronor per månad för Bertil Danell samt 

åt N.P.Olsson från 18 till 25 kronor per månad för Gerda Engfors. 

 

§7. 

Anmälda tillsyningsmannen, att Rosa Augusta Lindvall (Löfgren), vilken är utackorderad hos 

E.A.Wikström, Reveln, fyllt 15 år den 10 april 1918, men att hon vore svagt begåvad samt liten 

och klen till växten, varför utackorderingsarvodet för henne fortfarande borde utgå. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen, att arvodet skulle utgå till tillsvidare. 

 

§8. 

Beslutade styrelsen utackordera Naima Bergströms gossebarn Karl Levi, född den 16/4 1917, 

för ett arvode av 25 kronor per månad. 

 

§9. 

Beslutade styrelsen att för billigaste möjliga pris utackordera Anna Englunds gossebarn Erik 

Vilhelm, född den 2/8 1917. 

 

§10. 

Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Judit Egida Karlsson och 

Gunnar Öqvist. 

 

§11. 

Beslutade styrelsen att hos skohandlare Lindberg inköpa ett parti barnskodon. 

 

§12. 

Anmälda vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 4 juni; Anna Fredrika Jonsson; 

samt att följande utgått, nämligen 

den 1 juni: Maria K.Strandberg och 2 barn; 

den 5 juni: Elin Maria Eriksson; 

den 10 juni: Anna Fredrika Jonsson (död). 

 



§13. 

Från vaktmästaren hade ingått anmälan, att å kommunalhemmet till full försörjning intagne 

arbetaren Karl August Pettersson vägrade utföra arbete, som ålades honom, varjämte hans 

uppträdande i övrigt varit sådant, att det verkade i högsta grad menligt på ordningen inom 

anstalten, och hemställde vaktmästaren med anledning härav, att styrelsen ville ålägga 

Pettersson någon lämplig bestraffning för vad han sålunda låtit komma sig till last. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen döma Petterson förlustig middagsmålet från och 

med den dag han av detta protokoll erhållit del och intilldess han låtit sig rätta i anmärkta 

hänseenden. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§14. 

Ett av överläraren P.E.Lindmark till styrelsen ingivet sammandrag över räkenskaperna för 

barnbespisningen under åren 1915-1917 föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§15. 

Beslöt styrelsen godkänna följande av leverantören till fattiggården, fru Anna Berggren, 

fordrade mjölkpriser, nämligen 

för oskummad mjölk  44 ½ öre per liter 

för skummad mjölk  21 ½ öre per liter 

för filmjölk   45 öre per liter 

 

§16. 

Föredrogs och godkändes utackorderingslistan för andra kvartalet 1918, slutande å kr. 3197:-. 

 

§17. 

Beslutade styrelsen godkänna Jukkasjärvi sockens fattigvårdsstyrelsens åtgärd att ansvara för 

Edit Eleonora Elfrida Nordqvists vård å Gellivare lasarett ävensom att höja fosterbarnsarvodet 

för hennes två barn till 25 kronor per barn och månad f.o.m. den 1 juli 1918. 

 

§18. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva påminnelser i fattigvårdsmål rörande Hilma Emerentia 

Henriksson och förklaring i fattigvårdsmål rörande Anna Johanssons barn. 

 

§19. 

Beslutade styrelsen ikläda sig kostnaden för Göran Hellmans resa till Hessleby sanatorium, kr. 

58:80. 

 

§20. 

Diakonissans rapport över juni månads utgifter föredrogs och lades till handlingarne. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

Axel Nilsson 

Alf.Gullberg” 

 

 



Protokoll juli år 1918 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 2 juli 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nordin och Sundberg. 

 

§1. 

Beslutade nämnden att bevilja Stadskamreraren K.H.Santesson begärd semester under en 

månad f.o.m. den 15 innevarande juli med rätt för honom att dessförinnan träda i tjänstgöring. 

 

Protokollet förklarades genast justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 3 juli 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Aurén samt Hamnmästaren. 

 

§1. 

På förekommen anledning beslöt Hamndirektionen att hos Magistraten vördsamt hemställa att 

de af hamnmedel aflönade poliskonstaplarne måtte i större utsträckning än som nu sker 

patrullera å kajerna i synnerhet då lossning af mjöl eller andra varor i större omfattning påginge, 

enär det visat sig att vid sådana tillfällen en hel del barn, gossar såväl som flickor, genom 

skadegörelse å varornas emballage sök orättmätigt åtkomma desamma. 

 

§2. 

Hos Magistraten hade Grosshandlaren Atle Burman anfört besvär öfver Hamndirektionens 

beslut den 9 apr. 1918 angående af Burman sökt kajplats för pråmar. 

Besvären hade kommunicerats Hamndirektionen för förklarings afgifvande. 

Med anledning häraf beslöt Direktionen att till Magistraten afgifva följande förklaring: ’Med 

anledning af begärd förklaring öfver A.Burmans besvär öfver Hamndirektionens beslut 

angående kajplats för pråmar får Direktionen anföra följande. 

Hamndirektionen har icke bestritt Burman rätt att vid stadens kajer i och för lossning och 

lastning få inlägga pråmar i tur med andra fartyg, men väl bestritt honom rätt att utefter kaj 

invid hamnspåret få placera så stort antal pråmar att de skulle blifva till hinder och förfång för 

den öfriga sjöfarten. 

Vid södra långkajen, den enda kaj, som klagande anser lämplig för sitt ändamål, rymmes tre 

större lastångare eller fem á sex träpråmar samtidigt. Om klagande skulle medgifvas rätt att 

enbart vid denna kaj låta sina pråmar komma i tur och ordning med andra fartyg, skulle följden 

blifva att med en skeppning af 17000 standards trävirke kajen ständigt skulle vara upptagen af 

hans trälossande pråmar, då lastade pråmar oupphörligt skulle anmälas och ligga färdiga att 



intaga de utlossades platser. Under sådana omständigheter kunde hända att fartyg lastade med 

varor, hvilka oundgängligen måsta lossas å järnvägsvagnar eller med varor, hvilka för att 

förhindra förstörelse skyndsamt måste upplossas, finge vänta flere dygn på kajplats. Sjöfarten 

skulle med andra ord härigenom blifva totalt lamslagen. 

Herr Burman har icke vid något tillfälle nekats kajplats då sådan stått till buds men han kan 

under inga förhållanden påräkna att ensam, till förfång för andra, få disponera den enda med 

järnvägsspår försedda kaj hvarken för trälossning eller för andra ändamål utan får såsom öfvriga 

trafikanter finns sig i att hamnens tjänstemän i och för trafikens gilla gång och med den 

befogenhet, som genom gällande hamnordning och instruktioner dem tillkommer, bestämma 

såväl hvar fartygen skola förtöljas som ock när och hvart de skola flyttas. 

På grund av hvad som anförts och då Burmans framställning enligt Hamndirektionens 

förmenande icke har stöd i gällande hamnordning hemställes vördsamt att besvären icke måtte 

till någon Magistratens åtgärd föranleda.’ 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande öfverlämnat af Kungl. Byggnadsstyrelsen gjorda erinringar 

mot det uppgjorda förslaget till ändring af stadsplanen för området vid södra hamnplanen och 

bordlades detta ärende till nästa ordinarie sammanträde. 

 

§4. 

Kommunalarbetareförbundets afdelning N:o 102 i Luleå hade på grund af dyrtiden och däraf 

orsakade svåra lefnadsförhållanden anhållit att kommunalarbetarene måtte i 

aflöningshänseende jämställas med V distriktets banarbetare i Luleå hvarförutom de anhållit att 

arbetstiden på grund af knapphet i lifsförnödenheterna måtte nedsättas till 9 timmar om dagen. 

Drätselkammarens tekniska nämnd hade i samband härmed hemställt att Direktionen måtte i 

frågor rörande i stadens tjänst anställda arbetare aflönings- och anställningsförhållanden 

samarbeta med Drätselkammaren på så sätt att beslut i dessa frågor måtte fattas vid gemensamt 

anordnade sammanträden Drätselkammaren och Hamndirektionen emellan. 

Hamndirektionen beslöt att pricipiellt uttala sig för Drätselkammarens förslag om samarbete. 

Då detta emellertid ur flere synpunkter syntes lämpligast att det arbete, som måste föregå den 

föreliggande frågans slutliga afgörande uppdroges åt ett färre antal personer, exempelvis två 

från hvardera af Drätselkammaren och Hamndirektionen, beslöt Hamndirektionen att till 

Drätselkammaren hemställa att Kammaren ville utse representanter, hvilka tillsammans med af 

Hamndirektionen utsedda, skulle efter de förhandlingar med arbetarne, som kunde vara 

nödvändiga, och den utredning i öfrigt, som kunde erfordras, förelägga Drätselkammaren och 

Hamndirektionen förslag till frågans lösning, hvarefter Kammaren och Direktionen vid 

gemensamt sammanträde skulle definitivt besluta. 

Direktionen beslöt att för sin del till representanter vid de preliminära gemensamma 

öfverläggningarna utse Baningeniören L.Hjelm och Hamnmästaren. 

 

§5. 

Då Hamndirektionen erbjudits att för ett pris af 9,35 per hektoliter få inköpa 1050 hl. koks och 

det kunde väntas att detta pris, därest uppköpet uppskötes, betydligt skulle ökas beslöt 

Hamndirektionen att för ett sammanlagt pris af kronor 9817:50 inköpa det erbjudna partiet och 

skulle härför nödigt anslag begäras hos Stadsfullmäktige. 

 

§6. 

Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justerat. 

 

 Som ofvan. 



  In fidem. 

  H.Glimstedt” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 3 juli 1918. 

 

Närvarande: Herrar Falk, Ullman, Falkland och Viklund. 

 

§1. 

I skrivelse till stadsf. den 24 april 1918, hade poliskonstapeln J.F.Johansson med förmälan, att 

han i egenskap av poliskonstapel tjänstgjort vid poliskåren i Luleå allt sedan den 1 juni 1894 

samt från den 1 juli 1914 som överkonstapel i tur med de båda övriga överkonstaplarna utan att 

dock härför särskild ersättning utgått utöver den vanliga konstapelslönen, på anförda skäl 

hemställt att fr.o.m. den 1 januari 1915 på räkna tjänstetid som överkonstapel samt uppflyttas i 

motsvarande lönegrupp. 

Ifrågavarande framställning hade av stadf. vid sammanträde den 30 maj 1918 remitterats till 

lönenämnden för yttrande. 

Vid föredragning härav beslöt lönenämnden överlämna framställningen till magistraten med 

hemställan, att magistraten behagade i ärendet avgiva yttrande. 

 

§2. 

Hos stadsf. hade hamndirektionen hemställt, att änkan efter avlidne befälhavaren å ångfärjan 

E.Sjölander måtte fr.o.m. den 1 februari 1918 så länge hon levde ogift tillerkännas en årlig 

pension eller årligt understöd av 600 kr. 

Med överlämnande av hamndirektionens protokoll i ärendet hade stadsf. den 30 maj 1918 

remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande. 

Lönenämnden beslöt att i enlighet med vad hamndirektionen föreslagit tillstyrka, att änkan 

Sjölander måtte fr.o.m. den 1 februari 1918 så länge hon levde ogift komma i åtnjutande av en 

årlig pension å 600 kronor. 

 

§3. 

På framställning av verkmästaren vid hamnens verkstad J.Eriksson hade hamndirektionen hos 

stadsf. hemställt, att Eriksson, som med hänsyn till sin verksamhet torde böra jämnställas med 

stadens arbetsinspektor och elektriska verkmästare, måtte fr.o.m. den 1 januari 1918 komma i 

åtnjutande av en årlig lön å 2400 kr. i stället för nu utgående lön av 2000 kr. 

Med överlämnande av hamndirektionens protokoll i ärendet hade stadsf. den 30 maj 1918 

remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande. 

Vid föredragning av ärendet beslöt lönenämnden på av hamndirektionen anförda skäl tillstyrka 

bifall till den gjorda framställningen. 

 

§4. 

Hos stadsf. hade stadsfogden Albert Bexell under åberopande av stadsfullmäktiges den 25 

oktober 1917 fattade beslut, varigenom stadsf. förklarat sig icke hava något att erinra mot 

föreningen Sveriges stadsfogdars und. Framställning om fastställelse av minimilöner för 

stadsfogdarna, anhållit att fr.o.m. år 1918 och till dessa annorledes i samband med ifrågasatt 

omreglering av stadens tjänstemäns löner kunde varda bestämt få komma i åtnjutande av den 



minimilön och de ålderstillägg, som, i enlighet med de av föreningen Sveriges stadsfogdars 

föreslagna grunder, funnes närmare angivna uti stadfs ovannämnda protokoll. 

Ifrågavarande framställning tillika med magistratens däröver avgivna yttrande hade av stadsf. 

den 30 maj 1918 remitterats till lönenämnden. 

Vid ärendets föredragning beslöt nämnden bordlägga ärendet, intill dess den åt särskilda 

kommitterade uppdragna utredning om åtgärder för en bättre indrivning av stadens 

kommunalutskylder kunne framläggas samt stadsf. med anledning av berörda utredning fattat 

beslut. 

 

§5. 

I skrivelse till stadsf. hade Luleå Tjänstemannaförening anhållit, att samtliga befattningshavare 

med undantag av ordinarie och extra poliskonstaplar måtte fr.o.m. den 1 juni 1918 komma i 

åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg av ytterligare 20 % å till befattningshavarna utgående 

ordinarie kontant avlöning. 

Ifrvde framställning hade den 30 maj 1918 remitterats till lönenämnden för yttrande. 

Vid ärendets föredragning beslöt lönenämnden uppdraga åt sekreteraren att verkställa utredning 

ang. de av bifall till framställningen föranledda kostnaderna. 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman. 

Justeras 

På lönenämndens vägnar: 

Nils Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 5 juli 1918. 

 

Närvarande: Ordf. Hr A.Gullberg, Hrr O.Åhrström, G.Nyberg, D.Andersson, O.E.Wester och 

M.Thingvall samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Till justeringsmän valde hrr M.Thingvall och D.Andersson. 

 

§2. 

Skomakaren J.O.Vennbergs skrivelse med anhållan, att hans son Edvin måtte få återkomma till 

hemmet, bordlades. 

 

§3. 

Till barnavårdsman för Alma Rensfeldts väntade barn förordnades Hr A.Gullberg. 

 

§4. 

Barnavårdsnämnden beslöt, att tillsynen över änkan Hildur Juliana Svenssons barn, som 

numera jämte modern är kyrkoskriven i Överluleå församling, skulle överflyttas på 

barnavårdsnämnden i sagda församling. 

 

§5. 



Vid förra sammanträdet utsedda kommitterade för uppgörande av nytt förslag till tillbyggnad 

vid Mjölkuddens skolhus föreslogo nu, att skolhuset på västra gaveln skulle i sin längdriktning 

förses med en tillbyggnad, motsvarande mittel- samt ena flygelpartiet i nuvarande skolhuset, 

att västra salen på nedra botten i nuvarande skolhuset skulle förses med tillräckligt antal fönster 

på södra sidan, att slöjdsalen på övra botten flyttas till gavelpartiet i tillbyggnaden, och att 

nödiga källarutrymmen för skolköket och ev. centraluppvärmning skulle utföras. Enligt detta 

förslag skulle dessutom ett lärarerum kunna inredas samt utrymme för en gymnastiksal på 

vinden beredas. 

Folkskolestyrelsen beslöt remittera ärendet till byggnadskontoret för uppgörande av 

kostnadsförslag och ritningar enligt kommitterades förslag, varjämte folkskolinspektörens 

yttrande skulle inhämtas. 

 

§6. 

Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag från stadsfullmäktige angående 

dyrtidstillägg för vissa lärare, vilka under år 1917 åtnjutit tjänstledighet. 

 

§7. 

På därom framställd begäran erhöll folkskollärarinna Aslög Sahlström avsked från sin 

befattning som ordinarie lärarinnan vid folkskolan i Karlsvik med utgången av augusti månad 

innevarande år. 

 

§8. 

Folkskolestyrelsen beslöt låta ledigförklara den efter fr. Sahlström lediga 

ord.folkskollärarinnebefattningen samt vikariet å nämnda tjänst under nästkommande 

hösttermin. 

 

§9. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att vikarien å den vakanta lärarinnetjänsten i Karlsvik skulle under 

nästkommande hösttermin få disponera folkskollärarinnebostaden därstädes mot ett avdrag å 

lönen av 100:- kr. 

 

§10. 

På därom framställd begäran erhöll vaktmästaren Hilda Bergman avsked från befattningen som 

vaktmästare vid Notvikens skola fr.o.m. den 1 innevarande juli. 

 

§11. 

Föredrogs en skrivelse från änkan Karolina Ljungholm med ansökan till vaktmästaretjänsten 

vid Notvikens skola. Styrelsen uppdrog åt ordförande, hr D.Andersson samt överläraren att 

antaga vaktmästare därstädes. 

 

§12. 

Styrelsen beslöt att vidtaga vissa förstärkningsarbeten med taket över salen i fr. Magnussons 

nuvarande lägenhet i Notviken. 

 

§13. 

Styrelsen beslöt att ej låta utföra den stenbeklädnad av vissa partier å Östra och Västra 

skolgårdarna, vartill anslag upptagits i årets stat men att i stället använda motsvarande belopp, 

600 kr., för slutförande av planeringsarbeten å Karlsviks skolgård. 

 

§14. 



Från ek.nämnden anmäldes, att den beslutat låta anstå med snickeri- och målningsarb. i Östra 

skolan med undantag av fr. Euréns lägenhet till nästa år, samt att anbud å rep.arbeten i fr. Euréns 

lägenhet samt vakt. D.Nilssons lägenhet i Västra skolan antagits. 

 

 Dag som ovan 

  Alf.Gullberg 

   /P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

D.Andersson 

Mauritz Thingwall” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 9 juli 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Aurén och Nordlander. 

 

§1. 

Demonstrerades af Kaptenen G.Söderbaum ett af denna uppgjort förslag till omedelbar och 

framtida utveckling af södra hamnplanen och hamnen därstädes. 

 

§2. 

Beviljades Hamnmästaren Karl Hj.Falkland ledighet för offentligt uppdrag under tiden 10-14 

innevarande juli. 

 

§3. 

Protokollet för den 11 juni 1918 upplästes och justerades. 

 

§4. 

Då en stor del af det vattenområde som Luleå ångsåg arrenderade af staden för timmermagasin 

komme att tagas i bruk genom utbyggande af vågbrytare och båthamn öster om hamnpiren, 

hade sågen anhållit att få sitt vattenområde utökadt åt sydost från det f.n. disponerade området 

räknat allt i enlighet med en företedd skiss. 

Hamnmästaren hade i infordrat yttrande anfördt att det område för timmermagasin ångsågen 

genom Direktionens beslut af år 1913 fått åt sig upplåtet dels på grund af därstädes befintliga 

stengrund vore otjänligt som timmermagasin enär timmret genom dessa vid sydliga stormar 

trängdes ur bommarna och spriddes i båthamnar och kring stränderna dels ock komme att 

minskas af planerad kaj, hvilken komme att sträcka sig delvis öfver området. 

Han hade därför hemställt att ångsågen måtte få åt sig upplåtet ett område som å den företedda 

skissen inlagts med blå och röda gränslinier under villkor 

1. att området upplåtes på ett år isänder, 

2. att timmret skall hållas instängdt således, att det under alla förhållanden stannar inom 

bommarne, 

3. att allt timmer, som f.n. är upplagt såväl i vattnet som på stränderna utom området, 

omedelbart undanskaffas, 

4. att en årlig hyra af 300 kronor erlägges för det nya området. 

 



Till detta Hamnmästarens förslag fann Hamndirektionen skäligt lämna sitt bifall med föreskrift 

tillika att alla utan Direktionens till stånd utlagda sänkfästen skulle borttagas. 

 

§5. 

Snickaren J.O.Englund hade i två olika framställningar med förmälan att han genom olycksfall 

i arbete för hamnens räkning skadats och att han under den tid han på grund häraf måst afhålla 

sig från arbete icke erhållit familjeunderstöd, anhållit att sådant måtte till honom utbetalas. 

Hamnmästaren, som i anledning häraf hörts, hade anfördt, att Englund den 7 eller 8 maj inställt 

sig å hamnkontoret medförande läkareintyg utvisande att han skadats genom olycksfall, hvilket 

uppgifves skulle hafva skett i hamnens arbete den 30 april allt innevarande år. Då Englund icke 

anmält skada och icke heller på något sätt styrkt och utredning ej heller genom förfrågning hos 

Englunds arbetskamrater vid uppgifne olyckstillfället kunnat vinnas om skadan ådragits i 

Hamnens arbete hade någon anmälan till Riksförsäkringsanstalten icke kunnat insändas och då 

Englund under sin uppgifna sjukdomstid slutat i hamnens arbeten och haft tillfälligt arbete å 

annat håll hade Englunds familjeunderstöd indragits. 

Hamnmästaren hade på grund häraf hemställt att framställningarna måtte lämnas utan afseende 

och beslöt Hamndirektionen efter föredragning af hvad som sålunda förekommit att desamma 

icke skulle någon direktionens åtgärd föranleda. 

 

§6. 

Besättningen å ångaren Balder hade på grund däraf att båten måste vara igång äfven nattetid 

anhållit om kostpenningar med två kronor per dygn. 

Hamnmästaren hade med vitsordande af det berättigade i framställningen hemställt om bifall 

till densamma på så sätt att hvardera af befälhafvaren, maskinisten, däckskarlen och eldaren 

från och med nästlidne juni månad så länge natturerna komme att uppehållas måtte tillerkännas 

60 kronor hvardera per månad; och fann Hamndirektionen skäligt att till framställningen lämna 

bifall i enlighet med hvad Hamnmästaren föreslagit. 

 

§7. 

Sifferrevisorns anmärkningar mot Hamndirektionens räkenskaper för 4:de kvartalet 1917 

öfverlämnades med därå tecknade förklaringar till drätselkontoret. 

 

§8. 

En skrifvelse från Riksförsäkringsanstalten med rättelse i förut lämnade uppgifter rörande vissa 

försäkringar föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§9. 

En begäran från Erzabnahmstelle der hüttenwerke Union, Phoenix, Hoerde, Hoesch, Vereinigte 

Rönigs- & Laurahütte att få som kontor förhyra någon af lägenheterna å söder i 

Hamnförvaltningsbyggnaden föredrogs och bordlades. 

 

§10. 

Stadsfullmäktiges protokoll angående 

1. anslag till installerande af AGA-belysning i Svartöns och Sandögrundets fyrar, 

2. anslag till gäldande af kvarstående kostnader för 1915 års arbeten å södra hamnplanen, 

3. anslag till två förtöjningsbojar vid Svartön, 

4. förändrad tjänsteårsberäkning för maskinisten C.L.Malmström, 

Föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§11. 



En af Stadsfullmäktige öfverlämnad framställning från H.Burman att få hyra någon af de större 

våningarna i hamnförvaltningsbyggnaden föredrogs och bordlades. 

 

§12. 

En anmälan från Ph. W von Schwerin att ångaren Lübeck den 1 juli komme att besöka Luleå 

hamn föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§13. 

En framställning från innevånare i Mjölkudden om anläggande af två tvättbryggor därstädes å 

närmare angifven plats remitterades till Hamnmästaren. 

 

§14. 

I enlighet med honom den 13 sistlidne november gifvet uppdrag hade Hamnmästaren verkställt 

utredning om de reparationer å Tjufholmssundets glacimurar för afhjälpande af de skador å 

dessa, som orsakats af fjolårets höststormar. 

Den gjorda undersökningen hade utvisat att å kanalbankens afsats åt Tjufholmssidan borde 

påfyllas groft grus, hvilket lämpligen kunde uppmuddras från Sandögrunnan, och att 

stenbeklädnaden å glacimuren därefter borde omläggas. Kostnaden härför hade af 

Hamnmästaren beräknats till 10000 kronor. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen låta utföra dessa reparationer på sätt 

Hamnmästaren föreslagit och skulle erforderligt anslag 10000 kr, begäras hos Stadsfullmäktige. 

 

§15. 

En räkning å öfvertidsersättning från besättningen å ångaren Balder utanordnades. 

 

§16. 

Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande öfverlämnat en framställning från 

Hamnspårstillsyningsmannen Axel Björk om erhållande af en årslön af 3000 kronor från 

innevarande års början. 

Hamnmästaren, som häröver hörts, hade anfört att befattningen som hamnspårstillsyningsman 

den 21 december 1916 uppförts på ordinarie stat med en grundlön af 2000 kronor. Då lönen 

reglerats så sent som 1916 torde den fullt motsvara öfriga befattningshafvares förmånder, 

hvarföre en höjning af hamnspårtillsyningsmannen aflöning enligt hans förmenande icke borde 

ifrågakomma annat än i samband med en allmän lönereglering. 

Med biträdande af de synpunkter Hamnmästaren sålunda framfört beslöt Hamndirektionen för 

sin del att afstyrka bifall till framställningen. 

 

§17. 

Från kontrollanten vid Hamnförvaltningesbyggnaden hade inkommit en så lydande skrifvelse 

– Se bil. ’Bygge’. 

Efter föredragning häraf beslutade Hamndirektionen att låta utföra de i skrifvelse berörda 

arbetena, hvilka enligt föreliggande anbud från entreprenören och Byggnadskontorets 

beräkningar komme att draga en merkostnads af sammanlagdt 1950 kronor. 

 

§18. 

Hamnmästarens kassarapport föredrogs och godkändes. 

 

§19. 

Då det, enligt Kontrollantens upplysningar, med den arbetsstyrka, som f.n. sysselsättes vid 

hamnförvaltningsbyggnaden, icke kunde beräknas att denna skulle vara färdig till kontrakterad 



tid eller ens till den 1 oktober detta år beslöt Hamndirektionen att hos entreprenören anhålla att 

arbetet måtte så bedrifvas att arbetet kunde blifva färdig till kontrakterad tid. 

Detta beslut justerades omedelbart. 

 

§20. 

Magistraten hade för Hamndirektionens yttrande öfverlämnat af Kungl. Byggnadsstyrelsen 

gjorda erinringar mot det förslag till ändring i Stadsplanen för vissa intill södra hamnplanen 

gränsande delar om hvars fastställande Staden hos Kungl. Maj:t tidigare ansökt. 

Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen meddela Magistraten att yttrande i ofvan berörda 

ärende icke kunde afgifvas förrän den under utredning varande frågan om nya kajbyggnader 

vid södra hamnen blefve slutligen pröfvad. 

Detta beslut blef omedelbart justeradt. 

 

§21. 

Beslöt Hamndirektionen att så snart Stadsfullmäktiges beslut angående fastställande af 

hyresbeloppen för lägenheterna i hamnförvaltningsbyggnaden till Direktionen inkommit, 

tillskrifva samtliga dem, som enligt kommitterades förslag skulle erhålla bostad därstädes, med 

anmodan att senast den 1 nästkommande augusti till Direktionen meddela huruvida de önskade 

att förhyra för dem afsedda respektive lägenheter. 

Detta beslut justerades omedelbart. 

 

§22. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ofvan. 

  In fidem. 

  H.Glimstedt” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 11 juli 1918. 

 

Närvarande: Herrar Rosengren, Johnsson, Hellsten och Tilander. 

 

§1. 

Protokollet för den 16 maj 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Hos hälsovårdsnämnden hade A.U.Bergmans änka till avsyning anmält ett nyinrättat spis- och 

knäckebrödsbageri fastigheten n:r 3, 4 och 5 i kvarteret Uttern. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förorda tillsyningsmannen V.Oscarsson att 

verkställa besiktning å bageriet och däröver avgiva rapport till nämnden. 

 

§3. 

Biföll nämnden en av fru A.Jonsson gjord framställning om tillstånd att få inmontera 3 

vattenklosetter i fastigheten n:r 4 i kvarteret Sparven med villkor att hon vid arbetets utförande 

ställde sig byggnadskontorets föreskrifter till noggrann efterrättelse. 

 



§4. 

En framställning från aktiebolaget Nordsvenska Fiskekompaniet, att nämnden ville frångå sitt 

den 16/5 1918 under § 11 fattade beslut ang. inledande av vatten- och avloppsledning i en 

paviljong för isning av fisk å tomt n:r 1 i kvarteret Lammet, avslogs av nämnden. 

 

§5. 

Anmälda smeden A.F.Lilja, att han i uthusbyggnaden å tomt n:r 144 i kvarteret Hermelin 

anordnat ett svinhus och beslutade nämnden uppdraga åt tillsyningsmannen att avsyna 

detsamma. 

 

§6. 

En anmälan från G.V.Sandorf att han tagit Stig Åke Kjellgren, född den 19/4 1917, till 

fosterbarn, föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§7. 

På därom gjord framställning beviljades stadssjuksköterskan Ester Österberg tjänstledighet 

under tiden 20 juni till den 25 juli med fröken Ruth Persson som vikarie. 

 

§8. 

På därom gjord framställning beviljades kokerskan Anna Larsson och sköterskebiträdet Frida 

Jonsson 15 dagars semester och skulle de under semestern åtnjuta kostpengar med 2 kronor per 

dag. 

 

§9. 

Tillsyningsmannens rapporter för maj och juni föredrogos och lades till handlingarna. 

 

§10. 

En rapport från tillsyningsmannen ang. en olämplig ventilanordning för en vattenklosett i 

fastigheten n:r 1 i kvarteret Alkan remitterades till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§11. 

Med anledning av en skrivelse från gårdsägaren H.Sellin rörande bristande renhållning m.m. i 

fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen beslutade nämnden att verkställa inspektion av nämnda 

fastighet. 

 

§12. 

På därom gjord framställning beviljades stadsbarnmorskan Maria Rydberg tjänstledighet f.o.m. 

den 28 juli t.o.m. den 18 augusti 1918. 

 

§13. 

Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden’……………………se bil. 1. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren med 

begäran om åtals anställande mot källarmästaren Gaston Edberg. 

 

§14. 

Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden’…………………….se bil. 2. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren med 

begäran om åtals anställande mot handlanden Jansson. 



 

§15. 

Från tillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden’…………………….se bil. 3. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förbjuda bagaren C.Marklin i egenskap av 

förmyndare för fastighetens ägare, omyndiga Anna Maria Marklin, vid vite av 50 kronor att 

efter härav erhållen del uthyra lägenheten till människoboning, intill dess densamma försatts i 

sådant skick, att den kan godkännas av nämnden. 

 

§16. 

Till byggnadskontoret remitterades: 

1/ en rapport från tillsyningsmannen ang. sopor och avfall i skogen ovanför kvarteret Heden; 

2/ en rapport från tillsyningsmannen ang. sopor och avfall nedanför kvarteret Aspen. 

 

§17. 

91 st. rapport från tillsyningsmannen ang. bristande renhållning inom fastigheter i staden och 

Bergviken överlämnades till allmänna åklagaren för de åtgärder, vartill han kunde anse dem 

böra föranleda. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 13 juli 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Sjöstedt, Thurfjell och Groth. 

 

§1. 

Vid föredragning av utav stadskamreraren uppsatt förslag till underdånig ansökan till Konungen 

rörande erhållande av statsbidrag för uppförande av de av stadsfullmäktige den 30 maj 

innevarande år beslutade bostadshus i kvarteren Tigern och Renen beslutade nämnden, sedan 

de av stadskamreraren i ansökan upptagna beloppen för de beräknade byggnadskostnaderna för 

resp. byggnadsföretag, 116675 kronor och 128962 kronor 50 öre, ökats för oförutsedda utgifter 

till 128000 kronor resp. 133000 kronor, att godkänna den av stadskamreraren uppsatta 

ansökningen med ett par smärre ändringar av texten; och skulle ansökningen efter dessa 

ändringar erhålla följande lydelse: 

 ’Till Konungen’…………………….Bil. 3/1918. 

 

Protokollet förklarades genast justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson” 



 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 17 juli 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Forsgren, Ullman, Hjelm, Olsson och byggnadschefen. 

 

§60. 

Protokollet för den 5 juni 1918 föredrogs och justerades. 

 

§61. 

Kungl. Civildepartementets skrivelse ang. förslaget till byggnadsbestämmelser i Mjölkudden 

bordlades till ett kommande sammanträde. 

 

§62. 

På därom gjord ansökan beviljades stadsingenjören anstånd med ifyllandet av blankett n:o 10 

för fastighetsregistret till den 1 oktober 1918. 

 

§63. 

Biföll nämnden en av aktiebolaget Olander & Paulsson gjord ansökan att å tomt n:r 3 i kvarteret 

Uttern få uppföra ett 3 m. högt, tätt plank mot Smedje- och Magasinsgatorna samt uppsätta 

skyddstak för kapverk och vedupplag utefter magasinsbyggnadens brandgavel. 

 

§64. 

Hos byggnadsnämnden hade snickaren Edvard Olsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning och tomtkarta uppföra en veranda till boningshuset å tomt n:r 135 i kvarteret 

Råttan. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§65. 

Hos byggnadsnämnden hade J.V.Karlsson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning tillbygga boningshuset å tomt n:r 143 i kvarteret Hermlin. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen avstyrkt bifall till framställningen, enär tomten vore 

oreglerad och byggnaden belägen i Kungsgatan samt tillbyggnaden måste anses vara av stor 

omfattning i förhållande till byggnadens nuvarande värde. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå framställningen. 

 

§66. 

På därom gjord framställning beviljades handlanden P.Lalander anstånd med rivning av 

huvudbyggnaden å tomt n:r 252 i kvarteret Aborren till den 1 juli 1919. 

 

§67. 

Sedan Konungens Befallningshavande infordrat nämndens yttrande med anledning av de 

besvär H.Sellin anfört över nämndens den 21 mars 1918 fattade beslut att lämna ägaren av 

fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen tillstånd bl.a. att i brandmuren mot klagandens fastighet 



n:r 222 inom samma kvarter insätta trådglasfönster, beslutade nämnden uppdraga åt 

byggnadschefen och brandchefen att inkomma med förslag till sådant yttrande. 

 

§68. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 30 maj 1918 antagit förslag till ändring av 

stadsplanen över området vester om järnvägen och norr om Lulsundsgatan ävensom uppdragit 

åt byggnadsnämnden att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om fastställelse av 

berörda ändring, beslutade nämnden uppdraga åt sin sekreterare att verkställa detta 

stadsfullmäktiges beslut. 

 

§69. 

I skrivelse, som inkom till nämnden den 4 juli 1918, hade ägaren av fastigheten n:r 4 i kvarteret 

Åkern, L.A.Åkerblom, framställt anmärkning mot förslaget till ny stadsplan för s.k. Östermalm. 

Sedan antecknats, att anmärkningen icke inkommit inom i Kungl. kungörelsen ang. 

bestämmelser i fråga om behandling av förslag till stadsplan och tomtindelning den 31 augusti 

1907 föreskriven tid, beslutade nämnden lägga densamma till handlingarna. 

 

§70. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå varv- & verkstäder anhållit om tillstånd att få 

i enlighet med ingivna ritningar och tomtkarta uppföra en provisorisk gjuteribyggnad å tomt n:r 

5 i kvarteret Bofinken. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden, under förutsättning att sökandena träffa 

överenskommelse med markägare och närliggande fastighetsägare, som kunna anses berörda 

av ifrågavarande byggnadsföretag ur eldsäkerhetssynpunkt, bifalla ansökningen med villkor att 

byggnaden borttages, då nämnden så påfordrar. 

 

§71. 

Sedan upprättat förslag till ändring av stadsplanen över s.k. Östermalm eller området öster om 

järnvägen jämte tillhörande karta hållits för allmänheten tillgängligt i kungjort ställe under en 

månad och de markägare, som beröras av stadsplaneändringen, skriftligen därom underrättats, 

allt i överensstämmelse med föreskrifterna i kungl. kungörelsen ang. bestämmelser i fråga om 

behandling av förslag till stadsplan och tomtindelning den 31 augusti 1907, beslutade nämnden 

överlämna förslaget till stadsfullmäktige med anmälan, att ingen protest mot detsamma 

inkommit inom i ovannämnda kungl. kungörelse föreskriven tid, och med hemställan, att 

stadsfullmäktige ville för sin del antaga detsamma. 

 

§72. 

Hos byggnadsnämnden hade fru H.K.Enberg anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomt n:r 5 i kvarteret Torsken ävensom att där 

få inreda ett rum i tredje våningen utefter husets långsida. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen, 

utom i vad densamma avsåge inredande av ovannämnda vindsrum. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på sätt byggnadschefen 

föreslagit, med villkor att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets 

utförande. 

 

§73. 

Hos byggnadsnämnden hade J.Johansson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning inreda ett rum å vinden mot Bryggaregatan i boningshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Alkan. 



Det antecknades, att nämnden den 10 april 1918 avslagit en liknande framställning från samme 

sökande. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden avslå ansökningen. 

 

§74. 

Anmälde byggnadskontoret, att aktiebolaget Olander & Paulson utan nämndens tillstånd 

uppfört en isbod å tomt n:r 3 i kvarteret Uttern och beslutade nämnden överlämna denna 

anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande mot bolagets styrelse. 

 

§75. 

Sedan fråga väckts om överklagande av stadsfullmäktiges beslut den 27 juni 1918 rörande 

ändring av § 37 i gällande byggnadsordning, beslutade nämnden uppdraga åt herr Ullman att 

inkomma med utredning och förslag i ärendet. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 22 juli 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Thurfjell, Nilsson, Groth och byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogos och justerades protokollen för den 20 och 29 juni 1918. 

 

§2. 

I skrivelse dels till drätselkammaren dels till stadsfullmäktige, vilken sistnämnda skrivelse 

remitterats till kammaren, hade aktiebolaget Luleå Varv- & Verkstäder under åberopande av 

den av aktiebolaget Luleå Verkstäder på sin tid gjorda framställning om markbyte m.m. 

hemställt, att nämnda ärende måtte ägnas en skyndsam behandling. 

Rörande ärendets tidigare handläggning hos kammaren skulle här antecknas följande. 

Den 5 november 1915 remitterades till kammaren en framställning från aktiebolaget Luleå 

Verkstäder, att stadsfullmäktige ville besluta, att vidtaga sådan förändring i gällande stadsplan, 

som framginge av en ansökningen bifogad, av stadsingenjören E.Kinnman upprättad karta av 

den 28 september 1915, att med bolaget göra markbyte så, att bolaget bleve ägare till tomt n:r 

9 i kvarteret Vakteln och staden till all utom nämnda tomt belägen mark nedom verkstadstomten 

samt att på 50 års tid till bolaget utarrendera det land- och vattenområde nedan nämnda tomt, 

som å den åberopade kartan utmärkts med en streckad linje och gredelina gränslinjer mot väster 

och nordost. 

Framställningen remitterades den 13 november 1915 till stadsingenjören, vilken i skrivelse den 

6 augusti 1916 tillstyrkte densamma. 

Sedan handlingarna i ärendet cirkulerat bland nämndens ledamöter, beslutades vid 

sammanträde den 4 december 1916 med hänsyn till de erinringar, som framställts mot förslaget, 



att för åstadkommande om möjligt av en för alla parter lämplig lösning av frågan översända 

ärendet till hamndirektionen med hemställan, att direktionen ville utse två representanter för 

dryftande av frågan. För egen del utsåg nämnden till kammarens representanter herrar 

H.K.Brändström och C.A.Schultz, varjämte stadskamreraren fick i uppdrag att, sedan 

hamndirektionen utsett sina representanter, hos styrelsen för aktiebolaget Luleå Verkstäder 

hemställa, att den ävenledes ville utse två representanter för sagda ändamål. 

Den 18 mars 1917 meddelade hamndirektionen, att herrar Hjelm och hamnmästaren utsetts till 

representanter; verkstädernas representanter utgjordes enligt meddelande den 18 april 1917 av 

herrar Sundberg och Kollberg. 

Representanterna sammanträdde första gången den 23 april 1917, varefter herr Schultz vid 

sammanträde med tekniska nämnden samma dag såsom resultat av underhandlingarna 

meddelade, att förslag framkommit, att bolaget skulle successivt flytta sin verksamhet till 

lämpligt av staden tillhandahållet område å Oscarsvarv och att i samband härmed bolaget skulle 

till staden överlåta det nuvarande verkstadsområdet. Med anledning härav uppdrog nämnden åt 

stadsingenjören att verkställa utredning dels rörande fördelen för staden att vid eventuelt byte 

erhålla det område, varöver verkstäderna nu förfogade, dels rörande den fördel, som skulle 

vinnas genom att järnvägsspåret, som enligt nuvarande plan skulle dragas i Varvsgatan, i stället 

kunde dragas längs stranden genom nuvarande verkstadsområdet till Oscarsvarv. 

Möjlighet till en uppgörelse med verkstadsbolaget i angivna riktning ansågs föreligga på grund 

av att fastighetsaktiebolaget Spiggen i skrivelse till stadsfullmäktige den 24 augusti 1916, som 

kom nämnden till handa den 8 mars 1917, framställt förslag till förlikning i 

donationsjordstvisten rörande Oscarsvarv. Sedan emellertid fastighetsaktiebolaget Spiggen i 

juni 1917 genom försäljning frånhänt sig sin rätt till nämnda område och nämnden erfarit att 

någon antagbar förlikningsuppgörelse ej lärer kunna träffas med den nye innehavaren, måste 

givetvis planen på verkstädernas förflyttning till Oscarsvarv t.v. förfalla. 

Vad beträffar det område, som avses i aktiebolaget Luleå Verkstäders framställning till 

stadsfullmäktige, sammanhänger frågan om dess upplåtande till industriellt ändamål intimt med 

frågan om ordnande av södra hamnplanen, och vill nämnden här erinra om, att nämnden vid 

sammanträde den 8 april 1918 föreslagit hamndirektionen att genom utlysande av allmän 

pristävlan införskaffa förslag till nämnda hamnplans ordnande. Att under sådana förhållanden 

nu upplåta det av verkstäderna begärda land- och vattenområdet, förefaller kammaren mindre 

välbetänkt, då härigenom skulle för en längre tid framåt läggas hinder i vägen för en eventuell 

utsträckning av hamnplanen över nämnda område. 

Nämnden får fördenskull med stöd av vad ovan anförts hemställa, att stadsfullmäktige ville 

avslå den gjorda framställningen. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från 

fastighetsaktiebolaget Spiggen rörande förlikning i rättegången om det s.k. Oscarsvarv. 

Sedan antecknats, att bolaget genom försäljning frånhänt sig sin rätt till nämnda område, 

beslutade nämnden, då någon antagbar förlikning ej torde kunna träffas med den nye 

innehavaren, hemställa, att framställningen icke måtte till någon stadsfullmäktiges åtgärd 

föranleda. 

 

§4. 

Efter föredragning av en skrivelse från tekniska byrån Nycander rörande likvid för den till 

stadshuset levererade spareldningsapparaten ’Lauban’ beslutade nämnden överlämna 

handlingarna i ärendet till maskindirektören A.Lundberg med anhållan om hans utlåtande, 

huruvida nämnden bör betala apparaten eller återlämna densamma. 

 



§5. 

I skrivelse till nämndens ordförande hade lotskaptenen E.Bohm hemställt, att det yttre rummet 

i den av lotsverket förhyrda lägenheten i saluhallen måtte avdelas på sätt en skrivelsen bifogad 

skiss utvisade. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela lotskaptenen Bohm, att nämnden vore 

villig låta utföra den begärda förändringen under förutsättning, att några ytterligare anordningar 

för lokalens uppvärmning ej påfordrades, och skulle arbetet utföras, så fort svar härå ingått från 

lotskaptenen. 

 

§6. 

Sedan nämnden med anledning av en framställning från kommunalarbetareförbundets 

avdelning n:r 102 i Luleå om höjning av timpenningen och arbetstidens nedsättning till 9 

timmer per dag hos hamndirektionen hemställt, att direktionen måtte i frågor rörande i stadens 

tjänst anställda arbetares avlönings- och anställningsförhållanden samarbeta med 

drätselkammaren på så sätt, att beslut i dessa frågor måtte fattas vid gemensamt anordnande 

sammanträden drätselkammaren och hamndirektionen emellan, hade hamndirektionen vid 

sammanträde den 3 juli 1918 beslutat att principiellt uttala sig för nämndens förslag om 

samarbete, varjämte direktionen, då det ur flere synpunkter syntes lämpligast, att det arbete, 

som måste föregå den nu föreliggande frågans slutliga avgörande, uppdroges åt ett färra antal 

personer, exempelvis två från vardera av hamndirektionen och drätselkammaren, hemställde, 

att kammaren ville utse representanter, vilka tillsammans med av hamndirektionen utsedda, 

skulle efter förhandlingar med arbetarne förelägga drätselkammaren och hamndirektionen 

förslag till frågan lösning, varefter kammaren och direktionen vid gemensamt sammanträde 

skulle definitivt besluta. 

För egen del hade hamndirektionen till representanter vid de preliminära gemensamma 

överläggningarna utsett baningenjören L.Hjelm och hamnmästaren. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att till drätselkammarens representanter för sagda 

ändamål utse konsul Groth och byggnadschefen. 

 

§7. 

Av J.Påhlsson, C.H.Berglund, Aug.Larsson, J.V.Söderberg och G.Almstedt gjorda 

framställningar om ersättning med de fyra förstnämnda 40 kronor vardera och den sistnämnde 

95 kronor för upprepade rengöringar i av dem förhyrda lägenheter i fastigheten n:r 1 i kvarteret 

Lejonet avslogs av nämnden med hänsyn till de synnerligen billiga hyrorna i fastigheten, och 

skulle ifrågavarande hyresgäster underrättas om, att därest någon av dem önska avflytta den 1 

oktober, intet hinder härför möter från nämndens sida, därest meddelande härom lämnas för 

den 1 instundande september. 

 

§8. 

Till byggnadskontoret remitterades: 

1/ Länsstyrelsens skrivelse ang. stängsel i rågången mellan Neder-Luleå församlings 

kyrkoherde- samt 1:sta och 2:dra komministerbostället och Luleå stads betesmark; 

2/ J.Johanssons framställning om viss kompensation för tegel till bostadshusen i kvarteret 

Tigern; 

3/ J.Johanssons skrivelse ang. befrielse från eller särskild ersättning för underspikning av 

bjälkarna i källarvåningen i bostadshusen i kvarteret Tigern. 

 

§9. 

Från K.V.Palm m.fl. villaägare i Mjölkudden hade inkommit en skrivelse med förfrågan 

rörande villkoren för framdragande av elektriska belysningsledningar till deras villor ävensom 



med begäran om avsevärd lindring i priset för elektrisk ström antingen så att accordspriset 

nedsättes eller strömmen betalas efter mätare. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela sökandena, att villkoren för 

framdragande av belysningsledning vore desamma som för övriga inbyggare i Mjölkudden, 

men att nämnde vore villig att bestämma accordspriset å ström till endast 25 öre per watt (= 5 

kronor per 16-ljuslampa) för belysning i bostäder, som endast användas under 

sommarmånaderna. 

 

§10. 

En framställning från L.O.Löfgren att få för en summa av 50 kronor arrendera höslottern å den 

del av s.k. Olssonska gärdan, som icke tagits i anspråk för potatisodling överlämnades till 

byggnadskontoret för avgörande. 

 

§11. 

V.Oscarsson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om upplåtelse av visst område å 

Gültzauudden för avhållande av ett fredsmöte den 2 juli 1918, 

Sedan antecknats, att stadskamreraren med hänsyn till ärendets brådskande natur efter samråd 

med byggnadschefen lämnat Oscarsson det begärda tillståndet, beslutade nämnden att med 

godkännande härav lägga skrivelsen till handlingarna. 

 

§12. 

Med anledning av en skrivelse från tillsyningsmannen C.Rosén rörande en del anmärkta 

missförhållanden i saluhallen beslutade nämnden, 

att förständiga slaktaren L.J.Gustafsson att ofördröjligen rengöra källaren n:ris 17-18; 

att låta reparera ljusledningen i källarne n:ris 17-18 och 28; samt 

att låta flytta strömbrytaren i västra källarnedgången till den östra. 

Däremot ansåg nämnden skäl ej förefinnas att begära polismans skydd och befogenhet för 

tillsyningsmannen vid saluhallen. 

 

§13. 

Föredrogs och godkändes av smeden A.F.Lilja avlämnad borgen för utbekommande av 

återstoden, kr. 419:90, av entreprenadsumman för utförande av vatten- och avloppsledningar i 

fastigheten n:r 1 i kvarteret Lejonet. 

 

§14. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 juni 1918 beslutat framdraga elektrisk 

belysning till Ytterviken och Porsön, hade byggnadskontoret infordrat anbud å för 

anläggningen erforderlig transformator. 

Efter granskning av inkomna anbud hade ingenjör Sjöstedt tillstyrkt inköp av en av Allmänna 

Svenska Elektriska Aktiebolaget offererad transformator till ett pris av kr. 2280:-, under 

förutsättning att densamma vore avsedd för utomhusmontage samt att vanlig garanti (1 år) 

lämnades. 

Sedan byggnadschefen upplyst, att transformatorn ifråga vore avsedd för inomhusmontage, 

beslutade nämnden likväl inköpa densamma, enär den kunde erhållas direkt från lager och 

leveranstiden för övriga offererade transformatorer varierade mellan 3 och 7 månader. 

 

§15. 

Föredrogs och godkändes en räkning från Robertsviks ångsåg å kr. 782:40. 

 

§16. 



Byggnadskontoret hade med bifogande av förslag till kontrakt med elektriska aktiebolaget Fram 

angående installation av elektrisk belysning i fastigheten n:r 1 i kvarteret Lejonet ävensom 

räkning å nämnda arbete, slutande å kr. 4423:-, hemställt, att drätselkammaren ville godkänna 

kontraktet och likvidera räkningen. 

Det antecknades, att entreprenaden ursprungligen omfattat 122 ljuspunkter för en summa av 

3550 kronor, men att sedermera tillkommit 30 ljuspunkter, vilka entreprenören åtagit sig utföra 

till samma pris per stycke som de förstnämnda. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla, vad byggnadskontoret sålunda föreslagit. 

 

§17. 

Anmälda byggnadskontoret, att efter samråd med ledamöterna Thurfjell och Sjöstedt inköpta 

500 kg. 16 kv.mm. och 500 kg. 10 kv.mm. galvaniserad tråd från firman Gustaf Svensson i 

Stockholm till ett pris av kr. 1:50 per kg. och beslutade nämnden godkänna denna åtgärd. 

 

§18. 

Sedan fröken Anna Svensson i skrivelse till drätselkammaren anhållit om en del reparationer i 

elementarläroverket för flickor, hade byggnadskontoret i infordrat yttrande föreslagit, att 

nödiga reparationer måtte utföras i enlighet med upprättat kostnadsförslag, slutande å kr. 1450:-

. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla, vad byggnadskontoret sålunda 

föreslagit, ävensom att härom göra anmälan till stadsfullmäktige med hemställan om 

bemyndigande att upptaga för ändamålet erforderligt belopp i nästa års stat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 23 juli 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Hjelm, Olsson och byggnadschefen. 

 

§76. 

Stadsfullmäktiges protokoll den 27 juni 1918, § 13, angående vissa ändringar i §§ 37 och 44 i 

gällande byggnadsordning föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§77. 

Konungens Befallningshavande hade infordrat nämndens yttrande med anledning av de besvär 

H.Sellin anfört över nämndens den 21 mars 1918 fattade beslut att lämna ägaren av fastigheten 

n:r 223 i kvarteret Forellen C.Backlund tillstånd bl.a. att i brandmuren mot klagandens fastighet 

n:r 222 inom samma kvarter insätta trådglasfönster. 

Uti infordrat yttrande hade byggnadschefen och brandchefen anfört följande: 

’Byggnadsnämndens tillstånd avsåg insättande av författningsenliga trådglasfönster i 

gjutjärnsramar, vilka fastkramlas och inmuras i muren med cementbruk, genom vilket 

förfarande ’öppning’ i brandmur icke uppkommer. 



Såsom arbetet nu är utfört med trådglas i asbest och plåtbeklädda träkarmar är det emellertid ur 

eldsäkerhetssynpunkt icke tillfredsställande, men hava vi vid på stället företagen besiktning 

meddelat såväl fastighetsägaren som arbetsledaren baningenjör L.Hjelm, ledamot av 

byggnadsnämnden, hur arbetet skall utföras. 

Sedan arbetsledaren förbundit sig att utföra arbetet i överensstämmelse härmed, få vi föreslå, 

att byggnadsnämnden måtte hos Länsstyrelsen hemställa om besvärens ogillande.’ 

Efter föredragning härav beslutade nämnden, under åberopande av vad byggnadschefen och 

brandchefen sålunda anfört, varav framginge, att nämndens beslut icke vore stridande mot 

gällande bestämmelser, hemställa om besvärens ogillande. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeradt 

På nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 23 juli 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fagerlin, Hellsten och Tilander. 

 

§1. 

Gårdsägaren H.Sellin hade i skrivelse till nämnden anhållit om nämndens ingripande med 

anledning av de obehag, som förorsakades honom genom flugor och osund lukt, beroende enligt 

hans förmenande därpå, att renhållningen å angränsande tomt n:r 223 i kvarteret Forellen 

sköttes på ett otillfredsställande sätt. 

Inspektion, som av nämnden förrättades inom fastigheten n:r 223, gav vid handen, att en vid 

avträdet stående tunna med svinmat spred en synnerligen vedervärdig stank, att i soplåren hade 

tömts en del matavfall, varigenom även från denna förmärktes en osund lukt samt att spyflugor 

förekommo i stora svärmar. Mot renhållningen i övrigt gjordes ingen anmärkning. 

Med anledning av vad som vid inspektionen framkommit, beslutade nämnden att tillse det 

renhållningen hädanefter sköttes på ett noggrannare sätt än hittills, så att de obehag, som 

förorsakades grannen genom osund lukt och spyflugor, måtte undvikas. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 31 juli 1919. 



 

Närvarande: Herrar Berlin, Lindgren, Nilsson, fruarna Jonsson, Stenudd och Jeppson, 

tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 juni 1919 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för augusti månad föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 155 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under juli månad, slutande å 

kr. 394:60. 

 

§5. 

På därom gjord framställning beviljades fröken Matilda Mattsson avsked från 

husmodersbefattningen vid fattiggården f.o.m. den 1 oktober och skulle tjänsten genom annons 

i stadens tidningar kungöras till ansökan ledig. 

 

§6. 

Beslutade styrelsen genom byggnadskontoret införskaffa kostnadsförslag för upptagande av 

särskild rökkanal för värmeledningspannan i kommunalhemmet. 

 

§7. 

Beslutade styrelsen att för en beräknad kostnad av 130 kronor låta anordna elektrisk ledning till 

vedboden å kommunalhemmet för drifvande av en vedkap. 

 

§8. 

Till handlingarne lades: 

1/ K.B:s i Västmanlands län resolution i fattigvårdsmål rörande Ellen Viktoria Löfgren, 

2/ Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Nils Vesin; 

3/ Kungl. Kammarrättens utslag i fattigvårdsmål rörande Herman Johansson; 

4/ K.B:s  Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Selma E.Magnusson, Edvard 

Nordström, Anna Jakobsson samt Gustaf Fabian Fredriksson; samt 

5/ Diakonissans rapport över juli månads utgifter. 

 

§9. 

Anmälde tillsyningsmannen, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 1 juli: Maria Lindvall 

den 19 juli: Karl Reinhold Sjöblom 

den 28 juli: Erik Jonsson 

samt att följande utgått, nämligen 

den 21 juli: Karl Reinhold Sjöblom 

den 30 juli: Elin Maria Eriksson. 

 

§10. 



Beslutade styrelsen, att främmande kommuners understödstagare f.o.m. ingången av 

innevarande år skulle debiteras 3 kronor per dag för vård och underhåll å kommunalhemmet. 

 

§11. 

Beslutade styrelsen med stöd av § 3 i lag om förbud för vissa underhållsskyldiga att avflytta 

från riket hos stadsfogden i Luleå anhålla om avflyttningsförbud för vaktmästaren Ernst Johan 

Axelsson, vilken stode i begrepp att avflytta till Norge. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

H.T.Berlin 

Axel Nilsson 

J.Lindgren” 

 

 

 

 

Protokoll augusti år 1918 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 2 augusti 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm, Aurén och Olsson äfvensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Då det torde blifva nödvändigt att anställa en gårdskarl vid Hamnförvaltningsbyggnaden, som 

tillika ombesörjde eldningen därstädes, hade Hamnmästaren föreslagit att nuvarande 

hamnbetjänten Jansson, som till följd af sjuklighet inom en snar framtid torde nödgas afgå från 

sin nuvarande tjänst, hvilken förutsatte rörlighet och aktivitet, måtte öfverflyttas till 

gårdskarlsbefattningen, hvartill Jansson förklarat sig villig, under förutsättning att han finge 

behålla till honom såsom hamnbetjänt utgående löneförmåner. 

I anledning härtill hade hamnmästaren hemställt att Hamndirektionen måtte ingå till 

Stadsfullmäktige med förslag om inrättande dels af en vaktmästarebefattning vid 

hamnförvaltningsbyggnaden och att denna befattning måtte hänföras till grupp 5 i lönestaten 

samt att alla tre ålderstilläggen måtte utgå så länge Jansson innehar befattningen och att med 

densamma måtte förenas ett hyresbidrag om 350 kronor med skyldighet för tjänsteinnehafvaren 

att bo i anvisad bostad i Hamnförvaltningsbyggnaden dels ock en andre hamnservistjänst, 

hänförd till lönegrupp 1, hvarjämte innehafvaren af tjänsten måtte tillerkännas ett hyresbidrag 

af 450 kronor med skyldighet att bebo anvisad lägenhet i Hamnförvaltningsbyggnaden, börande 

den nuvarande hamnbetjäntsbefattningen vid bifall slopas. 

För båda de sålunda föreslagna nya tjänsterna borde dyrtidstillägg utgå i likhet med till stadens 

öfriga befattningshafvare. 

Med bifall till hvad Hamnmästaren sålunda föreslagit beslöt Hamndirektionen ingå till 

Stadsfullmäktige med framställning i ämnet. 

Tillika beslöt Hamndirektionen likaledes på förslag af Hamnmästare och för vaktmästaren 

reservera lägenhet å nedre botten i hamnförvaltningsbyggnadens gårdsflygel och för 2:dre 

hamnservisen västra trerumslägenheten i huvudbyggnaden. 

 



§2. 

Sedan Stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 juni 1918 bestämt hyresbeloppen för de olika 

bostadslägenheterna, som komme att inrymmas i hamnförvaltningsbyggnaden hade på 

Hamndirektionens skriftliga förfrågningar aflåtits till de hamnens befattningshafvare, hvilka af 

på sin tid utsedde kommitterade föreslagits till erhållande af bostadslägenheter i ofvannämnda 

byggnader, med förfrågan, huruvida de önskade ifrågakomma till förhyrande af de för dem 

afsedda respektive lägenheter, med tillkännagifvande att eventuella svar skulle vara 

Direktionen tillhanda senast den 1 innevarande augusti. 

Jakande svar hade ingått från hamnmästaren Karl Hj.Falkland, hamnspårstillsyningsmannen 

Axel Björk, hamnbokhållaren Berner Fridström, hamnservisen Carl Friberg, hvaremot 

ångbåtsbefälhavaren E.A.Sundström och signalvakten B.G.Sätterlund lämnat afböjande svar 

den senare muntligt genom hamnmästaren. 

Härförutom hade följande personer anmält sig skriftligen för erhållande af lägenheter i 

hamnbyggnaden nämligen P.Sandström, östra trerumslägenheten i hufvudbyggnaden, eller, 

hvilket han muntligen anmält, tvårumslägenhet jämte ett enkelrum; Elis Möller, en af 

trerumslägenheterna i hufvudbyggnaderna; H.Glimstedt, östra eller västra trerumslägenheten 

eller tvårumslägenhet i nu nämnd ordning; Alfred Larsson, tre eller tvårumslägenhet; Anna 

Hamrin, tvårumslägenhet i hufvudbyggnaden; N.H.Edholm, lägenhet med läge åt söder; 

H.Burman, någon af de större lägenheterna. 

Efter föredragning häraf beslöt Hamndirektionen, efter antecknande däraf att 

fyrarumslägenheten två trappor upp redan vore uthyrd åt borgmästaren A.E.Fagerlin samt att 

västra trerumslägenheten och tvårumslägenheten å nedre botten i flygelbyggnaden jämligt 

Direktionens denna dag tidigare fattade beslut redan disponerats, att mot af Stadsfullmäktiges 

fastställda respektive hyresbelopp uthyra de till förfogande stående bostadslägenheterna till 

följande personer: 

Karl Hj.Falkland östra 4-rumslägenheten 1 trappa upp, 

Carl Friberg östra 3-rumslägenheten 3 trappa upp, 

B.Fridström östra 2-rumslägenheten 1 trappa upp, 

A.Björk östra 2-rumslägenheten 2 trappa upp, 

allt i hufvudbyggnaden; 

P.Sandström 2-rumslägenheten 1 trappa upp i flygelbyggnaden jämte enkelrummet i 

hufvudbyggnaden 

H.Glimstedt 2-rumslägenheten 2 trappor upp i flygelbyggnaden. 

 

§3. 

Beslöt Hamndirektionen att för den kontorslägenhet i Hamnförvaltningsbyggnaden, som vore 

afsedd för ångbåtskommissionären fastställa en hyra af 1800 kronor för år inklusive fri 

uppvärmning från centralvärmeledning. 

I samband härmed beslöt Hamndirektionen att tillskrifva firman Larson & Lind med förfrågan 

huruvida de på angifna villkor önskade förhyra denna lägenhet och därest nekande svar utbjuda 

lägenheten till N.H.Edholm såsom ombud för diverse tyska grufföretagande järnverk. 

Denna angelägenhet skulle vara ordnad före nästa ordinarie sammanträde. 

 

§4. 

Hamnmästaren hade under påpekande att en tilläggsbrygga jämlikt Stadsfullmäktiges beslut 

skulle uppföras vid Notviken hemställt att Direktionen måtte besluta att inköpa den s.k. 

Framnäsbryggan, hvilken vore solidt uppförd i sten så att endast en stenkista behövde uppföras 

framför densammas nuvarande stenarm. Bryggan hade af dess nuvarande ägare salubjudits för 

ett pris af 1000 kronor. 

Denna Hamnmästarens framställning blef af Hamndirektionen bifallen. 



 

§5. 

Detta protokoll förklarades i sin helhet genast justeradt. 

 

 Som ofvan. 

  In fidem. 

  H.Glimstedt 

Justeras:” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 augusti 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell, J.A.Nilsson och Groth. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 22 nästlidne juli. 

 

§2. 

Sedan vice häradshövdingen Sven Tornberg utfärdat köpebrev å honom tillhöriga delar av 

vreten n:r 91-94, fallande inom tomterna n:r 6, 7, 8 och 9 i kvarteret Renen, beslutade nämnden 

att fastigheten skulle i vanlig ordning lagfaras. 

 

§3. 

Föredrogs överexekutors nu inkomna utslag på av drätselkammaren den 7 juni 1918 gjord 

ansökan om handräckning för borttagande av de byggnader, Wilh.Lindgren och Ernst 

Johansson från Hertsöskatan uppfört å Rammelholmen; och skulle stadskamreraren erhålla i 

uppdrag att, när det av drätselkammaren medgivna anståndet för byggnadernas kvarstående 

utgår, meddela drätselkammaren, huruvida vederbörande borttagit byggnaderna i fråga. 

 

§4. 

Med anledning av en riksförsäkringsanstaltens ombud, herr Alfr.Gullberg, överlämnad 

skrivelse från anstalten ifråga, beslutade nämnden 

att teckna frivillig försäkring från karenstiden att omfatta samtliga i stadens tjänst anställda; 

att förklara att staden är villig att förskottsvis till den skadade utgiva sjukpenning under såväl 

karenstiden som hela den tid, sjukpenning kan komma att utgå; 

att staden icke är villig åtaga sig att bekosta enl. lagen utgående läkarvård och läkemedel mot 

erhållande av däremot svarande lindring i försäkringsvillkoren samt 

att uppdraga till stadskamreraren att lämna de uppgifter beträffande drätselkammaren, som 

byggnadskontoret icke avlämnat till riksförsäkringsanstalten. 

 

§5. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat länets odlingsråds begäran om yttrande 

över en framställning om upplåtelse av Notvikens mötesplats till potatisodling, beslutade 

nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret med uppdrag att efter inhämtande av 

kreatursägarnes åsikt i saken inkomma med yttrande till nämnden. 

 



§6. 

Sedan f.d. dödgrävaren J.Åström i skrivelse till drätselkammaren anhållit om en del reparationer 

av den av honom bebodda grindstugan, beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret 

att för en kostnad av högst 275 kronor utföra nödiga reparationer av grund och källare samt att 

beträffande övriga eventuelt behövliga reparationer upptaga förslag till utförande av dessa i 

nästkommande års förslag till utgiftsstat. 

 

§7. 

Herr Groth avlägsnade sig med nämndens tillstånd från sammanträdet. 

 

§8. 

Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande 

1/ Bröderna Åströms hos stadsfullmäktige gjorda begäran om att få köpa viss mark i 

Mjölkudden; 

2/ Nils Erik Johanssons hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om att få köpa 1500 kvm. mark, 

belägen vid sjöstranden nedom egendomen Tuna i Mjölkudden; 

3/ K.E.Lindströms hos stadsfullmäktige gjorda framställning att få inköpa c:a 5 hektar mark å 

Stadshertsön för nyodling; 

4/ Luth & Roséns Elektriska Aktiebolags anhållan att bli antagen till entreprenör för 

elektricitetsverket; 

5/ J.O.Lindgren m.fl:s till stadsfullmäktige ställda skrivelse med anhållan om utdragning av 

elektriska ledningsnätet till gårdarne vid Bensbyvägen på norra sidan om Lulsundet. 

 

§9. 

Sedan drätselkontoret medelst å Hamndirektionen utställt räkning å utbekommande av 

ytterligare 5000 kronor i avbetalning å uttaget grus från fastigheten n:r 474, hade direktionen 

genom utdrag av sitt protokoll för den 14 nästlidne maj meddelat drätselkammaren, att den av 

drätselkontoret gjorda framställningen lämnats utan avseende, enär byggnaderna fortfarande 

äro å fastigheten kvarstående och gruset i anledning därav icke kan tillgodogöras för hamnens 

ändamål. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för 

erhållande av uppgift å hur mycket grus, som av hamnen uttagits från fastigheten i fråga. 

 

§10. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren överlämnat från den av fullmäktige år 1915 

tillsatta kommitté inkommet förslag till omändring av stadshuset, i händelse av 

spritutskänkningsrättigheternas upphörande, beslutade nämnden att lägga ärendet till 

handlingarne. 

 

§11. 

Föredrogs från magistraten erhållen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 27 

juni 1918; och beslutade nämnden 

beträffande § 16, godkänt förslag till planering och omändring av planteringen i kvarteret 

Tuppen, att uppdraga till byggnadskontoret att utföra arbetet enligt trädgårdsdirektören 

E.Cederpalm förslag, så fort donator ställer 10000 kronor i kontanter till förfogande för 

detsammas utförande; 

beträffande § 17, beviljat anslag av 13000 kronor för ändrad anordning av gatuplantering i 

Storgatan enligt alt. I a i trädgårdsdirektören E.Cederpalms förslag, att uppdraga till 

byggnadskontoret att utföra arbetet i samråd med planteringsnämnden; 



beträffande § 31, beviljat anslag av 15840 till isolering av rören till värmeledningsanläggningen 

i stadshuset, att uppdraga till byggnadskontoret att upprätta kontrakt med O.E.Wiklunds 

isoleringsaffär i Hernösand rörande arbetets utförande; 

beträffande § 32, beslutat inköp av 5503 kv.meter av vreten n:r 128-130, att uppdraga till 

byggnadskontoret att införskaffa köpebrev av säljaren G.Govenius; 

beträffande § 33, beviljat resebidrag av 200 kronor till brandchefen U.Ullman, att delgiva 

brandchefen detta beslut; 

beträffande § 34, beviljat anslag av 9200 kronor till anordnande av vatten- och avloppsledningar 

i de fem dubbelhusen i kvarteret Renen, att uppdraga till byggnadskontoret att utföra arbetet 

med iakttagande av beslutet om utbyte av vissa rör; 

beträffande § 37, beviljat anslag av 5000 kronor att ställas till drätselkammarens förfogande för 

att på sätt, som kammaren prövar lämpligt, utvidga elektriska huvudledningsnätet, så att i största 

möjliga mån elektrisk belysning kan anordnas till fastigheterna i Mjölkudden, att uppdraga till 

byggnadskontoret att skyndsamt inkomma med förslag i detta ärende; 

beträffande § 38, beviljat anslag till anordnande av transformator och framdragning av 

elektriska ledningar för gårdarne i Ytterviken och Porsön, att delgiva byggnadskontoret detta 

beslut samt 

att i övrigt lägga protokollet till handlingarne. 

 

§12. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 27 nästlidne juni, § 40, beslutat att med avslag av 

drätselkammarens förslag till anordnande om kostnaden för erforderliga ändringsarbeten i de 

källare, som utskänkningsbolaget förklarat sig villigt att upplåta för lagring av potatis, beslutade 

nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för inkommande med förslag till 

förenämnda förändringar jämte uppgift å kostnaderna. 

 

§13. 

Sedan Aktiebolaget Motorsprit med åberopande av drätselkammarens protokoll för den 29 

nästlidne juni anhållit att snarast möjligt få emotse hyreskontrakt å västra hälften av tomten n:r 

1 i kvarteret Gäddan, ävensom om upplysning huruvida bolaget kunde få köpa densamma, 

beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att uppdraga till stadskamreraren att upprätta 

förslag till kontrakt. 

Nämnden beslutade vidare att meddela bolaget att, sedan stadsfullmäktige den 14 september 

1911 godkänt vissa ändringar i stadsplanen bl.a. rörande användningen av tomterna vid södra 

hamnen, men Kungl. Maj:ts fastställelse ännu icke vunnits, dess framställning rörande förvärv 

av tomten måste avslås av nämnden. 

 

§14. 

Anmälde byggnadskontoret, att vid ombyte av spisar i kommunalbygget å Lejonet 1 det visade 

sig, att Geysirspisarna för att passa i redan befintlig murning fordrade 6” breda plåtremsor på 

muren i baksidan och ena sidan. Som plåtbeklädnad var billigare än ommurning av bak- och 

sidomuren, har byggnadskontoret låtit ditlägga plåt för de redan murade spisarna d.v.s. 17 st-; 

och hemställde byggnadskontoret att drätselkammaren ville godkänna räkningen å arbetet, 

slutande å ett belopp av 245 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med godkännande av den av kontoret 

vidtagna åtgärden utanordna räkningen i fråga. 

 

§15. 



Föredrogs protokoll, fört vid öppnandet av anbud å reparationsarbeten i flickskolebyggnaden, 

varav framgick att 2:ne anbud inkommit, inlämnande av nedanstående anbudsgivare och till 

nedan antecknade pris 

Alb.Sjöberg    Kr. 1698:30 

J.A.Hermansson & J.O.Öhman  Kr. 896:- 

 

Vid prövning av anbuden antecknades, att Hermansson och Öhmans anbud endast avsåg oljning 

och fernissning av korridorer och trappor samt Sjöberg icke preciserat att det gällde hela arbetet 

eller del därav. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden 

att behövlig hyvling skulle utföras genom byggnadskontorets försorg samt 

att nya anbud skulle infordras beträffande det övriga arbetet; 

och skulle i samband härmed byggnadskontoret lämnas i uppdrag att pröva de nya anbuden och 

antaga det förmånligaste av dessa. 

 

§16. 

Föredrogs protokoll, fört vid öppnandet av inkomna anbud å vatten- och avloppsledningar till 

byggnaderna å tomterna n:r 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern och å tomterna n:r 6, 7, 8 och 9 i 

kvarteret Renen; och hade 2:ne anbud inkommit, ingivna av nedanstående anbudsgivare och till 

nedan antecknades pris: 

A.F.Lilja  byggnaderna i kv. Tigern  Kr. 9595:- 

Emil Strömberg byggnaderna i kv. Tigern  Kr. 6480:- 

 

A.F.Lilja  byggnaderna i kv. Renen  Kr. 11311:50:- 

Emil Strömberg byggnaderna i kv. Renen  Kr. 7950:-. 

 

Vid prövning av anbuden beslutade nämnden på förslag av byggnadschefen att antaga 

entreprenören Emil Strömbergs anbud beträffande båda anläggningarna såsom varande de 

billigaste; och skulle byggnadskontoret upprätta förslag till kontrakt, varvid entreprenören 

skulle ställas av drätselkammaren godkänd borgen. 

 

§17. 

Sedan entreprenören för reparationen av Edefors laxfiske E.J.Sandling anhållit om utfående av 

entreprenadsumman, beslutade nämnden att uppdraga till byggnadschefen eller den han sätter i 

sitt ställe att verkställa avsyning av reparationen i fråga och att inkomma med protokoll över 

avsyningen. 

 

§18. 

Sedan målaremästaren J.A.Nilsson erbjudit sig att köpa en av Sundlings spisar för 200 kronor, 

beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§19. 

Sedan antecknats att byggnadskontoret upprepade gånger erinrat entreprenören byggmästaren 

C.A.Flemström att utföra putsning av ytterväggarne till bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret 

Lejonet, beslutade nämnden att anmoda entreprenören att omedelbart utföra arbetet i fråga. 

 

§20. 

Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret 

att infordra sluträkning av entreprenören, byggmästaren Flemström, beträffande bostadsbygget 

i kvarteret Lejonet; 



att upprätta utredning rörande nämnda bostadsbygges ekonomi. 

 

§21. 

Byggnadskontoret hade till drätselkammaren överlämnat ett till kontoret inkommet, till 

kammaren ställt anbud från Nordanskärskonsortiet, genom Ernst Sällström, att försälja 8 st. 

hus, därav ett socitetshus, gästhall eller hotell, varmbadhus och 5 st. villor, nedtagna och i pråm 

transporterade till Luleå vid kaj, till ett pris av 117000 kronor med vissa villkor. 

Sedan byggnadskontoret vidare, med uteslutande av socitetshuset, för vilket priset satts till 

44000 kronor, överlämnat kostnadsberäkningar i koncept rörande de övriga byggnaderna, varav 

framgick, att priset pr rum för dessas, uppförda i staden, icke oväsentligt understiger kostnaden 

för nya byggnader, beslutade emellertid nämnden att meddela konsul Sällström, att 

drätselkammaren icke reflekterar på det av honom ingivna anbudet. 

 

§22. 

Godkändes den borgen, som C.A.Westerlund presterat på arrendekontraktet mellan 

drätselkammaren och honom rörande ägofigurerna n:r 315 och 316 å Stadsön. 

 

§23. 

Beslutade nämnden på hemställan av byggnadschefen att bevilja entreprenören J.Johansson en 

extra ersättning av 150 kronor för att uppföra timret stående i ytterväggarne i bostadshuset å 

tomt n:r 16 i kvarteret Tigern. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 10 augusti 1918. 

 

Närvarande: Hrr K.H.Hultström, D.Andersson, O.Olsson, G.Nyberg, O.E.Wester, fröken 

Märta Bucht, hr M.Thingvall samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Enär både ordföranden och vice ordföranden vore förhindrade att närvara öppnades 

sammanträde av vid öppnandet närvarande äldste ledamoten hr K.H.Hultström. 

 

§2. 

Till ordförande för dagens sammanträde valdes hr. O.Olsson. 

 

§3. 

Hr M.Thingvall och fröken Märta Bucht erhöllo i uppdrag att justera protokollet. 

 

§4. 



Till vakansvikariatet vid Karlsviks folkskola hade vid ansökningstidens utgång den 6 

innevarande augusti tvänne sökande anmält sig, nämligen ex. folkskollärarinnorna Hildur 

Nilsosn och Selma Hedman, båda från Luleå. 

 

§5. 

Till vakansvikarie vid Karlsviks folkskola under nästkommande hösttermin valdes 

folkskollärarinnan Hildur Nilsson från Luleå. 

 

§6. 

Till vikarie under nästkommande hösttermin å vakant läraretjänst vid folkskolan inom staden 

valdes folkskolläraren G.Lindberg från Iggesund. 

 

§7. 

Folkskolläraren A.Forsén hade i skrivelse den 4 innevarande augusti med stöd av läkarebetyg 

anhållit om tjänstledighet för sjukdom fr.o.m. den 1 sept. t.o.m. den 30 nov. detta år, och beslöt 

folkskolestyrelsen bifalla den sålunda gjorda anhållan. 

 

§8. 

Undervisningsnämnden erhöll i uppdrag att tillsätta vikarie för folkskolläraren A.Forsén under 

hans sjukdom. 

 

§9. 

Till timläraretjänsterna i engelska i folkskolans högre avdelning hade tre sökande anmält sig, 

nämligen lektorn fil.d:r W.Leeb-Lundberg samt extralärarna fil.d:r Nils Lindahl och fil.mag. 

H.Sundin. 

 

§10. 

Till timlärare i engelska i folkskolans högre avdelning tills vidare från den 1 nästkommande 

september valdes lektorn fil.d:r W.Leeb-Lundberg. 

 

§11. 

Till timlärare i engelska i folkskolans högre avdelning från den 1 nästkommande september 

under adjunkten A.H.Sjöholms tjänstledighet valdes extraläraren fil.d:r Nils Lindahl. 

 

§12. 

Arvodet för timlärarna i engelska under nästkommande hösttermin bestämdes till 4 kr. för 

undervisningstimme. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade genom beslut den 27 sistlidne juni till folkskolestyrelsen remitterat en 

framställning från folkskollärare A.Forsén om åläggande för styrelsen att till honom utbetala 

oavkortat dyrtidstillägg. 

Styrelsen beslöt med anledning härav till stadsfullmäktige anmäla, att resterande dyrtidstillägg 

jmlkt stadsfullmäktiges beslut den 30 maj 1918 den 1 sistlidne juli utbetalats till samtliga de 

lärare, vilka förut erhållit avkortat sådant, och således även till hr A.Forsén. 

 

§14. 

Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag från stadsfullmäktige angående 

1. stadsfullmäktiges beslut den 27 sistlidne juni att bevilja ett anslag av 4500 kr. för inredande 

av skolsal jämte avklädningsrum i Mjölkuddens skoa; 



2. stadsfullmäktiges beslut samma dag att bevilja f. småskollärarinnan Ellen Vingård en 

förhöjning i förut utgående pension att utgå med 300 kr. årligen. 

 

§15. 

Föredrogs protokollsutdrag från stadsfullmäktiges sammanträde den 27 sistl. juni, enligt vilket 

fullmäktige beslutat att dels bevilja ett av barnavårdsnämnden begärt anslag av 2500 kr. för 

bestridande av de omkostnader, som blivit en följd av tillämpningen av den nya lagen om utom 

äktenskapet födda barn, dels anmoda barnavårdsnämnden att inkomma med detaljerat förslag 

rörande principerna för ersättning åt barnavårdsmännen. 

Nämnden uppdrog åt överläraren att söka från andra städer anskaffa upplysningar efter vilka 

grunder barnavårdsmännens ersättning beräknats utgå. 

 

§16. 

Föredrogs och lades till handlingarna K.M:ts utslag den 19 juni 1918 på av folkskolestyrelsen 

anförda besvär över K.B:des i Norrbottens län den 9 febr. 1918 meddelade beslut i fråga om 

handräckning för ett barns skiljande från hemmet, enligt vilket utslag K.M:t stadfäst K.B:e 

beslut. 

 

§17. 

På därom framställd begäran entledigades städerskan Julia Larsson från befattningen som 

städerska i Östra folkskolan fr.o.m. den 1 sept. 1918. 

 

§18. 

Städerskan Julia Larssons anhållan att få uppbära dyrtidstillägg även för sista kvartalet 

innevarande år lämnades utan avseende. 

 

§19. 

Styrelsen uppdrog åt undervisningsnämnden att tillsätta städerska i Östra folkskolan å den efter 

Julia Larsson lediga platsen. 

 

§20. 

Plåtslagaren F.H.Lundberg hade gjort framställning om höjd utackorderingsersättning för 

gossen Ernst Emil Johansson. Barnavårdsnämnden uppdrog åt ordföranden och överläraren att 

söka åstadkomma uppgörelse rörande denna angelägenhet, varvid de delegerade ägde rätt att 

utfästa höjd ersättning intill 200 kr. 

 

§21. 

Barnavårdsnämnden godkände följande av överläraren utarbetade förslag till framställning till 

Norrbottens läns landsting angående utökning av landstingets skyddshem för vanartade barn 

m.m. Se bilaga! 

 

§22. 

Till barnavårdsmän förordnades 

för Anna Helena Vidgrens väntade barn hr A.Gullberg; 

för Astrid Annie Elisabet Jönssons väntade barn hr A.Gullberg; 

för Ellen Viktoria Löfgrens väntade barn fru Anna Petersén; 

för Anna Vilhelmina Nilssons barn Karl Hjalmar fröken Märta Bucht; 

för Ebba Margareta Isakssons barn Nils Gustav Bertil fröken Märta Bucht. 

 

§23. 



Barnavårdsnämnden uppdrog åt vice ordföranden hr O.Åhrström att utöva tillsyn över 

barnavårdsmännens verksamhet och däröver till barnavårdsnämnden avgiva rapport inom i lag 

föreskriven tid. 

 

§24. 

Kungl. Folkskolöverstyrelsen hade genom skrivelse den 3 sistl. juni lämnat folkskolestyrelsen 

tillfälle att efter hörande av stadens överlärare avgiva och till överstyrelsen före den 1 okt. 1918 

inkomma med underdånigt yttrande över av särskilda inom civildepartementet tillkallade 

sakkunniga avgivet betänkade ’om tandvård för skolungdomen’. 

Folkskolestyrelsen beslöt till en början remittera ärendet till överläraren för yttrandes 

avgivande. 

 

§25. 

Överläraren anmälde, att den 5 innevarande augusti av ordföranden och honom på grund av att 

ärendet var av särskilt brådskande art utfärdats så lydande tjänstgöringsbetyg för 

folkskolläraren E.A.Brännström. 

Se bilaga! 

Folkskolestyrelsen beslöt godkänna denna åtgärd. 

 

§26. 

Från ekonominämnden anmälde, att densamma till entreprenör för arbetet med inredande av en 

lärosal och ett avklädningsrum i Mjölkuddens skolhus antagit snickaren N.P.Boman för en 

entreprenadsumma av 4650:- kr. 

 

§27. 

På därom framställd begäran beviljades läraren N.V.Nilsson entledigande från 

vaktmästartjänsten vid Mjölkuddens folkskola fr.o.m. den 1 januari 1919. 

 

§28. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att söka anskaffa lämplig vaktmästare vid Mjölkuddens 

skola fr.o.m. den 1 januari 1919. 

 

§29. 

Vaktmästaren D.Nilsson hade i skrivelse den 8 innevarande aug. anhållit om tillstånd att 

iordningsställa den nuvarande kolkällaren i Västra skolhuset till matkällare genom insättande 

av en dörr samt uppsättande av en brädvägg med sågspånsfyllning mot den yttre stenväggen 

samt om erhållande av fria materialier för detta arbete. 

Folkskolestyrelsen biföll denna framställning under förutsättning, att inga andra kostnader än 

för materialier åsamkades skolkassan. 

 

§30. 

På förslag av ekonominämnden antogs änkan Maria Olsson till vaktmästare vid Notvikens skola 

fr.o.m. den 1 sept. 1918. 

 

§31. 

Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa nödiga reparationer i de i Notvikens skolhus 

belägna bostäderna. 

 

 Dag som ovan 

  O.Olsson 



   /P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

Mauritz Thingwall 

Märta Bucht.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 13 augusti 1918. 

 

Närvarande hrr: Burström, Falk, Nordlander och Aurén ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Upplästes och justerades protokollen från Direktionens sammanträden den 9 juli och 2 augusti 

d.å. 

 

§2. 

Efter föredragning av arkitekt Vikbergs skrivelse med yttrande över byggnadskontorets 

anmärkningar mot Vikbergs räkning å utförda arbeten till hamnförvaltningsbyggnaden, 

beslutade Direktionen att till Vikberg utbetala det av kontrollanten tillstyrkta beloppet, kr. 

1079:85, och skulle skrivelsen remitteras till byggnadskontoret för yttrande och utredning. 

 

§3. 

Sedan Hamnmästaren inkommit med begärt yttrande över A.V.Falks m.fl. framställning om 

hamnens byggande och underhållande av tvättbryggor vid Mjölkudden och däri framhållit att 

byggandet och underhållet av tvättbryggor på sådana ställen av stränderna, som icke tillfölje av 

hamnens kajbyggnader gjorts otillgängliga, enligt hans mening icke är en angelägenhet, som 

kan bestridas av hamnmedel, beslutade Direktionen att på anförda skäl avslå framställningen. 

 

§4. 

Från Luossavaara – Kiirunavaara Aktiebolag hade inkommit en skrivelse, vari göres gällande 

att bolagets vattenmärke å viadukten, utvisande djupet av vattnet i Tjuvholmssundet, sådant 

detta skall vara enligt Kungl. Majts. beslut, är absolut korrekt. 

Vidare anhålles att Direktionen ville officiellt meddela lotsarne vid Luleå och Rödkallen om 

detta förhållande. 

Sedan det antecknats att skrivelsen tillkommit på grund av anmärkningar mot av bolaget uppsatt 

vattenmärke å Svartön vid ångaren Valencias grundstötning i Tjuvholmssundet sistlidne juni 

månad, beslutade Direktionen, som fann skrivelsen beröra fixpunkten å stenkajen och icke det 

märke mot vilka anmärkningarne framställts, att till sagda bolags huvudkontor, till lotsstyrelsen 

och till rederiföreningens ombud i Luleå skriftligen inberätta händelsen och därmed 

förknippade omständigheter. 

 

§5. 

En skrivelse från Tarifföreningens Delegation i Stockholm rörande Luleå stads mudderverk 

remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§6. 

Från Luleå Järnverk hade inkommit en skrivelse med förbud för Luleå stads mudderverk att 

angöra bolagets kajer. 



Skrivelsen lades till handlingarne. 

 

§7. 

Till Värmeledningsaktiebolaget Celsius utanordnades 15 000 kronor, utgörande till betalning 

förfallet belopp för värme- vatten- och avloppsledningar i hamnförvaltningsbyggnaden. 

 

§8. 

Kungl. Kommerskollegii skrivelse med rapport över sjövärdighetsbesiktning å ångaren Frej 

lades efter föredragning till handlingarne. 

 

§9. 

Föredrogs Stadsfullmäktiges protokoll rörande: 

1/ anslag till inköp av möbler till hamnförvaltningsbyggnaden; 

2/ vissa ändringar med avseende å däckskarlars och eldares å ångfärjan och bogserångaren 

anställningsvillkor och löneförmåner; 

3/ beslutad ändring av saluhallens inredning. 

 

§10. 

Magistratens skrivelse angående polispatrulleringen vid hamnen lades efter föredragning till 

handlingarne. 

 

§11. 

P.Th. von Schwerins kungörelse angående ångaren Lübecks besök lades till handlingarne. 

 

§12. 

Från eldaren och däckskarlen på ångfärjan hade inkommit en skrivelse med begäran om 

löneförhöjning. 

Skrivelsen remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§13. 

För att få belysningsfrågan i mudderverket och bogserångaren Frej ordnad hade Hamnmästaren 

i skrivelse hemställt att Direktionen måtte anskaffa tvenne turbingeneratorer af 5 eff. hkr. 

vardera till en sammanlagd kostnad av 11500 kronor förutom frakt och att hos Stadsfullmäktige 

begära ett anslag av 15000 kronor för anläggningskostnaden, att utgå av mudderingsmedel. 

Direktionen beslutade bifalla vad Hamnmästaren sålunda föreslagit. 

 

§14. 

Från firman Larsson & Lind hade ingått en skrivelse vari meddelas, att firman, som anser den 

av Direktionen ångbåtskontoret i hamnförvaltningsbyggnaden åsatta hyran oskälig, dock 

nödgas antaga Direktionens erbjudande om uthyrande av samma, och framhåller vidare att 

Direktionen måtte taga i övervägande om ej den begärda hyran kan nedbringas. 

Skrivelsen föranledde icke till någon Direktionens åtgärd, utan lades efter föredragning till 

handlingarne. 

 

§15. 

Från hamnbokhållaren Berner Fridström hade inkommit en skrivelse med begäran om 

löneförhöjning. 

Skrivelsen remitterades till Hamnmäsaren för yttrande. 

 

§16. 



Överlämnade Hamnmästaren ett anbud å persienner till hamnförvaltningsbyggnaden från David 

Lindgrens möbelfabrik i Luleå. 

Anbudet ställer i utsikt att direkt från fabriken erhålla förmånligare offert, varför sådan skulle 

inväntas innan Direktionens beslut i ärendet fattas. 

 

§17. 

Från muddermästaren och maskinisten å mudderverket hade inkommit en skrivelse med 

begäran om ett tillfälligt dyrtidstillägg i form av matpängar á 2 kronor pr man och dag. 

Skrivelsen remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§18. 

Arbetaren A.Björkman hade inkommit med en skrivelse vari han anmäler sig ämna uppföra 

med arbetet vid hamnen och begär komma i åtnjutande av en årlig pension. 

Skrivelsen remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§19. 

Från snickaren J.O.Englund hade inkommit en förnyad skrivelse med begäran om 

utbekommande av familjeunderstöd. 

Av skäl, som vid föregående behandling av ärendet förebragts, lämnades framställningen utan 

avseende. 

 

§20. 

Hamnmästarens kassarapport för juli månad föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarne. 

 

§21. 

På förslag av Hamnmästaren beslutade Direktionen inköpa en rikt till ett pris av 800 kronor. 

 

§22. 

Luleå tjänstemannaförening hade gjort framställning att söndagen den 18 augusti få disponera 

hamnens bogserångare Frej för en utflykt till skärgården. 

Framställningen bifölls. 

 

§23. 

Beviljades Hamnmäsaren tjänstledighet för enskilda angelägenheter under tiden 2-7 september 

och förordnades hamnservisen Carl Friberg att under tiden uppehålla tjänsten. 

 

§24. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ovan. 

 Efter uppdrag: 

  Karl Hj.Falkland 

Justeras: 

Gust.Burström” 

 

 

 

 

 



”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 13 augusti 1918. 

 

Närvarande: herrar Falk, Falkland, Olsson och Vetter. 

 

§1. 

Föredrogs en av stadsbokhållaren G.Ohlson till stadsf. ingiven framställning om ett lönetillägg 

av 1000 kr. per år att jämte dyrtidstillägg utgå fr.o.m. den 1 juli 1918; och beslöts att i ärendet 

inhämta yttrande från stadskamreraren. 

 

§2. 

Föredrogs en från maskinisten vid stadens elektricitetsverk J.O.Blomkvist hos stadsf. gjord 

hemställan om löneförhöjning med 75 kr. i månaden fr.o.m. den 1 mars 1918. 

Lönenämnden beslöt att inhämta yttrande i ärendet från stadsingenjören. 

 

§3. 

I skrivelse till stadsf. den 20 maj 1918 hade Luleå Tjänstemannaförening på anförda skäl 

anhållit, att samtliga befattningshavare i stadens tjänst med undantag av ordinarie och extra 

poliskonstaplar måtte fr.o.m. den 1 juni 1918 komma i åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg 

utöver det av stadsf. den 20 december 1917 beslutade av 20 % å till befattningshavarna utgående 

ordinarie kontant avlöning. 

Ifrvde framställning hade av stadsf. den 30 maj 1918 remitterats till lönenämnden för yttrande. 

Vid ärendets föredragning beslöt lönenämnden hos stadsf. hemställa, att stadsf. måtte på sätt 

Luleå Tjänstemannaförening föreslagit tillerkänna ordinarie och extra befattningshavare med 

månadslön, som äro i stadens tjänst under år 1918 och uppbära avlöning enligt senast år 1917 

fastställd lönestat ett extra dyrtidstillägg för år 1918 av 20 % till befattningshavaren utgående 

kontant avlöning exclusive sportler eller vederlag för mistade sådana att utgå fr.o.m. den 1 juni 

1918. 

Tillika beslöt lönenämnden föreslå stadsf. att dyrtidstillägget ifråga tillerkändes jämväl 

borgmästaren A.E.Fagerlin, siffergranskaren W.Sahlin och föreståndaren vid 

köttbesiktningsbyrån F.Rosengren; att dyrtidstillägget utbetalades kvartalsvis i förskott; att vad 

ovan sagts ang. stadens befattningshavare skulle gälla även betr. hamnens befattningshavare 

satt att från åtnjutande av dyrtidstillägget undantages såväl ordinarie och extra poliskonstaplar, 

som förut erhållet extra dyrtidstillägg, som ock, därest den av polisöverkonstaplarna gjorda av 

lönenämnden denna dag tillstyrkta framställning om ett extra dyrtidstillägg av 75 kr. per månad 

fr.o.m. den 1 mars 1918, av stadsf. bifalles, polisöverkonstaplarna. 

Slutligen antecknades, att den av bifall till förevarande framställning uppkommande kostnaden 

komme att belöpa sig till för stadens befattningshavare 11326 kr. 13 öre samt för hamnens 

befattningshavare 3744 kr 99 öre. 

 

§4. 

Med överlämnande av en skrivelse i ärendet från överläraren vid Luleå stads folkskolor hade 

folkskolestyrelsen enligt vid sammanträde den 7 juni 1918 fattat beslut hos stadsf. hemställt, 

att lärarekåren vid stadens folk- och småskolor måtte för år 1918 i fråga om dyrtids- och 

familjetillägg likställas med stadens övriga befattningshavare. 

Vid framställningen hade fogats av överläraren verkställd utredning i ärendet jämte 

kostnadsberäkning. 

Vid sammanträde den 27 juni 1918 hade stadsf. remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande. 

Det antecknades, dels att stadsf. den 25 oktober 1917 beslutat bevilja lärarna vid stadens folk- 

och småskolor dyrtids- och familjetillägg att utgå med samma belopp och efter samma grunder, 

som enligt stadfs beslut den 21 december 1916 bestämts för 1917 års dyrtids- och familjetillägg, 



dels ock, att den av framställningen uppkommande kostnaden komme att belöpa sig till 21.063 

kr. 9 öre. 

Lönenämnden beslöt att på de av folkskolestyrelsen anförda skäl tillstyrka bifall till den gjorda 

framställningen. 

 

§5. 

Från polisöverkonstaplarna E.Strandell och Axel Strand hade till magistraten ingivits 

framställning om magistratens medverkan därhän, att sökanderna måtte fr.o.m. den 1 mars 1918 

i likhet med stadens poliskonstaplar komma i åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg vardera å 75 

kr. per månad. 

Ifrvde framställning, som av magistraten tillstyrkts, hade av magistraten överlämnats till stadsf., 

varefter ärendet den 27 juni 1918 remitterats till lönenämnden för yttrande. 

Efter antecknande att kostnaden för ifrvde extra dyrtidstillägg skulle uppgå till 1500 kr. beslöt 

lönenämnden hos stadsf. tillstyrka bifall till framställningen. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman 

Justeras: 

På lönenämndens vägnar: 

Nils Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 14 augusti 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Fernlund, Axel Nilsson, Thurfjell, J.A.Nilsson och 

Groth. 

 

§1. 

Beslutade drätselkammaren att målaremästaren J.A.Nilsson, suppleant i kammarens tekniska 

nämnd, tillsvidare skall tillhöra ekonominämnden, och att bankkamreren A.Hammar, suppleant 

i kammarens ekonominämnd, tillsvidare skall tillhöra tekniska nämnden. 

 

§2. 

Föredrogs kammarens protokoll för den 26 nästlidne juni. 

 

§3. 

Livsmedelsnämnden hade, då nu rådande dyrtid efter allt att döma icke torde komma att avtaga 

under innevarande år utan snarare tilltaga och behovet av understöd även för senare halvåret 

1/7 – 31/12 vara minst lika trängande som under föregående år, i framställning hos 

stadsfullmäktige föreslagit, att fullmäktige ville för stadens del anslå 30000 kronor och att ingå 

med underdånig framställning att av statsmedel erhålla 60000 kronor. 

 

Av en utav stadskamreraren gjord utredning, att för detta ändamål för år 1916 uttaxerats 10000 

kronor, för år 1917 20000 kronor och för år 1918 30000 kronor samt att nu begärda anslag 



skulle öka sistnämnda belopp till 60000 kronor/ varför utdelningen, inclusive statsmedel, vid 

bifall härtill skulle för de olika åren utgöra: 

År 1916  40000 kr. För detta år beviljades av statsmedel 10,000 kronor utan 

  motsvarande bidrag av staden.            

År 1917    60000 kr.          

År 1918  180000 kr. 

 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren, ehuru det i innevarande års stat 

upptagna beloppet av 30000 kronor, innebärande en utdelning av 90000 kronor, avsetts skola 

räcka för hela året, likväl tillstyrka bifall till livsmedelsnämndens förslag, att stadsfullmäktige 

ville för sin del anslå 30000 kronor och ingå med underdånig framställning att av statsmedel 

erhålla 60000 kronor till lindring av de mindre bemedlade levnadsvillkor. 

Mot detta beslut reserverade sig herr Groth av den orsaken, att ingen utredning föreligger 

rörande behovet att fördubbla det för innevarande års behov i staten anslagna beloppet av 30000 

kronor. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till lönenämnden remitterat en av L.A.Westerlund m.fl. arbetare i 

skrivelse till fullmäktige gjord anhållan ’att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå även då 

arbetet tillfälligtvis avbrytes till följd av sjukdom eller till följd av att arbetet för tillfället tagit 

slut’. 

Sedan lönenämnden medelst protokollsutdrag anhållit, att drätselkammaren ville yttra sig över 

den del av skrivelsen, där arbetarne begära att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå till 

arbetare även, då arbetet tillfälligtvis måst avbrytas till följd av att arbetet tagit slut, hade 

byggnadskontoret i enlighet med kammarens beslut den 7 nästlidne juni inkommit med 

yttrande, däri kontoret för sin del tillstyrker framställningen. 

Sedan vidare antecknats att kammaren vid sammanträde den 14 mars 1918, § 4, bl.a. beslutat 

att arbetare, som tillhöra den grupp, som under år 1917 utgjort arbete för staden under minst 

sex månader, räknat efter 8 timmars arbetsdag, erhålla familjeunderstöd för år 1918, om de äro 

i arbete vid utbetalningstillfället 

och 

att arbetare, tillhörande förenämnda grupp, vilken i arbete hos staden blivit sjuk skall utan 

hinder härför erhålla familjeunderstöd, 

beslutade nu kammaren med ändring av sitt vid sammanträde den 14 mars 1918, § 4, fattade 

beslut i första punkten, att, då avbrottet i arbete är högst 7 dagar, familjeunderstöd skall utan 

hinder härför utbetalas till resp. arbetare. 

 

§5. 

Stadskamreraren K.H.Santesson hade i skrivelse till drätselkammaren den 10 nästlidne juli med 

meddelande att han hade för avsikt att ingiva ansökan till stadsfullmäktige i Söderhamn om 

erhållande av den där ledigförklarade stadskamrerarebefattningen anhållit, att kammaren ville 

utfärda ett tjänstgöringsbetyg för honom. I skrivelsen framhöll stadskamreraren vidare att 

stadskamrerarens i Söderhamn lön är 1000 kronor större än i Luleå och att han f.n. ansåg sig 

underbetald i det hans dyrtidstillägg för åren 1916-1918 utgått med c:a 8,1 % å den tillhopatagna 

lönen för dessa år, häri inberäknat den del av dyrtidstillägget för 1918, som ännu icke är utbetalt, 

samt att härvid icke medtagits år 1915, för vilket år vissa av stadens befattningshavare erhöllo 

dyrtidstillägg, utan endast de år, som staden utbetalt sådant tillägg. 

Sedan ordföranden föredragit ett av honom på grund av den korta tid, som utsatts för 

ansökningens i fråga ingivande, utfärdat tjänstgöringsbetyg för stadskamreraren, beslutade 

kammaren att godkänna detsamma. 



I samband härmed väcktes fråga om åtgärds vidtagande med anledning av vad av 

stadskamreraren anförts beträffande till honom nu utgående löneförmåner. Då dessa 

löneförmåner enligt drätselkammarens förmenande otvivelaktigt måste anses jämförelsevis 

låga med hänsyn till det ansvar och arbete, som vore förenat med stadskamrerarebefattningen 

och det därjämte måste vara för staden ofördelaktigt, om den nuvarande stadskamreraren, som 

ägde ingående kännedom om stadens olika behov och för desammas befrämjande visat stort 

intresse, skulle av i skrivelsen angiven anledning anse sig böra söka befattning å annan plats, 

beslöt kammaren under erinran om det förtjänstfulla sätt, på vilket stadskamrerare Santesson 

fullgjort sina åligganden i stadens tjänst, att föreslå stadsfullmäktige att tillerkänna denne ett 

personligt lönetillägg av 1000 kronor pr år att utgå f.o.m. den 1 januari 1918 tillsvidare, 

intilldess ny lönereglering för stadskamreraretjänsten blivit genomförd. 

 

§6. 

Upptogs frågan om stadshotellets uthyrning f.o.m. 1919 års ingång. 

Efter överläggning beslutade drätselkammaren att, innan ärendet tages i vidare behandling, 

tillskriva källarmästarne G. & J.Edberg, huruvida de, sedan hyreskontraktet rörande 

stadshotellet upphör med innevarande års utgång, ha för avsikt eller reflektera på att i 

fortsättningen arrendera hotellet samt att, om så vore förhållandet, att de ville till kammaren 

inkomma med uppgift på de villkor de eventuelt önska fästa vid ett erbjudande att övertaga 

hotellrörelsen ävensom vilka utrymmen i hotellet, som de anse sig kunna avstå ifrån; och skulle 

hos källarmästarne anhållan göras om besked i saken senast före den 1 instundande september. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 19 augusti 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Axel Nilsson, Sundberg och J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 12 juni och 2 juli innevarande år. 

 

§2. 

Lärarinnan Amanda Forsén hade i skrivelse till stadsfullmäktige den 7 januari 1913 anhållit om 

restitution av så stort belopp av henne påförda kommunalutskylder för år 1911, som belöper sig 

å det bevillningsfria avdrag av 300 kronor, varav hon skulle kommit i åtnjutande, därest hennes 

inkomst vid taxeringen icke blivit sammanräknad med hennes frånskilda mans, eller kronor 

21:36; och framhöll sökanden att hennes ansökan ej borde synas stadsfullmäktige obillig vid 

betraktande av att den endast innebär en nedsättning av utskylderna till samma belopp, som 

hennes ogifta kamrater med samma lön erlägga. 

Sedan drätselkammaren, till vilken stadsfullmäktige remitterat ansökningen, översänt 

densamma till stadsfogden för yttrande, hade nu denne i till kammaren avgivet yttrande anfört, 



att, då ifrågavarande utskylder erlagts och i behörig ordning av stadsfogdekontoret den 18 juni 

1913 levererats, framställningen icke syntes böra föranleda någon vidare åtgärd. 

Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att med återställande av den remitterade 

handlingen tillstyrka bifall till stadsfogdens förslag. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av smeden Adolf Eriksson i skrivelse 

till fullmäktige gjord anhållan, att han måtte på grund av sin svåra ekonomiska belägenhet, 

orsakad av hans dotters mer än 20-åriga sjukdom, fallandesot, och hans egen tilltagande ålder 

och minskade arbetskraft, erhålla befrielse från erläggande av kommunalutskylderna för år 

1912. 

Sedan stadsfogden inkommit med av drätselkammaren infordrat yttrande, däri han föreslagit 

att, då ifrågavarande utskylder, utgörande 44 kronor 88 öre, numera av Eriksson erlagts, 

framställningen icke måtte föranleda vidare åtgärd, beslutade ekonominämnden vid 

föredragning av ärendet att hos stadsfullmäktige hemställa om bifall till detta av stadsfogden 

gjorda förslag. 

 

§4. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av vagn- och stallkarlen Per 

Börjesson i skrivelse till stadsfullmäktige den 20 januari 1915 gjord anhållan, att, då han är 

sängliggande sjuk och hans hälsa bruten, de förfallna kronoutskylderna och hälften av blivande 

kommunalutskylder för år 1915 måtte avskrivas, hade stadsfogden i av drätselkammaren 

infordrat yttrande med anförande, att ehuru Börjesson f.n. saknar utmätningsbara tillgångar till 

utskyldsbeloppets gäldande, sådana omständigheter likväl icke synas föreligga, som tala för 

bifall till framställningen, hemställt om avslag å densamma. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, som icke ansåg sig kunna yttra sig 

över kronoutskyldernas avskrivning, efter anteckning, att de Börjesson för år 1914 påförda 

kommunalutskylder utgöra 58 kronor och 10 öre, vilka hittills icke guldits, att hos 

stadsfullmäktige hemställa om avslag å framställningen. 

 

§5. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Anna Hagerén, änka efter 

avlidne urmakaren Gust.Hagerén, i skrivelse till fullmäktige gjord anhållan om befrielse från 

betalningsskyldighet av den kommunalskatt, som för år 1915 påförts hennes samma år avlidne 

man och den skatt, som framdeles kommer att påföras honom, hade stadsfogden i av 

drätselkammaren infordrat yttrande med hänsyn tagen till sökandens tryckta ekonomiska 

ställning förordat bifall till den gjorda framställningen med meddelande tillika, att 

skattebeloppet för år 1915 uppgår till 24 kronor 50 öre och att efter nämnda år några 

kommunalutskylder icke påförts urmakaren Hagerén. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att med återställande av 

remisshandlingarne föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville besluta att överlämna 

ansökningen till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger upptaga utskyldsbeloppet i fråga 

24 kronor 50 öre å avkortningsförteckning. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Ida Bergqvist, änka efter 

stationsförmannen Carl Wilhelm Bergqvist, vilken avled den 7 augusti 1914, i skrivelse gjord 

anhållan, att fullmäktige måtte, då hon utom sig själv hade två barn om 7 år att försörja och ej 

har annan inkomst än sin pension, 371 kronor pr år, efterskänka hennes avlidne mans för år 

1914 påförda kommunalutskylder. 



Sedan stadsfogden med vitsordande av de utav sökanden i framställningen lämnade uppgifter 

och med hänsyn till hennes bekymmersamma ekonomiska ställning i till drätselkammaren 

avgivet yttrande förordat bifall till den gjorda framställningen, beslutade ekonominämnden vid 

föredragning av ärendet att föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna ansökningen 

till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga utskylderna i fråga, 100 kronor 10 

öre, å avkortningsförteckning. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av arbetaren Erik Olofson i skrivelse 

gjord anhållan, att fullmäktige ville på grund av hans höga ålder och hans hustrus långvariga 

sjukdom, som gör att han icke kan försörja sig, befria honom från erläggande av honom för 

åren 1914 och 1915 påförda kommunalutskylder. 

I av drätselkammaren infordrat yttrande anför stadsfogden att de Olofson för år 1915 påförda 

utskylderna, 21 kronor, hava av honom erlagts och av stadsfogdekontoret levererats den 30 

november 1917, varemot utskylderna för år 1914, utgörande samma belopp, kvarstå oguldna; 

och hemställer stadsfogden, att, då Olofson visserligen saknar utmätningsbara tillgångar, men 

sådana omständigheter likväl icke synas föreligga, som tala för bifall till framställningen, 

densamma måtte avslås. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att hemställa, att 

stadsfullmäktige ville besluta att överlämna ansökningen till stadsfogden för att, därest laga 

skäl föreligger, upptaga de oguldna utskylderna för år 1914, 21 kronor, å 

avkortningsförteckning. 

 

§8. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren återremitterat en av arbetaren Johan Bodin i 

Karlsvik i skrivelse den 27 februari 1914 till fullmäktige gjord anhållan att han, som en längre 

tid under senare delen av förlidet år varit sängliggande sjuk i lunginflammation och genom 

sviterna därav haft sina arbetskrafter nedsatta ävensom haft sjukligt inom sin familj, måtte bliva 

befriad från erläggande av de i rest komna utskylderna för år 1913, hade nu stadsfogden i av 

drätselkammaren infordrat yttrande hemställt, att, ehuru Bodin f.n. saknar utmätningsbara 

tillgångar till utskyldsbeloppets gäldande, men sådana omständigheter likväl icke föreligga, 

som tala för bifall till ansökningen, densamma måtte avslås. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att med remisshandlingarnas 

återställande föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna ansökningen till 

stadsfogden för att, därest laga skäl föreligga, upptaga utskyldsbeloppet för år 1913, 53 kronor 

12 öre, å av kortningsförteckning. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av arbetaren Frans Gustaf Lindberg i 

skrivelse hos fullmäktige gjord anhållan att, då han har svårighet att betala hyra, ved och lyse 

till det bolag, där han är anställd, och har en familj på 6 personer, vilka hava otillräckligt med 

kläder och skor, stadsfullmäktige måtte befria honom från för åren 1915-1917 påförda 

kommunalutskylder. 

I av drätselkammaren infordrat yttrande anför stadsfogden att, ehuru Lindbergs ekonomiska 

ställning synes vara mindre god, sådana omständigheter likväl icke föreligga, som kunna 

motivera ett bifall till framställningen, varför han med hänsyn jämväl till de ekonomiska 

konsekvenser, som ett sådant bifall kunde komma att medföra, anser sig böra hemställa, att 

densamma lämnas utan avseende. 

Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att hemställa hos stadsfullmäktige att 

framställning icke måtte föranleda fullmäktiges åtgärd. 



 

§10. 

Föredrogos och lades till handlingarne 

1/ Från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 25 april 

1918 för kännedom beträffande i § 14 av protokollet förtecknade ärendet; 

2/ Av drätselkammarens tekniska nämnd till ekonominämnden överlämnad, av jägmästaren i 

Bodens revis upprättad virkesredogörelse för stadsskogen; 

3/ Från magistraten inkommet bestyrkt utdrag av stadsfullmäktiges protokoll för den 10 maj 

1918, § 1, ang. beviljat anslag för inköp av en mindre ångbåt. 

 

§11. 

J.F.Johansson m.fl. poliskonstaplar hade i skrivelse till drätselkammaren hembjudit kammaren 

att övertaga en av dem år 1914 inköpt skrivmaskin av märket ’Continental’, vilken varit i 

användning å polisvaktkontoret. 

Sedan stadsfiskalen i yttrande uttalat, att skrivmaskin är nödvändig å polisvaktkontoret, 

beslutade ekonominämnden, som övertygat sig om att maskinen är i gott stånd, att inköpa 

densamma för erbjudna pris av 500 kronor att användas å polisvaktkontoret. 

 

§12. 

Poliskonstaplarne C.E.Olovsson och Simon Olsson, vilka hava sin tjänstgöring förlagd till 

livsmedelsnämndens kortbyrå, hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit, att, då det visat 

sig olämpligt att vid fullgörandet av göromålen å kortbyrån använda uniform, få sig tilldelat en 

årligt arvode av 250 kronor i beklädnadsersättning f.o.m. den 1 februari 1917. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att, då något vägande skäl för 

olämpligheten att använda uniform vid ifrågavarande förrättning icke anförts, remittera ärendet 

till livsmedelsnämnden med anhållan om yttrande över framställningen i fråga. 

Nämnden ville vidare erinra därom att som stadens poliskår av magistrat och stadsfiskal anses 

otillräcklig, de ordinarie poliskonstaplarne lämpligen borde beredas tillfälle att åter inträda i 

aktiv tjänst hos poliskåren, varvid också sådana framställningar som den föreliggande icke 

behövde förekomma. 

 

§13. 

Stadskamreraren hade i enlighet med av drätselkammaren meddelade uppdrag inkommit med 

förslag till fördelning av de i årets utgiftsstat under rubrik 35 avsatta brännvinsmedel, Kr. 

789:76. 

Svenska arb. allm. sjuk- och begravningskassa, avd. 230, Luleå,  

för lokalhyror och agitation   Kr. 50:- 

Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begravningskassa, 

avd. 105, Luleå, hyresbidrag   Kr. 50:- 

Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, avd. 206, 

Luleå, hyresbidrag    Kr. 50:- 

Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, avd. 26, 

Bergviken, hyresbidrag    Kr. 60:- 

Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd. 6, 

Luleå hyresbidrag    Kr. 50:- 

Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd. 93, 

Bergviken, hyresbidrag    Kr. 50:- 

Svenska Fattigvårdsförbundets barnavårdsutskott, kostnader för 

Barnavårdsmöte i Luleå    Kr. 97:53 

Kretsrådets i Luleåkretsen av I.O.G.T., nykterhetsarbetets 



befrämjande     Kr. 200:- 

Logerna Nordanborg och Nordens Väl av N.G.T.C., 

hyresbidrag, 50 kr. år loge    Kr. 100:- 

    Summa kronor 707:53 

 

Efter tagen del av de grundsatser, efter vilka fördelningen av medlen skett, beslutade 

ekonominämnden vid föredragning av ärendet att till stadsfullmäktige överlämna förslaget med 

hemställan om godkännande av detsamma. 

Nämnden beslutade vidare att föreslå att stadsfullmäktige måtte förskriva det villkor vid 

anslagens beviljande att medlen användas uteslutande för verksamheten inom staden och att 

redovisning eller redogörelse för dessas användning lämnas till drätselkammaren. 

 

§14. 

Beviljades kontorsskrivaren Elsa Johansson begärd semester under en månad; och skulle 

stadskamreraren närmare bestämma tiden för densamma. 

 

§15. 

En av stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterad framställning av Emelie Johanna Maria 

Hollstrand, änka efter f.d. stadsfogden i Luleå G.G.Hollstrand om erhållande av något 

understöd av staden, remitterades till stadskamreraren för införskaffande av bouppteckning och 

andra upplysningar, som kunna vara till nytta vid nämndens prövning av ansökningen. 

 

§16. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från landshövding 

Malm m.fl. att fullmäktige ville för täckande av kostnaderna för anordnade av en 

bostadskongress i Luleå bevilja ett förslagsanslag av 750 kronor. 

Sedan av skrivelsen antecknats, att kostnaderna för kongressen förslagsvis beräknats till 2000 

kronor, beslutade ekonominämnden, att, då den numera avhållna kongressen i flere avseenden 

varit till stor nytta för staden, hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den gjorda 

framställningen. 

Protokollet förklarades beträffande detta ärende genast justerat. 

 

§17. 

Beslutade nämnden att utse ordföranden och stadskamreraren att å drätselkammarens vägnar 

inför notarius publicus förrätta utlottning av de obligationer, vilka för verkställande av 

föreskriven amortering å Luleå stads obligationslån av åren 1890, 1900, 1901 och 1909 skola 

infrias. 

 

§18. 

Föredrogs och lades till handlingarne från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av 

stadsfullmäktiges protokoll för den 30 maj 1918 för kännedom beträffande i §§ 3, 11, 12, 13, 

16, 20 och 21 av protokollet omförmälda ärenden. 

 

§19. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Norrbottens läns dispensärnämnd 

hos fullmäktige gjord anhållan, att under kommande 5-årsperiod f.o.m. år 1919 erhålla följande 

bidrag 

dels naturaförmåner till dispensärsjuksköterska i Luleå, bestående av möblerad bostad om minst 

2 rum och kök med fri värme och fritt lyse, 



dels ett kontant belopp av såsom förut 360  kronor med på grund av dyrtiden skälig förhöjning 

av c:a 200 kronor. 

Sedan antecknats att stadsfullmäktige den 10 april 1913, § 3, beslutat att för åren 1914-1918 

bevilja ett bidrag av 360 kronor till avlönande av en dispensärsjuksköterska under förutsättning, 

att hennes begynnelselön bleve 1000 kronor för år räknat samt, under förutsättning att hon blir 

stationerad i Luleå stad, lämna henne fri bostad eller en hyresersättning av 300 kronor pr år. 

Efter anteckning härav beslutade ekonominämnden att med återställande av remisshandlingarne 

hemställa att stadsfullmäktige ville besluta att förhöja stadens bidrag till avlöning av 

dispensärsjuksköterska med 200 kronor till 560 kronor. 

Nämnden beslutade vidare att, då drätselkammaren icke anser sig under nuvarande förhållanden 

kunna bereda eller anskaffa av nämnden föreslagna möblerade bostad om 2 rum och kök, 

föreslå att stadsfullmäktige ville t.v. bevilja henne en hyresersättning av 400 kronor pr år. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§20. 

Styrelsen för Tekniska skolans föreläsningsanstalt hade hos stadsfullmäktige gjort anhållan, att 

fullmäktige med hänsyn till alltjämt fortgående stegring av kostnaderna för föreläsningarna, 

måtte för år 1919 bevilja anstalten ett anslag av 1000 kronor. 

Sedan antecknats att det av stadsfullmäktige till anstalten beviljade anslag under en följd av år 

intill år 1918 utgått med 600 kronor och under år 1918 med 750 kronor, beslutade nämnden att 

med återställande till stadsfullmäktige av den remitterade handlingen tillstyrka bifall till den av 

styrelsen för anstalten i fråga gjorda framställningar; och skulle protokollet beträffande detta 

ärende omedelbart justeras. 

 

§21. 

Slaktaren Klas Johansson hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att kammaren ville 

medgiva honom rätt att frånträda av honom i Saluhallen förhyrda lägenhet den 1 juli, oaktat 

kontraktstiden utgår först den 23 november 1918. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att avslå framställningen. 

 

§22. 

Med anledning av hyresnämndens beslut den 12 juni 1918, § 135, beslutade ekonominämnden 

på förslag av stadskamreraren att anhålla, att fattigvårdsstyrelsen ville retroaktivt f.o.m. den 1 

oktober 1917 betala skillnaden mellan den hyra, kammaren erlägger för dels en lägenhet om 1 

rum och kök å vinden till fastigheten n:r 9 i kvarteret Vargen dels en lägenhet om 1 rum och 

kök å vinden till fastigheten n:r 10 i samma kvarter, nämligen 30 kronor pr månad, och den 

hyra för dessa lägenheter, som stenarbetarne G.F.Alm och K.J.Johansson resp. erlägga, eller 25 

kronor pr månad. 

 

§23. 

Med anledning av hyresnämndens beslut den 12 juni 1918, § 136, varigenom målaremästaren 

J.A.Nilsson fått sin åtgärd att f.o.m. den 1 oktober 1918 uppsäga drätselkammaren från den av 

kammaren av honom förhyrda lägenheten i fastigheten n:r 8 i kvarteret Hackspetten godkänd, 

hade kammaren samtidigt erhållit tillstånd att uppsäga sin hyresgäst i lägenheten i fråga, fru Ida 

Nilsson, till avflyttning vid samma tid. Som fru Nilsson alltså kommer att sakna bostad vid 

instundande höstflyttning och drätselkammaren icke anser sig på grund av det stora antal 

bostadslösa, som f.n. finnas inom samhället och vilka enligt bostadsförmedlingsnämndens 

senast lämnade uppgift utgöra minst 26 familjer, kunna bereda fru Nilsson bostad, beslutade 

nämnden att hemställa hos fattigvårdsstyrelsen, att styrelsen ville taga i omprövande, huruvida 

icke lämpligen framställning borde göras hos Juckasjärvi kommun, till vilken fru Nilsson hör i 



fattigvårdshänseende, att den måtte på förut angivna skäl själv övertaga 

understödsverksamheten för henne, särskilt om någon bostadsbrist icke finnes i Kiruna, vilket 

samhälle torde kunna bereda henne samma förvärvsmöjlighet, som hon här har. 

 

§24. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Luleå Musiksällskap gjord 

anhållan, att fullmäktige ville med tagen hänsyn till, att sällskapet för närvarande arbetar under 

stora ekonomiska svårigheter, för tvenne konserter under musiksäsongen hösten 1918 – våren 

1919 antingen fritt upplåta stadens festivitetssal eller ock för ändamålet bevilja ett anslag som 

svarar mot utgifterna för hyra, värme, lyse m.m. för salen i fråga, beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att tillstyrka att stadsfullmäktige ville bevilja Luleå Musiksällskap ett 

förslags-anslag av 110 kronor för ifrågavarande ändamål. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§25. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Tekniska skolans 

styrelse om erhållande av ett anslag för skolans verksamhet under år 1919 av 2500 kronor 

förutom fri upplåtelse av de lokaler, över vilka skolan hittills förfogat, jämte fritt vatten. 

Av skrivelsen inhämtades, att den höjning med 500 kronor av det för innevarande år utgående 

anslaget, nödvändiggöres av den ökning i utgifter, som den allmänna prisstegringen medfört 

samt framför allt den löneförbättring, varom skolans lärarekår anhållit och för vilken i samband 

med en framställning till fullmäktige om höjning av elevavgifterna en närmare redogörelse 

lämnats. 

Sedan vidare antecknats att det av stadsfullmäktige till skolan beviljade anslag under en följd 

av år intill år 1918 utgått med 1500 kronor och under år 1918 med 2000 kronor, beslutade 

ekonominämnden att hos stadsfullmäktige hemställa att fullmäktige ville besluta 

att för år 1919 bevilja Tekniska skolan ett anslag av 2500 kronor förutom fri upplåtelse av de 

lokaler, över vilka skolan hittills förfogat, jämte fritt vatten samt 

att lämna skolans styrelse i uppdrag att hos Kungl. Maj:t göra framställning om statsbidrag till 

skolan för år 1919. 

Protokollet förklarades beträffande detta ärende genast justerat. 

 

§26. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av livsmedelsstyrelsens fiskesektion 

medelst utdrag av dess protokoll för den 25 juni 1918 gjord hemställan, att fullmäktige ville 

efterskänka de hyresbelopp, som f.n. enligt hyreskontrakt utgå för de lokaler, sektionen 

disponerar i Saluhallen, nämligen 600 kronor för fiskhandelslokalerna och 200 kronor för 

magasinet å övre botten, på så sätt att dessa belopp utgå ur drätselkammarens för innevarande 

år fastställda inkomststat. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden, som ansåg de förenämnda hyrorna 

vara synnerligen moderata och att den av fiskesektionen föreslagna manipulationen med 

ändring av en redan fastställd stat, på vilken uttaxeringen grundas, icke torde vara utförbar, 

hemställa att stadsfullmäktige ville, även med hänsyn till den förlustbringande affär, som 

Saluhallen är, avslå den av livsmedelsstyrelsens fiskesektion gjorda framställningen. 

 

§27. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Thurfjell hos fullmäktige 

väckt motion om beviljande av ett anslag av 450 kronor för anordnande av en musikvecka under 

instundande höst, liknande den, som med stadens understöd avhölls under september månad 

förlidet år. Av motionen bilagd stat för utgifter och inkomster för musikveckans ekonomi 



framgår, att de bidrag, som Luossavaara-Kiirunavaara AB, AB Luleå Järnverk och AB Luleå 

Träsliperi samt Luleå stad skulle lämna, resp. 250, 200 och 450 kronor, tillhopa med 

inkomsterna för biljetter skulle täcka utgifterna, 1600 kronor; och föreslog motionären att 

stadsfullmäktige ville lämna styrelsen för Luleå Musiksällskap i uppdrag att anordna 

musikveckan i fråga. 

Sedan antecknats, att i räkenskapen ett belopp av 133 kronor 13 öre, utgörande behållning från 

1917 års musikvecka, finnes reserverat, beslutade ekonominämnden att med återställande av 

remisshandlingarna hemställa att stadsfullmäktige ville med bifall till motionen bevilja ett 

anslag av 450 kronor till ifrågavarande ändamål. 

 

§28. 

Föredrogs och lades till handlingarne 

1/ Kungl. Kammarrättens utslag den 22 maj 1918 i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas 

taxering till inkomst för år 1915; 

2/ Utdrag av Luleå Utskänkningsbolags protokoll för den 28 juni 1918, § 3, angående 

inackordering i maten av brandmanskapet å den s.k. Skeppsbrokällaren; 

3/ Av drätselkontoret upprättad räkning över Luleå stads barnkolonis ställning den 31/7 1918; 

4/ Från magistraten inkommen avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 27 juni 1918 för 

kännedom beträffande de i §§ 11, 18-29 och 33 av protokollet omförmälda ärenden. 

 

§29. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från schaktmästaren Erik Asplund i 

skrivelse gjord anhållan att bliva befriad från hans vid utgången av år 1918 till betalning 

förfallna kommunalutskylder till Luleå stad, beslutade nämnden att remittera framställningen 

till stadsfogden för utredning och yttrande. 

 

§30. 

Sedan fråga väckts om höjning av hyrorna i Saluhallen beslutade nämnden att uppdraga till 

ledamoten herr Axel Nilsson och stadskamreraren att uppgöra och inkomma med förslag till 

höjning av hyrorna i fråga. 

 

§31. 

Föredrogs tvenne nya räkningar å av stadsfiskalen upphandlade uniformseffekter och diverse 

reparationer av beklädnadspersedlar. 

Antecknades först att stadsfiskalen, som icke äger rätt att upphandla förnödenheter för 

poliskåren, i trots av drätselkammarens tillsägelser icke ställer sig till efterrättelse de 

bestämmelser rörande upphandlingar av effekter, som kammaren den 23 april 1914 utfärdat till 

efterföljd. 

Stadsfiskalen har sålunda icke verkställt den beklädnadsmönstring, som hösten år 1917 skulle 

ha utförts för utrönande av den myckenhet nya persedlar, som under innevarande år borde 

anskaffas, varför anbud heller icke infordrats för att underställas drätselkammarens prövande. 

Med anledning härav beslutade ekonominämnden att hemställa hos magistraten, vilken 

poliskåren är underställd, att magistraten ville övertaga bestyret med upphandling av 

förnödenheter för poliskåren och upprättande av utgifts- och inkomststat för densamma. 

Nämnden får vidare erinra om nödvändigheten av att stadsfiskalen anmodas inkomma med 

förklaring över det slösaktiga sätt, på vilket hand under innevarande år verkställt upphandling 

av förnödenheter för poliskåren, i det att inköp skett i större mängd än som synes vara behövligt. 

Så har under året t.ex. 20 st. nya pälsmössor inköpts, 20 st. nya sablar med tillbehör, 20 st. nya 

mössmärken etc., då polispersonalen, som bär uniform, utgöres av högst 15 personer. På grund 

av dessa nyanskaffningar under dyrtid har utgiftsstaten överskridits med betydliga belopp. 



 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 20 aug. 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, B.A.Hellsten, O.E.Wester och 

Alb.Falk samt undertecknad sekr. Därjämte övervars sammanträdet av andre stadsingenjören 

E.Möller. Ledamoten hr D.Andersson infanns sig under behandlingen av sista ärendet å 

föredragningslistan. 

 

§1. 

Till justeringsmän utsågos hrr Alb.Falk och O.E.Wester. 

 

§2. 

Sedan stadsfullmäktige genom beslut den 31 sistlidne maj till folkskolestyrelsen återremitterat 

styrelsens förslag om tillbyggnad av Mjölkuddens skolhus för upprättande av nytt förslag och 

styrelsen den 5 sistlidne juli beslutat låta uppgöra ritningar och kostnadsförslag för en 

tillbyggnad på västra gaveln i husets längdriktning, varigenom utrymme för skolsalar, skolkök, 

gymnastiksal, lärarerum och källarlokaler skulle vinnas, hade nu byggnadskontoret inkommit 

med nämnda ritningar och kostnadsförslag. 

Folkskolestyrelsen beslöt föreslå uppförande av en tillbyggnad i huvudsaklig 

överensstämmelser med dessa förslag med den ändring, att gymnastiksalen göres större genom 

sammanslagning med år ritningen upptaget avklädningsrum, vilken tillbyggnad bör kunna tagas 

i anspråk den 1 sept. 1919, samt hemställa, att stadsfullmäktige ville för byggnadsarbetet anslå 

85000:- kr. samt för behövliga skolköksinventarier 2500:- kr. 

Protokollet förklarades i denna punkt genast justerat. 

 

§3. 

Folkskolläraren A.Rydorff hade i skrivelse den 9 innevarande aug. med stöd av läkarebetyg 

anhållit om tjänstledighet på grund av sjukdom under nästinstundande hösttermin, och beslöt 

folkskolestyrelsen bifalla den sålunda gjorda anhållan. 

Folkskolestyrelsen uppdrog åt undervisningsnämnden att förordna vikarie för hr Rydorff. 

 

§4. 

Folkskollärarinnan Dagmar Euréns anhållan om tjänstledighet för sjukdom under sept. månad 

remitterades till undervisningsnämnden för beslut. 

 

§5. 

Genom cirkulär den 13 innevarande augusti hade Kungl. Folkskolöverstyrelsen med anledning 

av Kungl. Medicinalstyrelsens framställning om framflyttning av läsårets början anmodat 

folkskolestyrelsen att vidtaga de åtgärder, som med hänsyn till utbredningen å orten av de s.k. 

spanska sjukan prövades vara av nöden. 



Sedan det blivit upplyst, att folkskolinspektören, förste provinsialläkaren och t.f. stadsläkaren 

tillstyrkt, att höstterminens början framflyttas en vecka, beslöt folkskolestyrelsen i enlighet 

härmed. 

 

§6. 

Enterprenören för skurningen i Östra och Västra folkskolorna hade begärt, att ersättningen för 

skurningen skulle för nästa läsår höjas i Östra skolan till 150:- kr. och i Västra skolan till 80:- 

kr. för varje gång samt för fönstertorkningen till resp. 80:- och 48:- kr. 

Folkskolestyrelsen beslöt bifalla den sålunda gjorda anhållan om höjning av ersättningen för 

skurningen i de båda skolhusen samt bestämma, att ersättningen för fönstertorkningen skulle i 

höst utgå med 40:- kr. i Östra och 30:- kr. i Västra skolan. 

 

 Dag som ovan 

  Alf.Gullberg 

   /P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

O.E.Wester 

Albert Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med folkskolestyrelsens undervisningsnämnd den 26 aug. 

1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, hrr K.H.Hultström och O.E.Wester samt undertecknad 

sekreterare. 

 

§1. 

Till vikarie för folkskolläraren A.Rydorff under nästkommande hösttermin valdes 

folkskolläraren Frans Ericsson från Malmberget. 

 

§2. 

Till vikarie för folkskolläraren A.Forsén under månaden sept.- nov. innevarande år valdes 

folkskolläraren Ludvig Jakobsson från Degerfors. 

 

§3. 

Överläraren erhöll i uppdrag att anskaffa vikarie, i händelse några av de nu vald skulle vara 

förhindrade att mottaga förordnande, varvid i främsta rummet folkskollärarinnan Maj Lindahl 

borde hamna i åtanke, om manlig lärare ej kunde anskaffas. 

 

§4. 

Sedan folkskolestyrelsen till undervisningsnämnden remitterat folkskollärarinnan Dagmar 

Euréns anhållan om tjänstledighet för sjukdom under en månad fr.o.m. den 9 nästkommande 

september, beslöt nu nämnden bifalla denna anhållan. 

 

§5. 

Till vikarie för folkskollärarinnan Dagmar Eurén under en månad fr.o.m. den 9 nästkommande 

september valdes folkskollärarinnan Maria Åhrström. 



 

§6. 

Folkskolläraren Arvid Augusti Rydorff hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle med 

anledning därav till protokollet antecknas, att hr Rydorff tjänstgjort fr.o.m. den 1 sept. 1908 till 

den 1 juli 1914 samt såsom ordinarie lärare vid samma skolor fr.o.m. sistnämnda dag, i vilken 

tjänst han fortfarande hvarstår, att han varit tjänstledig för krigstjänstgöring under sept. månad 

1914, fr.o.m. den 15 jan. t.o.m den 23 febr. 1917 samt fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 1 juni 1918, 

att han varit tjänstledig för tjänstgöring å annan ort dels höstterminen 1916, dels fr.o.m den 24 

febr. t.o.m. den 1 juni 1917, samt att han under större delen av sin tjänstgöring härstädes 

ävenledes undervisat i slöjd åtta veckotimmar. 

Undervisningsnämnden förklarade hr Rydorff berättigad till så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet      Berömlig; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt leda  

ungdomens fostran     Berömlig; 

Nit      Berömligt; 

Vandel      Hedrande. 

 

§7. 

Till en ledigannonserad plats som städerska i Östra folkskolan hade följande sökande anmält 

sig, nämligen Annie Andersson, Bergviken, hustru Anna Adolfsson, Östermalm, hustru Hanna 

Lindgren, Timmermansgatan 27, hustru Hanna Sundgren, Lulsundsgatan 10, Signe Johansson, 

Residensgatan 14, hustru Selma Westerlund, Elvgatan 4 och hustru Edla Ågren, 

Skeppsbrogatan 39. 

 

§8. 

Till städerska i Östra folkskolan, norra flygeln, under nästkommande hösttermin valdes hustru 

Anna Sundgren, Lulsundsgatan 10 mot ett arvode av 55 kr. för tjänstgöringsmånad samt den 

del av för året utgående dyrtidstillägg, som faller på sista kvartalet detta år. Städerskan skulle 

fortfarande som hittills äga skyldighet att själv hålla sig med för städningen erforderligt lyse. 

 

 Dag som ovan 

 Oskar Åhrström. 

   /P.Edv.Lindmark” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fört vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 27 augusti 1918. 

 

Närvarande herrar: Burström, Falk, Hjelm, Nordlander och Aurén ävensom Hamnmästaren. 

 

§1. 

Justerades protokollet från Direktionens sammanträde den 13 ds. 

 

§2. 

Vid sammanträde den 11 sistl. juni hade tillsatts en kommitté bestående av hrr. Burström, Hjelm 

och Falkland att inkomma med yttrande och utredning rörande konsul H.Burmans erbjudande 

att till Hamndirektionen till ett pris av 60 öre pr kvf. försälja ett markområde innehållande 

76020 kvf. av den s.k. Sellinska slipen. 



Kommitterade hade till sammanträdet inkommit med begärt yttrande, vari framhålles, att sedan 

södra hamnplanen slutgiltigt ordnats kommer hamnens nuvarande magasins- och 

verkstadsområde att tagas i anspråk för upplagsplatser, och får då lämpligt område annorstädes 

anskaffas. 

Ett dylikt, för hamnens ändamål lämpligt område finnes, enligt kommitterades mening, icke att 

tillgå med undantag av den nu utbjudna Sellinska slipen, som erbjuder stora fördelar dels till 

följd av dess lämplighet som uppdragningsplats för hamnens fartyg, och dels tillföljd av dess 

fria läge vid älven, som gör att densamma kan hållas tillgänglig senare på hösten och tidigare 

på våren än något annat område invid stadens stränder. 

Kommitterade, som ansett att den utbjudna marken borde utökas att omfatta hela det område, 

vilket å bifogad karta betecknats med c/, och som innehåller 98683 kvf., och att området borde 

försäkras hamnen intill dess Stadsfullmäktige hunnit i ärendet besluta, hade underhandlat med 

konsul Burman dels rörande priset, dels rörande utsträckandet av anbudets giltighetstid. 

Dessa underhandlingar hade resulterat i att området lämnats Hamndirektionen på hand till den 

1 oktober d.å. till ett pris av 55 öre pr kvf., däri inbegripet å området uppförda byggnader. 

Köpesumman skulle uppgå till kr. 54275:65. 

Kommitterade tillstyrka köpet till ovan angivna pris. Vidare tillstyrka kommitterade inköpandet 

av motor och inventarier till slipen till det av konsul Burman begärda priset kr. 7572:97. 

Vid behandling av detta ärende beslutade Direktionen ingå till Stadsfullmäktige med anhållan 

om att Fullmäktige av hamnens tillgängliga medel måtte anslå ett belopp av kr. 61848:62 till 

inköp av sagda markområde jämte slipinventarier. 

 

§3. 

Sedan Hamndirektionen vid föregående sammanträde beslutat att till Luossavaara – 

Kiirunavaara Aktiebolags huvudkontor, till lotsstyrelsen och till tyska rederiföreningens ombud 

härstädes avlåta en skrivelse rörande ångaren Valencias grundstötning i Tjuvholmssundet och 

därmed förknippade omständigheter, hade Hamnmästaren till sammanträdet inkommit med 

förslag till en dylik skrivelse, vilken av Direktionen godkändes. Se bil. I. 

 

§4. 

Från Livsmedelsstyrelsens fiskesektion hade inkommit protokollsutdrag, vari hemställes att 

sektionens förråd av is och salt måtte få kvarligga i norra varuskjulet. 

Direktionen beslutade att tills vidare bifalla framställningen. 

 

§5. 

Sedan kontrollanten vid hamnförvaltningsbyggnaden påvisat att byggmätaren i enlighet med 

arbetsbeskrivningen endast hade skyldighet att i köken uppsätta spisar av godkänd modell med 

kopparbehållare, men således i saknad av torkugnar, beslutade Direktionen föranstalta om 

inrättande av underugnar i alla köken, samt i lägenheterna om mera än 2 rum och kök jämväl 

sidougnar. 

 

§6. 

Protokollet i sin helhet förklarades omedelbart justerat. 

 

 Som ovan. 

 Efter uppdrag. 

  Karl Hj.Falkland” 

 

 

 



 

 

” Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 aug. 1918. 

 

Närvarande: Herr ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, Thurfjell, Åhrström, 

Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N. Falk, fröken Svensson, herrar Lindgren, Hanson, Palm, 

Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Hedman, J. A. Nilsson, A. V. Falk, 

Andersson, Groth och Hultström samt t. f. stadskamreraren Dahl, varemot som frånvarande 

antecknades herr vice ordföranden samt herrar Brändström, Carlgren, Svensén, Lindquist och 

Berlin. Av dessa hade herrar vice ordföranden, Brändström och Berlin ej anträffats, herrar 

Svensén och Lindquist hade anmält sig förhindrade att bevista sammanträdet och herr Carlgren 

var frånvarande utan anmält laga förfall. 

Därjämte övervar herr borgmästaren sammanträdet. 

 

§1. 

Utsågos fru Bohlin och herr Hedman att jämte ordföranden tisdagen den 3 instundande 

september kl. 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades, att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid 

senaste sammanträdet den 27 sistlidne juni förda protokoll. 

 

§3. 

Sedan konungens befallningshavande infordrat stadsfullmäktiges yttrande innan den l 

instundande september över ett av lärarelönenämnden avgivet betänkande rörande de 

statsunderstödda privatläroverken, beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att förklara sig icke hava något att erinra emot de i betänkandet innehållna 

förslag, men samtidigt instämma uti det av herr P. E. Lindström avgivna särskilda yttrande, vari 

han, under åberopande i huvudsak av de skäl, som anförts i herr S. Nylunds reservation, 

förklarat sig anse, att grunderna för statens och kommunernas förhållande till 

privatskoleväsendet böra göras till föremål för en ingående revision. 

 

§4. 

Magistraten hade i skrivelse till stadsfullmäktige anmält, att de av stadsfullmäktige utsedda 

revisorer för granskning av stadens räkenskaper för år 1917 förklarat sig förhindrade att deltaga 

i revisionen och att ej heller revisorssuppleanterna kunnat åtaga sig revisionen. 

Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

företaga val av nya revisorer och suppleanter, samt utsago till revisorer: kamrer R. Lund, 

riksdagsmannen E. Hage och förre landskontoristen H. F. Pira, samt till revisorssuppleanter: 

landskanslisten G. Kristiansson, bankkassör F. Lindgren och registrator V. Huss. 

Tillika beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att höja anslaget till 

bestridande av de med revisionen förenade kostnader från 250 kronor till 500 kronor med 

föreskrift tillika, att ökningen i anslaget skulle uttaxeras. 

 

§5. 

Sedan stadsfullmäktige genom beslut den 31 sistlidne maj till folkskolestyrelsen återremitterat 

förslaget om tillbyggnad av Mjölkuddens skolhus för upprättande av nytt förslag, hade 

folkskolestyrelsen nu inkommit med dylikt förslag, upptagande en tillbyggnad på västra gaveln 

i husets längdriktning, varigenom utrymme för skolsalar, skolkök, gymnastiksal, lärarerum och 

källarlokaler skulle vinnas, och hade styrelsen för egen del föreslagit uppförande av en 



tillbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med detta förslag och uppgjorda ritningar med den 

ändring, att gymnastiksalen göres större medelst tillökning av å ritningen upptaget 

avklädningsrum, vilken tillbyggnad bör kunna tagas i bruk den l sept. 1919, samt hemställt, att 

stadsfullmäktige ville anslå 85,000 kronor för själva byggnaden samt 2,500 kronor för 

behövliga skolköksinventarier. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla folkskolestyrelsens förslag samt bestämde, att anslaget till tillbyggnaden skulle 

upplånas och kostnaden för skolköksinventariernas anskaffande uttaxeras. 

Detta beslut var enhälligt. 

 

§6. 

Den kommitté, som av stadsfullmäktige tillsatts den 28 september 1916 med uppdrag att utreda 

frågan om lämpligaste sättet att ordna indrivningen av oguldna skatter och vad därmed kunde 

sammanhänga, hade nu till stadsfullmäktige inkommit med utredning i ärendet, och hade 

kommittén därvid föreslagit: 

att stadsfullmäktige måtte hos magistraten göra framställning om utarbetande i huvudsaklig 

anslutning till de av kommittén angivna riktlinjer av särskilda bestämmelser rörande den 

kommunala skatteindrivningen i Luleå, och att magistraten därvid, förr än en stadga i sådant 

hänseende fastställes till efterrättelse, måtte lämna stadsfullmäktige tillfälle att yttra sig över 

förslaget; 

att stadsfullmäktige med hänsyn till de ökade göromål, som skulle bliva en följd av 

restantieindrivningen under de former kommittén föreslagit, måtte besluta inrättandet från och 

med nästa års ingång av ytterligare en exekutionsbetjäntsbefattning, vars innehavare skulle 

komma i åtnjutande av samma löneförmåner, vilka enligt gällande lönereglemente äro förenade 

med de två exekutionsbetjäntsbeställningarna härstädes; samt 

att stadsfullmäktige såsom ersättning för den minskning i sportler, särskilt 

indrivningsprovision, som skulle drabba den av exekutionsbetjänterna, vilken skulle hava till 

huvudsaklig uppgift att bestrida av restantieindrivningen föranledda skrivgöromål, måtte 

bevilja ett årligt arvode av 1,000 kronor att utgå till den å stadsfogdekontoret såsom skrivbiträde 

tjänstgörande exekutionsbetjänten. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla, vad kommittén sålunda föreslagit. 

 

§7. 

Då delade meningar uppstått mellan drätselkammaren och hamndirektionen om bästa lösningen 

av frågan om södra hamnplanens ordnande, hade drätselkammaren föreslagit hamndirektionen 

att genom utlysande av en allmän pristävlan införskaffa förslag till ordnande av hamnplanen 

ifråga med pris om 3,000, 2,000 och 1,000 kronor respektive, och hade drätselkammaren 

samtidigt anhållit, att hamndirektionen ville hos stadsfullmäktige dels söka utverka ett anslag 

av exempelvis 7,000 kronor, då man eventuellt kunde inköpa ett eller ett par av de icke 

prisbelönta förslagen, dels föreslå, att det uppdrages åt hamndirektionen och drätselkammaren 

att gemensamt utarbeta program och bestämmelser för pristävlingen och att utse prisnämnd. 

Hamndirektionen hade därefter beslutit att i enlighet med drätselkammarens förslag bos 

stadsfullmäktige anhålla, att stadsfullmäktige ville för angivet ändamål anslå 7,000 kronor även 

som uppdraga åt hamndirektionen och drätselkammaren att gemensamt utarbeta program och 

bestämmelser för pristävlingen samt utse prisnämnd. 

Hamndirektionen hade dock ansett sig böra påpeka, att det för prisen föreslagna beloppet vore 

allt för knappt tilltaget. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

för angivet ändamål av hamnens tillgängliga medel anslå ett belopp av 10,000 kronor att utgå i 



priser å resp, 4,000, 3,000 och 2,000 kronor samt till inköp av ej prisbelönade förslag 1,000 

kronor ävensom att i övrigt bifalla hamndirektionens förslag. 

 

§8. 

Signalvakten å Tjufholmen kapten G. Sätterlund hade, under påpekande att arbetskraften på 

alla områden blivit dyrare samt att arbetet med fartygens passning avsevärt ökats, anhållit att 

det arvode, som anslagits för anställande av biträde åt honom, måtte höjas med minst 400 

kronor. 

Då Sätterlunds biträde, därest det varit av hamndirektionen formligen anställt, skulle hava varit 

berättigat till dyrtidstillägg, hade hamndirektionen, som fann den sökta förhöjningen skälig och 

berättigad, beslutit att bifalla framställningen samt att hos stadsfullmäktige begära anslag för 

ändamålet. 

På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige det begärda anslaget att för 

innevarande år utgå av hamnens tillgängliga medel. 

 

§9. 

Då hamndirektionen erbjudits att för ett pris av 9 kronor 35 öre per hektoliter få inköpa 1,050 

hektoliter koks och det kunde väntas, att detta pris, därest uppköpet uppskötes, betydligt skulle 

stiga, hade hamndirektionen beslutat att för en summa av 9,817 kronor 50 öre inköpa det 

erbjudna partiet samt att hos stadsfullmäktige begära härför nödigt anslag. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att bevilja hamndirektionen det 

begärda anslaget att utgå ur hamnens tillgängliga medel. 

 

§10. 

Uti avgivet yttrande över en av folkskolläraren A.Forsén hos stadsfullmäktige gjord 

framställning om åläggande för folkskolestyrelsen att till honom utbetala oavkortat 

dyrtidstillägg hade folkskolestyrelsen anfört, att resterande dyrtidstillägg jämlikt 

stadsfullmäktiges beslut den 30 maj 1918 den l sistlidne juli utbetalts till samtliga de lärare, 

vilka förut erhållit avkortat sådant, och således även till herr Forsén. 

Med anledning härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden, att 

framställningen ej skulle till någon vidare åtgärd föranleda. 

 

§11. 

Uti avgivet yttrande över en av f. vaktmästaren vid fattiggården B.A.Larzén hos 

stadsfullmäktige gjord ansökan om återfående av erlagda pensionsavgifter till staden hade 

fattigvårdsstyrelsen, med förmälan att de erlagda pensionsavgifterna uppgingo till 134 kronor 

74 öre, tillstyrkt bifall till ansökningen. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige Larzéns ansökan. 

 

§12. 

Diakonissanstalten hade i skrivelse till fattigvårdsstyrelsen hemställt, att styrelsen ville dels för 

innevarande år bevilja ett dyrtidstillägg på 30 % å nu utgående årsavgiften till anstalten 400 

kronor, dels förbinda sig att fr. o. m. år 1919 erlägga en årsavgift av 600 kronor. 

Med anledning härav hade fattigvårdsstyrelsen hos stadsfullmäktige begärt bemyndigande att 

för innevarande år till diakonissanstalten erlägga en tilläggsavgift å 120 kronor, varjämte 

styrelsen beslutit att i nästa års stat upptaga avgiften till anstalten till 600 kronor. 

På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att bevilja fattigvårdsstyrelsen det 

begärda tilläggsanslaget å 120 kronor att anskaffas genom uttaxering. 

 

 



§13. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Mjölkuddens befolkning gjord 

framställning om förflyttning av sopplatsen från Mjölkudden till annat staden tillhörigt, ej 

bebyggt område eller eventuellt om anläggning av en brännugn, hade drätselkammaren, sedan 

byggnadskontoret inkommit med alternativa förslag till förläggning av sopplatsen m. m., 

beslutat att, då det borde anses nödvändigt att samtidigt med frågan om flyttning av sopplatsen 

få frågan om renhållningens ordnande i dess helhet löst, göra förfrågan hos direktören för 

Stockholms stads renhållningsverk ingenjören K.A.Tingsten, om han ville åtaga sig att uppgöra 

ett förslag till renhållningens ordnande för Luleå stad och vad den ungefärliga kostnaden skulle 

uppgå till för hans arbete. 

Efter anteckning att direktör Tingsten nu i skrivelse till drätselkammaren förklarat sig villig att 

uppgöra det begärda förslaget till renhållningens ordnande, hade kammaren beslutit att hos 

stadsfullmäktige anhålla om ett förslagsanslag å 1,000 kronor för ifrågavarande ändamål. 

Vid behandling av detta ärende föreslog beredningsnämnden,, att stadsfullmäktige måtte bevilja 

drätselkammaren det begärda anslaget å 1,000 kronor att uttaxeras. 

 

§14. 

Olov Wallin hade i skrivelse till stadsfullmäktige anhållit, att sedan årets riksdag beviljat ett 

förslagsanslag å 3,000,000 kronor att användas till understöd för uppförande av bostadshus med 

smålägenheter, fullmäktige ville, därest staden skulle erhålla någon del därav, tilldela honom 

ett bidrag för det boningshus, som han har under uppförande å tomten n:o 4 i kvarteret Hästen. 

Uti avgivet yttrande hade drätselkammaren under erinran därom att, då enligt kung], 

kungörelsen den 10 juni 1918 ansökning om erhållande av statsbidrag skall ingivas senast den 

20 juli 1918, Wallins anhållan om erhållande av ett bidrag av det statsanslag, som 

stadsfullmäktige beslutat att göra underdånig ansökan om, är för sent inkommen för att kunna 

prövas av stadsfullmäktige, beslutit hos stadsfullmäktige avstyrka bifall till framställningen, då 

det statsbidrag, varom fullmäktige redan beslutat göra ansökan, icke kan användas till annat 

ändamål än de redan beslutade bostadshusen i kvarteren Renen och Tigern. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

avslå Wallins förevarande framställning. 

 

§15. 

Sedan fröken Anna Svensson hos drätselkammaren anhållit om en del reparationer i 

elementarläroverket för flickor, hade byggnadskontoret i infordrat yttrande föreslagit, att 

nödiga reparationer måtte utföras i enlighet med upprättat kostnadsförslag, slutande å 1,450 

kronor. 

Drätselkammaren hade därefter beslutat att bifalla, vad byggnadskontoret sålunda föreslagit, 

samt att hos stadsfullmäktige göra anmälan härom med hemställan om bemyndigande att 

upptaga för ändamålet erforderligt belopp i nästa års stat. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§16. 

Uti avgivet yttrande över en av Fastighetsaktiebolaget Spiggen hos stadsfullmäktige gjord 

framställning rörande förlikning i rättegången om det s. k. Oskarsvarv hade drätselkammaren, 

under erinran att bolaget numera genom försäljning frånhänt sig sin rätt till nämnda område och 

då någon antaglig förlikning ej torde kunna träffas med den nye innehavaren, hemställt, att 

framställningen ej måtte till någon stadsfullmäktiges åtgärd föranleda. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§17. 



Från drätselkammaren hade inkommit ett så lydande protokollsutdrag: 

 

’Utdrag av protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 

22 juli 1918. 

§ 2. 

I skrivelse dels till drätselkammaren dels till stadsfullmäktige, vilken sistnämnda skrivelse 

remitterats till kammaren, hade aktiebolaget Luleå Varv- & Verkstäder under åberopande av 

den av aktiebolaget Luleå Verkstäder på sin tid gjorda framställning om markbyte m. m. 

hemställt, att nämnda ärende måtte ägnas en skyndsam behandling. 

Rörande ärendets tidigare handläggning hos kammaren skulle här antecknas följande. 

Den 5 november 1915 remitterades till kammaren en framställning från aktiebolaget Luleå 

Verkstäder, att stadsfullmäktige ville besluta att vidtaga sådan ändring i gällande stadsplan, som 

framginge av en ansökningen bifogad, av stadsingenjören E.Kinnman upprättad karta av den 

28 september 1915, att med bolaget göra markbyte så, att bolaget bleve ägare till tomt n:o 9 i 

kvarteret Vakteln och staden till all utom nämnda tomt belägen mark nedom verkstadstomten 

samt att på 50 års tid till bolaget utarrendera det land- och vattenområde nedom nämnda tomt, 

som å den åberopade kartan utmärkts med en streckad linje och gredelina gränslinjer mot väster 

och nordost. 

Framställningen remitterades den 13 november 1915 till stadsingenjören, vilken i skrivelse den 

6 augusti 1916 tillstyrkte densamma. 

Sedan handlingarna i ärendet cirkulerat bland nämndens ledamöter, beslutades vid 

sammanträde den 4 december 1916 med hänsyn till de erinringar, som framställts mot förslaget, 

att för åstadkommande om möjligt av en för alla parter lämplig lösning av frågan översända 

ärendet till hamndirektionen med hemställan, att direktionen ville utse två representanter för 

dryftande av frågan. För egen del utsåg nämnden till kammarens representanter herrar 

H.K.Brändström och C.A.Schultz, varjämte stadskamreraren fick i uppdrag att, sedan 

hamndirektionen utsett sina representanter, hos styrelsen för aktiebolaget Luleå Verkstäder 

hemställa, att den ävenledes ville utse två representanter för sagda ändamål. 

Den 18 mars 1917 meddelade hamndirektionen, att herrar Hjelm och hamnmästaren utsetts till 

representanter; verkstädernas representanter utgjordes enligt meddelande den 18 april 1917 av 

herrar Sundberg och Kollberg. 

Representanterna sammanträdde första gången den 23 april 1917, varefter herr Schulz vid 

sammanträde med tekniska nämnden samma dag såsom resultat av underhandlingarna 

meddelade, att förslag framkommit, att bolaget skulle successivt flytta sin verksamhet till 

lämpligt av staden tillhandahållet område å Oscarsvarv och att i samband härmed bolaget skulle 

till staden överlåta det nuvarande verkstadsområdet. Med anledning härav uppdrog nämnden åt 

stadsingenjören att verkställa utredning dels rörande fördelen för staden att vid eventuellt byte 

erhålla det område, varöver verkstäderna nu förfogade, dels rörande den fördel, som skulle 

vinnas genom att järnvägsspåret, som enligt nuvarande plan skulle dragas i Varvsgatan, i stället 

kunde dragas längs stranden genom nuvarande verk-stadsområdet till Oskarsvarv. 

Möjlighet till en uppgörelse med verkstadsbolaget i angivna riktning ansågs föreligga på grund 

av att fastighetsaktiebolaget Spiggen i skrivelse till stadsfullmäktige den 24 augusti 1916, som 

kom nämnden till hända den 8 mars 1917, framställt förslag till förlikning i 

donationsjordstvisten rörande Oscarsvarv. Sedan emellertid fastighetsaktiebolaget Spiggen i 

juni 1917 genom försäljning frånhänt sig sin rätt till nämnda område och nämnden erfarit, att 

någon antagbar förlikningsuppgörelse ej lärer kunna träffas med den nye innehavaren, måste 

givetvis planen på verkstädernas förflyttning till Oscarsvarv t.v. förfalla. 

Vad beträffar det område, som avses i aktiebolaget Luleå Verkstäders framställning till 

stadsfullmäktige, sammanhänger frågan o in dess upplåtande till industriellt ändamål intimt 

med frågan om ordnande av södra hamnplanen, och vill nämnden här erinra om, att nämnden 



vid sammanträde den 8 april 1918 föreslagit hamndirektionen att genom utlysande av allmän 

pristävlan införskaffa förslag till nämnda hamnplans ordnande. Att under sådana förhållanden 

nu upplåta det av verkstäderna begärda land- och vattenområdet, förefaller kammaren mindre 

välbetänkt, då härigenom skulle för en längre tid framåt läggas hinder i vägen för en eventuell 

utsträckning av hamnplanen över nämnda område. 

Nämnden får fördenskull med stöd av vad ovan anförts hemställa, att stadsfullmäktige ville 

avslå den gjorda framställningen. 

Som ovan. 

På drätselkammarens vägnar: 

C. A. Schultz. 

J. O. Dahl’ 

 

 

Efter föredragning härav beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla drätselkammarens förslag. 

 

§18. 

Hos stadsfullmäktige hade hamndirektionen hemställt, att änkan efter avlidne befälhavaren å 

ångfärjan E. Sjölander måtte fr. o. m. den l februari 1918 så länge hon levde ogift tillerkännas 

en årlig pension å 600 kronor, vilket utgjorde omkring hälften av den pension, som skulle hava 

tillkommit hennes man, beräknad efter 60 % å hans lön. 

Lönenämnden hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till hamndirektionens framställning. 

På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att bevilja änkan Sjölander den 

föreslagna pensionen att utgå av hamnens tillgängliga medel. 

 

§19. 

På framställning av verkmästaren vid hamnens verkstad J. Eriksson hade hamndirektionen hos 

stadsfullmäktige hemställt, att Eriksson, som med hänsyn till sin verksamhet torde böra 

jämnställas med stadens arbetsinspektor och elektriska verkmästare, måtte fr.o.m. den l januari 

komma i åtnjutande av en årlig lön å 2,400 kronor i stället för nu utgående lön av 2,000 kronor. 

Uti avgivet yttrande hade lönenämnden tillstyrkt bifall till denna framställning. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla hamndirektionens förslag med föreskrift tillika, att löneförhöjningen skulle utgå av 

hamnens tillgängliga medel. 

 

§20. 

Magistraten hade till stadsfullmäktige överlämnat en från överkonstaplarna E. Strandell och 

Axel Strand inkommen framställning, att sökandena måtte fr.o.m. den l mars 1918 i likhet med 

stadens poliskonstaplar komma i åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg vardera å 75 kronor pr 

månad, och hade magistraten för sin del tillstyrkt bifall till densamma. 

Jämväl lönenämnden hade uti avgivet yttrande hemställt om bifall till framställningen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bevilja överkonstaplarne det begärda extra dyrtidstillägget att anskaffas genom uttaxering. 

 

§21. 

Hos stadsfullmäktige hade Luleå tjänstemannaförening på anförda skäl anhållit, att samtliga 

befattningshavare i stadens tjänst med undantag av ordinarie och extra poliskonstaplar måtte fr. 

o. m. den l juni 1918 komma i åtnjutande av ett extra dyrtidstillägg utöver det av 

stadsfullmäktige den 20 december 1917 beslutade av 20 % å till befattningshavarne utgående 

ordinarie kontant avlöning. 



Uti avgivet yttrande över denna framställning hade lönenämnden hemställt, att stadsfullmäktige 

måtte på sätt tjänstemannaföreningen föreslagit tillerkänna ordinarie och extra 

befattningshavare med månadslön, som äro i stadens tjänst under år 1918 och uppbära avlöning 

enligt senast år 1917 fastställd lönestat, ett extra dyrtidstillägg för 1918 av 20 % å till 

befattningshavaren utgående kontant avlöning exclusive sportler eller vederlag för mistade 

sådana att utgå fr. o. m. den l juni 1918. 

Tillika hade lönenämnden föreslagit, att dyrtidstillägget skulle utgå jämväl till borgmästaren, 

siffergranskaren och föreståndaren 

för köttbesiktningsbyrån; att vad som sagts angående stadens befattningshavare skulle gälla 

även beträffande hamnens befattningshavare samt att från åtnjutande av detta dyrtidstillägg 

undantages såväl ordinarie och extra poliskonstaplar som ock, därest den av 

polisöverkonstaplarne gjorda framställning om ett extra dyrtidstillägg av 75 kronor pr månad 

fr. o. m. den l mars 1918 av stadsfullmäktige bifalles, jämväl polisöverkonstaplarne. 

Vid bifall till förevarande framställning skulle kostnaden för de extra dyrtidstilläggen för 1918 

komma att belöpa sig till för stadens befattningshavare 11,326 kronor 13 öre samt för hamnens 

befattningshavare 3,744 kronor 99 öre. 

Emot lönenämndens beslut hade herr Falk reserverat sig, under framhållande av att samma skäl 

nu böra föreligga för att icke bevilja borgmästaren, siffergranskaren och föreståndaren för 

köttbesiktningsbyrån extra dyrtidstillägg, som förelåg vid stadsfullmäktiges beslut att ej 

tillerkänna dem det ordinarie dyrtidstillägget. 

Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville bifalla, vad lönenämnden sålunda 

föreslagit, med den ändring i enlighet med herr Falks reservation, att borgmästaren, 

siffergranskaren och föreståndaren för köttbesiktningsbyrån icke böra komma i åtnjutande av 

det extra dyrtidstilllägget. 

Beredningsnämnden hade vidare föreslagit, att de extra dyrtidstilläggen till stadens 

befattningshavare skulle uttaxeras och dyrtidstilläggen till hamnens befattningshavare skulle 

utgå av hamnens tillgängliga medel. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att oförändrat bifalla lönenämndens 

förslag. 

Detta beslut fattades efter votering med 14 röster mot 10, som avgåvos för bifall till 

beredningsnämndens förslag. 

Därjämte bifölls beredningsnämndens förslag rörande sättet för de extra dyrtidstilläggens 

anskaffande. 

 

§22. 

Antecknades, att herr Carlgren under behandlingen av det i föregående paragraf omförmälda 

ärende infunnit sig å sammanträdet. 

 

§23. 

Med överlämnande av en utredning i ärendet från överläraren hade folkskolestyrelsen hos 

stadsfullmäktige hemställt, att lärarekåren vid stadens folk- och småskolor måtte för år 1918 i 

fråga om dyrtids- och familjetillägg likställas med stadens övriga befattningshavare. 

Lönenämnden hade, under erinran dels att stadsfullmäktige den 25 oktober 1917 beslutit bevilja 

lärarne vid stadens folk- och småskolor dyrtids- och familjetillägg att utgå efter samma grunder 

och med samma belopp, som enligt stadsfullmäktiges beslut den 21 december 1916 bestämts 

för 1917 års dyrtids- och familjetillägg, dels ock att den av bifall till framställningen 

uppkommande kostnaden komme att belöpa sig till 21,063 kronor 9 öre, tillstyrkt bifall till den 

av folkskolestyrelsen gjorda framställningen. 



Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla folkskolestyrelsens framställning med föreskrift tillika, att härav föranledda 

kostnader skulle uttaxeras. 

 

§24. 

Uti avgivet yttrande över en av landshövding Malm m. fl. hos stadsfullmäktige gjord 

framställning att fullmäktige ville för täckande av kostnaderna för anordnande av en 

bostadskongress i Luleå bevilja ett förslagsanslag å 750 kronor hade drätselkammaren, under 

erinran att kostnaderna för kongressen förslagsvis beräknats till 2,000 kronor, beslutit, att, då 

den numera avhållna kongressen i flere avseenden varit till stor nytta för staden, hos 

stadsfullmäktige tillstyrka bifall till framställningen.  

På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige det begärda anslaget å 750 

kronor att anskaffas genom uttaxering. 

 

§25. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Norrbottens läns dispensärnämnd 

hos fullmäktige gjord anhållan att under kommande femårsperiod fr. o. m. år 1919 erhålla 

följande bidrag: 

dels naturaförmåner till dispensärsjuksköterskan i Luleå, bestående av möblerad bostad om 

minst 2 rum och kök med fri värme och fritt lyse, 

dels ett kontant belopp såsom förut av 360 kronor med på grund av dyrtiden skälig förhöjning 

av c:a 200 kronor. 

Sedan antecknats, att stadsfullmäktige den 10 april 1913, § 3, beslutat att för åren 1914 - 1918 

bevilja ett bidrag av 360 kronor till avlönande av en dispensärsjuksköterska under förutsättning 

att hennes begynnelselön bleve 1,000 kronor för år samt, under förutsättning att hon bleve 

stationerad i Luleå, lämna henne fri bostad eller en hyresersättning av 300 kronor pr år, hade 

drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta att förhöja stadens bidrag till 

avlöning av dispensärsjuksköterska med 200 kronor till 560 kronor samt att, då 

drätselkammaren icke ansåg sig kunna under nuvarande förhållanden bereda eller anskaffa av 

nämnden föreslagen möblerad bostad om 2 rum och kök, t. v. bevilja henne en hyresersättning 

av 400 kronor pr år. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit. 

 

§26. 

Styrelsen för tekniska skolans föreläsningsanstalt hade hos stadsfullmäktige anhållit, att 

fullmäktige med hänsyn till allt jämt fortgående stegring av kostnaderna för föreläsningarne 

måtte för år 1919 bevilja anstalten ett anslag av 1,000 kronor. 

Under erinran att det av stadsfullmäktige under en följd av år intill år 1918 beviljade anslag 

utgått med 750 kronor, hade drätselkammaren beslutit att tillstyrka bifall till den av styrelsen 

gjorda framställning. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att för år 1919 bevilja anstalten det 

begärda anslaget å 1,000 kronor. 

 

§27. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av Luleå musiksällskap gjord 

anhållan, att fullmäktige ville med tagen hänsyn till att sällskapet för närvarande arbetar under 

stora ekonomiska svårigheter för tvänne konserter under musiksäsongen hösten 1918 - våren 

1919 antingen fritt upplåta stadens festivitetssal eller ock för ändamålet bevilja ett anslag, som 

svarar mot utgifterna för hyra, värme, lyse m. m. för salen i fråga, hade drätselkammaren 



beslutit tillstyrka, att fullmäktige ville bevilja Luleå musiksällskap ett förslagsanslag av 110 

kronor för ifrågavarande ändamål. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bevilja musiksällskapet det av drätselkammaren föreslagna anslag å 110 kronor att uttaxeras. 

 

§28. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Tekniska skolans 

styrelse om erhållande av ett anslag för skolans verksamhet under år 1919 av 2,500 kronor 

förutom fri  upplåtelse   av   de   lokaler, över vilka skolan hittills förfogat, jämte fritt vatten. 

Av skrivelsen inhämtades, att den höjning med 500 kronor av det för innevarande år utgående 

anslaget, som nu begärts, nödvändiggöres av den ökning i utgifter, som den allmänna 

prisstegringen medfört, samt framför allt av den löneförbättring, varom skolans lärarekår 

anhållit och för vilken i samband med en framställning till fullmäktige om höjning av 

elevavgifterna en närmare redogörelse lämnats. 

Drätselkammaren hade föreslagit, att stadsfullmäktige ville besluta: 

att för år 1919 bevilja Tekniska skolan ett anslag av 2,500 kronor förutom fri upplåtelse av de 

lokaler, över vilka skolan hittills förfogat, jämte fritt vatten samt    

att lämna   skolans styrelse i uppdrag att hos kungl. maj:t göra framställning om statsbidrag till 

skolan för år 1919. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§29. 

Livsmedelsnämnden hade, då nu rådande dyrtid efter allt att döma icke torde komma att avtaga 

under innevarande år och behovet av understöd även för senare halvåret 1918 torde bliva minst 

lika trängande som under föregående år, i framställning till stadsfullmäktige föreslagit, att 

fullmäktige ville för stadens del anslå 30,000 kronor och ingå till kungl. maj:t med framställning 

att av statsmedel erhålla 60,000 kronor. 

Av en utav stadskamreraren verkställd utredning inhämtades, att för detta ändamål för år 1916 

uttaxerats 10,000 kronor, för år 1917 20,000 kronor och för år 1918 30,000 kronor samt att nu 

begärda anslag skulle öka sistnämnda belopp till 60,000 kronor/ varför utdelningen, inclusive 

statsmedel, för de olika åren skulle utgöra: 

År 1916  40,000 kr. För detta år beviljades av statsmedel 10,000 kronor utan 

  motsvarande bidrag av staden.            

År 1917    60,000 kr.          

År 1918  180,000 kr. 

Vid föredragning av ärendet hade drätselkammaren, ehuru det i årets stat upptagna belopp av 

30,000 kronor, innebärande en utdelning av 90,000 kronor, avsetts skola räcka för hela året, 

likväl tillstyrkt bifall till livsmedelsnämndens framställning. 

Mot detta beslut hade herr Groth reserverat sig av den orsaken att ingen utredning föreligger 

rörande behovet att fördubbla det för innevarande år i staten anslagna beloppet av 30,000 

kronor. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

för ändamålet anslå 30,000 kronor att uttaxeras samt att uppdraga åt livsmedelsnämnden att 

göra underdånig framställning att av statsmedel erhålla 60,000 kronor av anslaget till lindring 

av de mindre bemedlades levnadsvillkor. 

 

§30. 

Drätselkammaren hade med förmälan att stadskamreraren K.H.Santesson begärt 

tjänstgöringsbetyg för sökande av lediga stadskamreraretjänsten i Söderhamn, med vilken var 

förenad en avlöning 1,000 kronor högre än i Luleå, hos stadsfullmäktige hemställt, att, då 



stadskamrerarens lön otvivelaktigt måste anses jämförelsevis låg med hänsyn till det ansvar och 

arbete, som vore förenat med befattningen och då det därjämte måste vara för staden 

ofördelaktigt, om den nuvarande stadskamreraren, som ägde ingående kännedom om stadens 

olika behov och för desammas befrämjande visat stort intresse, skulle på ovan anförda skäl anse 

sig böra söka befattning å annan plats, stadsfullmäktige måtte tillerkänna stadkamrerare 

Santesson, vilken städse på ett förtjänstfullt sätt fullgjort sina åligganden i stadens tjänst, ett 

personligt lönetillägg av 1,000 kronor pr år att utgå f. o. m. den l jan. 1918 tillsvidare, intill dess 

ny lönereglering för stadskamreraretjänsten blivit genomförd. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla detta drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att lönetillägget för innevarande 

år skulle uttaxeras. 

 

§31. 

Sedan upprättat förslag till ändring av stadsplanen över s. k. Östermalm eller området öster om 

järnvägen jämte tillhörande karta hållits för allmänheten tillgänglig å kungjort ställe under en 

månad och de markägare, som beröras av stadsplaneändringen, skriftligen därom underrättats, 

allt i överensstämmelse med föreskrifterna i kungl. kungörelsen ang. bestämmelser i fråga om 

behandling av förslag till stadsplan och tomtindelning den 31 augusti 1907, hade 

byggnadsnämnden beslutat att överlämna förslaget till stadsfullmäktige med anmälan, att ingen 

protest mot detsamma inkommit inom i ovannämnda kungörelse föreskriven tid, och med 

hemställan att stadsfullmäktige ville för sin del antaga detsamma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att för sin del antaga det föreliggande ändringsförslaget och uppdraga åt byggnadsnämnden att 

hos kungl. maj:t göra underdånig framställning om fastställelse å detsamma. 

 

§32. 

Föredrogs och lades till handlingarne från Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt inkommen 

berättelse över dess verksamhet år 1917. 

 

§33. 

Föredrogs kungl. kammarrättens den 22 maj detta år givna utslag på besvär av 

Bergverksaktiebolaget Freja och stadsfullmäktige i Luleå i fråga om bolagets taxering för 

inkomst år 1915, och beslöts att överlämna utslaget till drätselkammaren. 

 

§34. 

En från länstyrelsen inkommen avskrift av kungl. finansdepartementets skrivelse den 28 juni 

1918 ang. tillstånd för Luleå stad att upptaga ett lån å 369,018 kronor 3 öre beslöto 

stadsfullmäktige att överlämna till drätselkammaren. 

 

§35. 

Hos magistraten hade rådmannen P. Sandström anhållit om tjänstledighet under tiden fr. o. m. 

den l oktober t. o. m. den 31 december detta år för utförande av en del honom åliggande, för 

fastighetsregistrets uppläggande erforderliga arbeten, vilka borde vara verkställda före 

utgången av innevarande år, ävensom hemställt, att magistraten ville hos stadsfullmäktige 

begära anslag för avlönande av vikarie för honom under nämnda tid. 

Magistraten hade, med vitsordande av angelägenheten av att det arbete, för vars utförande 

rådmannen Sandström begärt ledighet, bleve utfört inom den närmaste tiden ävensom att 

detsamma icke ansåges kunna bringas till slut inom kortare tid än den, för vilken ledighet sökts, 

hos stadsfullmäktige hemställt om anslag till avlöning av vikarie med ett månatligt belopp av 



400 kronor, för vilken ersättning t. f. rådmannen K.G.Tiberg åtagit sig att under sagda tid 

uppehålla rådmanstjänsten. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

för ifrågavarande ändamål bevilja ett förslagsanslag å 1,200 kronor att anskaffas genom 

uttaxering. 

 

§36. 

Till beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Ingenjör A. H. Sjöstedts avsägelse av uppdraget som ledamot av drätselkammaren; 

2:o) Järnvägsstyrelsens skrivelse med begäran om yttrande över ett förslag till tidtabell för norra 

delen av Inlandsbanan; 

3:o) Hamndirektionens begäran om anslag för reparation av Tjuvholmssundets glacinmur. 

 

§37. 

Till drätselkammaren remitterades: 

 

l:o) J. O. Sandströms begäran om avkortning av kommunalutskylder; 

2:o) Skurholmens belysningsförenings begäran om tillstånd till framdragande av en elektrisk 

ledning över stadens mark; 

3:o) L. Marklunds m. fl:s framställning om framdragande av elektrisk belysning till 

Stadshertzön; 

4:o) Hyresnämndens ordförandes begäran om resebidrag för bevistande av en konferens av 

samtliga hyresnämndsordförande i landet; 

5:o) Hamndirektionens begäran om anslag å 15,000 kronor för anordnande av elektrisk 

belysning i mudderverket och ’Frej’; 

6:0) Hamndirektionens förslag om inköp av den s. k. Sellinska slipen med inventarier; 

7:o) Hamndirektionens anmälan att den till borgmästaren upplåtna lägenheten i 

hamnförvaltningsbyggnaden ej blir färdig till den l oktober; 

8:0) Axel Björks begäran att få köpa stadens del av tomten n:o 5 i kvarteret Laken; 

9:o) Fröken Anna Svenssons framställning om bidrag till ålderstillägg och pensionsavgifter för 

lärarinnorna vid flickläroverket; 

10:o) Kustbanekommitterades framställning om anslag till kostnaderna för utredningen om 

banan. 

 

§38. 

Till hamndirektionen remitterades arbetaren J. O. Sandströms begäran om sjukersättning m. m. 

 

§39. 

Till hälsovårdsnämnden remitterades länsstyrelsens skrivelse med infordrande av yttrande över 

betänkande angående bidrag av statsmedel för anställning av distriktssköterskor. 

 

§40. 

Till lönenämnden och drätselkammaren remitterades en framställning om löneförhöjning från 

tjänstemännen vid byggnadskontoret. 

 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

  Herm. Fernlund. 

/A. Holm. 

Justerat: 



Herm. Fernlund,      

Elin Bohlin,  

Hj. Hedman.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 augusti 1918. 

 

Närvarande: Herrar Nilsson, Lindgren, Wikén, fröken Sundberg, fruarna Jeppsson och Jonsson samt 

tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Till ordförande för dagens sammanträde utsågs herr Axel Nilsson. 

 

§2. 

Protokollet för den 31 juli 1918 föredrogs och justerades. 

 

§3. 

Understödslistorna för september månad föredrogos och godkändes. 

 

§4. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 120:- kronor. 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under augusti månad, slutande å kronor 

266:65. 

 

§6. 

Beslutade styrelsen tilldela Elfrid Pettersson i Sunderbyn ett begärt understöd av 20 kronor pr månad 

intilldess plats kan beredas honom å Tuberkulossjukhuset i Sandträsk. 

 

§7. 

En begäran från fru Anna Eriksson om förhöjning i fosterbarnsarvodet för gossen Sven Romanus 

Westman, född 13/5 1912, från 20 till 25 kronor pr månad bifölls. 

 

§8. 

Beslutade styrelsen bifalla fru Fredrika Åströms begäran om 15 kronor pr månad såsom 

uppfostringsbidrag för sin dotterson, Helmer Gustaf, född den 9 juni 1910. 

 

§9. 

Beslutade styrelsen bifalla en begäran från änkan Wendla Rosendahl om skor och kläder åt sonen Frans 

Hugo Georg, född den 23 april 1908. 

 

§10. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 1 augusti 1918: Karl Gösta Lind 

den 16 augusti 1918: Wiktor Heskinen 

den 18 augusti 1918: Hildur Emelia Rönnqvist 

den 19 augusti 1918: Albert Häggman 

den 24 augusti 1918: Sven Evert W. Pipping Bergman 

samt att följande utgått, nämligen 

den 26 augusti 1918: Gustaf Signar Lifbom 

den 30 juli 1918: Karl Oskar Jansson 



den 1 augusti 1918: Elin Maria Eriksson 

den 18 augusti 1918: Wiktor Heskinen. 

 

§11. 

Anmälde tillsyningsmannen att Arbetaren Albert Häggman måst på grund av sjukdom intagas å 

kommunalhemmet den 19 innevarande augusti och uppdrogs till sekreteraren att hos hemortskommunen 

utsöka kostnaden för Häggmans vård och underhåll. 

 

§12. 

Då det visat sig olämpligt att hava nedgången till värmekammaren å kommunalhemmet placerad så, att 

man måste passera matkällaren för att komma in i kammaren, beslutade styrelsen att hos 

stadsfullmäktige anhålla om ett anslag av 550 kronor för upptagande av en dörr till värmekammaren på 

sätt en av byggnadskontoret uppgjord skiss närmare utvisar. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§13. 

Beslutade styrelsen utse herr Axel Nilsson att granska och utanordna räkningar. 

 

§14. 

Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt Johannes Lindqvist. 

 

§15. 

Anmälda vaktmästaren att arbetaren Karl August Pettersson, som vid sammanträde den 29 juni och 31 

juli av styrelsen ådömts bestraffning för vägran att utföra arbete, nu låtit sig rätta i anmärkta hänseenden 

och fortfarande vistades å fattiggården. 

 

§16. 

Diakonissans rapport för augusti månad 1918 föredrogs och lades till handlingarne. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  Geo Ohlson 

Justeras 

H.T.Berlin 

Axel Nilsson 

Ellen Sundberg 

J.Lindgren” 

 

 

 

 

Protokoll september år 1918 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 

september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund och Groth samt byggnadschefen. 

 

§1. 

Beslutade nämnden, som icke var beslutmässig, att för besluts fattande skulle erfordras, att de 

närvarande tre ledamöterna voro av samma mening. 

 

§2. 



Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 5 nästlidne augusti. 

 

§3. 

Föredrogs och godkändes av stadskamreraren upprättat förslag till kontrakt med 

A.B.Motorsprit ang. förhyrning på ett år av västra hälften av tomt n:r 1 i kvarteret Gäddan. 

 

§4. 

Efter granskning av inkomna ansökningar om förhyrning av bostadslägenheter i stadens under 

uppförande varande bostadshus i kvarteren Tigern och Renen beslutade nämnden antaga 

följande hyresgäster: 

i kvarteret Tigern: 

 Lägenhet om 2 rum och kök: 

Andersson, E., skrothandlare   6 pers. 

Andersson, H., verksmästare   5 pers. 

Bergling, J., arbetsinspektor   6 pers. 

Byrén, J.V., lok.förare    9 pers. 

Holmgren, Joh., stationskarl   11 pers. 

Johansson, J.F., poliskonstapel   6 pers. 

Larsson, H., lok.förare    8 pers. 

Nyberg, C.A.L., lok.förare    8 pers. 

Ohlsson, Simon, poliskonstapel   6 pers. 

Pettersson, Osk. Hj., lok.förare   8 pers. 

Strandell, E.J., överkonstapel   6 pers. 

Åkerstedt, K.E., lok.reparatör   8 pers. 

    Summa 87 pers. 

 

i kvarteret Renen: 

 lägenhet om 1 rum och kök: 

Andersson, Abel, förrådsarbetare   7 pers. 

Bjurström, Joel, folkskollärare   5 pers. 

Hellström, C.G., lok.förare    5 pers. 

Häggberg, O.F., arbetare    7 pers. 

Johansson, C.F., skogvaktare   3 pers. 

Juhlin, G., mätarejusterare    3 pers. 

Levihn, G.A., kontorsskrivare S.J.   3 pers. 

Steinholtz, E., lok.reparatör   5 pers. 

Wikström, J.A., stationskarl   5 pers. 

Åström, O.M., poliskonstapel   5 pers. 

    Summa 48 pers. 

 

 Lägenhet om 1 rum: 

Armandt, A., lok.eldare    3 pers. 

Cedergårdh, K.E., stationskarl   2 pers. 

Danielsson, J.H., arbetare    1 pers. 

Holmvall, Brita, arbet.    2 pers. 

Johansson, Elsa, kontorsskrivare   1 pers. 

Lindblad, O., lok.reparatör    4 pers. 

Lundqvist, Matilda, arbet.    3 pers. 

Palm, O.J., arbet.    1 pers. 

Stendahl, K., vagnkarl    2 pers. 



Svensson, J.A., poliskonstapel   1 pers. 

    Summa 20 pers. 

 

§5. 

Bestämdes hyrorna i stadens bostadshus i kvarteren Tigern och Renen till följande belopp: 

för lägenhet om 2 rum och kök  Kr. 560:- pr år 

för lägenhet om 1 rum och kök  Kr. 300:- pr år 

för enkelrum    Kr. 200:- pr år. 

 

§6. 

Föredrogs och godkändes av vattenledningsentreprenören Emil Strömberg ingiven 

borgensförbindelse av Hj.Sundbaum och A.Hedmark för utförandet av vatten- och 

avloppsledning i bostadshusen i kvarteret Tigern och Renen. 

 

§7. 

En skrivelse från statens byggnadsbyrå av innehåll, att skrivelser, rapporter m.m. ang. 

statsbidrag för uppförande av bostadshus med smålägenheter skola ställas till byrån under 

adress Rådhusgränd 2., Stockholm 2., föredrogs och lades till handlingarne. 

 

§8. 

Beviljades brandchefen U.Ullman begärd tjänstledighet den 24 och 25 augusti mot avstående 

av tjänstgöringspengar. 

 

§9. 

Sedan byggnadskontoret till nämnden inkommit med ett av Bröderna Åström avgivet anbud å 

leverans av c:a 200 st. stolpar för elektriska ledningar om minst 9 m. längd och 6” toppända till 

ett pris av 15 kronor per stolpe, hade nämnden vid sammanträde den 29 sistlidne juni uppdragit 

åt byggnadskontoret att genom annons i ortens tidningar infordra ytterligare anbud å nämnda 

stolpleverans. 

I skrivelse till drätselkammaren anmälde nu byggnadskontoret, att ytterligare fyra anbud 

avgivits inom anbudstidens utgång, den 8 juli, till vilken dag Bröderna Åström stått vid sitt 

förenämnda anbud, samt att byggnadskontoret, då denna dag ingen av drätselkammarens 

ordinarie ledamöter kunnat anträffas, antagit Bröderna Åströms anbud såsom varande det för 

staden förmånligaste. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden godkänna den av byggnadskontoret sålunda 

vidtagna åtgärden. 

 

§10. 

Sedan G.L.Bergman hos drätselkammaren anhållit om uppmätning och avsyning å en av honom 

verkställd nyodling å Stadsön, beslutade nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att verkställa 

den begärda mätningen och avsyningen. 

 

§11. 

Beslutade nämnden att till bostadsförmedlingsnämnden i och för beaktande vid fördelning av 

hyreslediga lägenheter överlämna en ansökan från L.P.Pettersson att få hyra en lägenhet om två 

rum och kök. 

 

§12. 

Godkändes till utbetalning en räkning från Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär å kr. 

3363:75 för cement m.m. 



 

§13. 

Till byggnadskontoret remitterades för yttrande: 

1/ S.A.Hedbergs anhållan om bortförande av avfall m.m. vid rivning av byggnaderna å 

avsöndringen Älvsvik i Gäddvik; 

2/ E.Anderssons besiktnings- och provningsprotokoll för vid Janssons elektriska verkstad i 

Falun tillverkad 250 kw. omformare; 

3/ J.Berglings anhållan om fri elektrisk ström; 

4/ G.L.Bergmans anhållan om upprensning av avloppsgraven å Stadsön; 

5/ R.Thors och A.Elanders anhållan att få arrendera strandslåttern å den s.k. Koudden; 

6/ Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffärs anhållan om inköp av mark m.m.; 

7/ Kooperativa förbundets anhållan att få köpa tomt i kvarteret Pelikan eller Laken; 

8/ Aktiebolaget Stockholms Handelsbanks anhållan att få avdela kokskällaren under 

banklokalen i stadshuset för erhållande av ökat arkivutrymme; 

9/ Domkapitlets anhållan om insättande av en s.k. Sundlingsspis i vaktmästaren bostad i gamla 

rådhuset. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 4 september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Johansson, Johnsson och Åhrström. 

 

§1. 

Protokollen för den 11 och 23 juli 1918 föredrogos och justerades. 

 

§2. 

På grund av rådande tyfusepidemi och enär epidemisjukhuset visat sig vara för litet i förhållande 

till inträffade sjukdomsfall av epidemisk art, föreslog t.f. stadsläkaren att nämnden skulle gå i 

författning om förhyrande tillsvidare av lämplig lokal till provisoriskt epidemisjukhus. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att uppdraga till hälsovårdstillsyningsmannen att hos 

styrelsen för N.G.T.O:s byggnadsförening efterhöra huruvida styrelsen vore villig att i 

föreningens fastighet upplåta lokal för provisoriskt epidemisjukhus samt att göra framställning 

hos styrelsen för Röda Korset om lån av sängar med utrustning samt hos styrelsen för 

barnkolonien om lån av kökskärl, serviser m.m. för det ifrågasatta sjukhusets räkning. 

Vidare beslöt nämnden uppdraga åt t.f. stadsläkaren att söka anskaffa en sjuksköterska. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§3. 

Då enligt t.f. stadsläkarens förmenande skäl fanns, som talade för, att den mjölk, som från Södra 

Sunderbyn tillfördes hyresgästerna i fastigheten Magasinsgatan 20, vore tyfusbesmittad, 



uppdrog nämnden till hälsovårdstillsyningsmannen att tillse och kontrollera, att 

mjölkdistributören kokade mjölken före distributionen. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§4. 

Föredrogs en skrivelse från hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarsson med förslag om 

tillbyggnad av epidemisjukhuset m.m. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden överlämna skrivelsen till herrar Fagerlin och t.f. 

stadsläkaren med uppdrag att utreda ärendet och inkomma med yttrande. 

 

§5. 

En skrivelse från personalen å epidemisjukhuset med begäran om löneförhöjning lades till 

handlingarna sedan nämnden under hand upplysts om att de voro nöjda med det av 

stadsfullmäktige den 29/8 1918 beviljade extra dyrtidstillägg utgående med 20 % å kontanta 

lönen från den 1 juni 1918. 

 

§6. 

En framställning från hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarsson med begäran att bliva 

uppflyttad i lönegrupp I beslutade nämnden överlämna till stadsfullmäktige med anhållan om 

bifall. 

 

§7. 

Föredrogs och lades till handlingarne en anmälan från K.A.Forsén, att han i fastigheten Gripen 

n:o 1 insatt 7 st. vattenklosetter. 

 

§8. 

Till handlingarne lades hälsovårdstillsyningsmannens rapport över av v. ordföranden meddelat 

uppdrag, att å lämpliga ställen i staden anslå upprop till allmänheten ang. åtgärders vidtagande 

till förhindrande av tyfussmittans spridande. 

 

§9. 

Tillsyningsmannen rapport för juli månad föredrogs och lades till handlingarne. 

I samband härmed beslutade nämnden att förordna hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarsson 

att under länsveterinär F.Rosengrens sjukdom jämte egen befattning upprätthålla befattningen 

såsom föreståndare för köttbesiktningsbyrån. 

 

§10. 

Efter föredragning av tillsyningsmannens rapport för augusti månad beslutade nämnden att, 

enär enligt tillsyningsmannens uppfattning, den reparation, som på föreläggande av nämnden 

utförts i Erica Burmans Eftr:s korvfabrik, icke vore tillfredsställande, uppdraga till herrar t.f. 

stadsläkaren och Hellsten att inspektera korvfabriken samt att däröver avgiva skyndsamt 

yttrande. 

 

§11. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 1. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att förelägga fastighetens ägare, fabrikör 

A.F.Lilja, vid vite av 100 kronor att inom en månad efter härav erhållen del hava låtit sätta 

svinhusets underlag i sådant skick, som föreskrives i gällande hälsovårdsstadga. 

 



§12. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 2. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden förelägga fastighetens ägare, grosshandlaren 

J.Olander, vid vite av 50 kronor att inom en månad efter härav erhållen del hava låtit cementera 

golvet och plåtbeslå väggarne till minst en och en halv meters höjd i soprummet. 

 

§13. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit tvenne så lydande rapporter: 

’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 3. 

’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 4. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren med 

begäran om åtals anställande mot källarmästaren Gaston Edberg och firma Erica Burmans Eftr. 

 

§14. 

Antecknades att t.f. stadsläkaren med nämndens tillstånd avlägsnade sig från sammanträdet. 

 

§15. 

Föredrogs och lades till handlingarne av tillsyningsmannen V.Oscarsson avlämnad rapport över 

verkställd besiktning av A.U.Bergmans änkas nyinrättade spis- och knäckebrödsbageri i 

fastigheten n:r 3, 4 och 5 i kvarteret Uttern. 

 

§16. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande skrivelse: 

’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 5. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga till herr Hellsten att inspektera 

lägenheten samt att till nästa sammanträde inkomma med yttrande. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§17. 

Från hälsovårdstillsyningsmannen hade inkommit en så lydande skrivelse: 

’Till Hälsovårdsnämnden’……….Bil. 6. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdrag till t.f. stadsläkaren att inspektera lokalen 

samt att till nästa sammanträde inkomma med yttrande. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§18. 

41 st. rapporter från tillsyningsmannen ang. bristande renhållning inom fastigheter i staden och 

Bergviken överlämnades till allmänna åklagaren för de åtgärder, vartill han kunde anse dem 

böra föranleda. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  Geo Ohlson 

Justerat 

På nämndens vägnar 

Axel E.Fagerlin” 

 

 

 



 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 5 

september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Thurfjell och Groth. 

 

§1. 

Beslutade nämnden, som icke var beslutmässig, att för besluts fattande skulle erfordras, att de 

närvarande tre ledamöterna voro av samma mening. 

 

§2. 

Godkändes till utbetalning: 

1/ E.Kinnmans och J.O.Dahls räkningar för resa till Kalix å resp. Kr. 48:-; 

2/ E.Kinnmans räkning för resa till Edefors å Kr. 76:-. 

 

§3. 

Föredrogs en av byggnadskontoret upprättad tablå över kostnaderna för bostadshuset å tomt n:r 

1 i kvarteret Lejonet. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden återremittera tablån till byggnadskontoret i och för 

komplettering med det belopp betongaktiebolaget Effektiv förmenar sig hava att fordra av 

staden. 

Nämnden beslutade vidare uppdrag åt byggnadskontoret att lämna en redogörelse för 

byggnadsföretagets ekonomi, utvisande de beräknade och de verkliga kostnaderna för 

detsamma med särskilt angivande av sådana poster, som äro tvistiga, ävensom av de 

omständigheter, som föranlett att brist uppstått å byggnadsanslaget. 

 

§4. 

Byggmästaren C.A.Flemström hade till nämnden ingivit räkning å en del extra arbeten m.m. i 

bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet, slutande å kr. 13193:24, varjämte 

byggnadskontoret inkommit med yttrande över samtliga i räkningen upptagna poster. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att icke till betalning godkänna följande poster: 

 n:r 8   45:- 

 n:r 12   33:- 

 n:r 22   4659:06 

 n:r 23   1481:60 

 n:r 24   645:- 

 n:r 25   510:25 

 n:r 27   95:50 

 n:r 32   1928:25 

 n:r 33   1306:50 

  tillhopa kronor 10704:16 

Från det å räkningen krediterade beloppet, Kr. 668:55, skulle på grund av ovan gjorda avdrag 

avgå posterna 

 n:r 35   356:55 

 n:r 36   150:- 

  tillhopa kronor 506:55 

varefter det belopp, som godkännes till betalning, sålunda skulle utgöra kr. 2995:63. 

Av detta belopp skulle kr. 41:70 (posterna n:ris 18 och 19) avfordras betongaktiebolaget 

Effektiv, genom vara förvållande nämnda utgift drabbat staden. 



 

§5. 

Byggnadskontoret hade med bifogande av anbud hemställt om bemyndigande att låta utföra 

diverse målnings- och reparationsarbeten i fastigheterna Korpen 431, Pontusudden 93, Örnen 

7 och Gripen 293 för ett sammanlagt belopp av kr. 1630:- 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla, vad byggnadskontoret sålunda föreslagit. 

Som emellertid härigenom de i årets utgiftsstat upptagna belopp för underhållsarbeten i 

fastigheterna Pontusudden 93 och Örnen 7 komma att överskridas med resp. kr. 600:- och kr. 

315:-, beslutade nämnden, att dessa belopp skulle upptagas i nästa års stat. 

 

§6. 

Med bifall till vad byggnadskontoret i skrivelse till drätselkammaren föreslagit, beslutade 

nämnden, att yttertaken å byggnaderna å tomterna n:ris 16 och 17 i kvarteret Tigern skulle 

utföras av spåntade bräder för en prisskillnad av 35 öre pr kvadratmeter enligt anbud från 

entreprenören Johansson, varvid merkostnaden, då takens sammanlagda yta utör 538 

kvadratmeter, uppgår till kr. 188:30. 

 

§7. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt, 

att kammaren ville låta driva innerväggarne mellan lägenheterna i boningshusen å tomterna 

n:ris 15, 16 och 17 i kvarteret Tigern för en kostnad av kr. 1:30 per kvadratmeter enligt anbud 

av entreprenören Johansson; 

att kammaren ville bifalla entreprenören Johanssons framställning om en extra ersättning av 20 

kronor per takkupa i nämnda fastigheter med anledning därav att takkuporna skulle utföras med 

böjda överstycken i stället för med raka, som ritningen utvisar; 

att kammaren ville låta en var av lägenheterna å övre botten i nämnda fastigheter inreda 2 

garderober för en kostnad av tillhopa kr. 456:- enligt anbud av entreprenören Johansson; samt 

att kammaren ville bifalla entreprenören Johanssons framställning att få övertaga den å 

tomterna n:ris 16 och 17 befintliga ladan för ett pris av 350 kronor i stället för det förut bestämda 

priset 500 kronor, enär det vid ladans rivning visat sig, att stockarna i densamma på flere ställen 

ruttnat vid nåten, vadan endast c:a en tredjedel därav kunnat användas till byggnadsändamål. 

 

Efter föredragning härav beslutade nämnden beträffande drivningen av innerväggarna: 

att bifalla byggnadskontorets hemställan: 

beträffande extra ersättning för takkuporna: 

att takkuporna skulle utföras i enlighet med den fastställda ritningen, varvid entreprenörens 

framställning om extra ersättning förföll; 

beträffande inredning av garderoberna i lägenheterna å övre botten: 

att bifalla byggnadskontorets hemställan, samt 

beträffande priset å den av entreprenören övertagna ladan: 

att sänka priset å densamma till av byggnadskontoret föreslaget belopp, 350 kronor. 

 

§8. 

Uti avgivet yttrande över en av entreprenören Johansson gjord framställning om befrielse från 

skyldigheten att verkställa underspikning av bottenbjälklaget i fastigheterna i kvarteret Tigern, 

hade byggnadskontoret hemställt, att nämnda arbete, som icke vore nödvändigt, finge utgå, mot 

det att Johansson, som enligt arbetsbeskrivningen ostridigt vore skyldig verkställa arbetet, 

godkände ett avdrag å entreprenadsumman av kr. 737:10. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla Johanssons framställning på sätt 

byggnadskontoret föreslagit. 



 

§9. 

I och för en del beslutade och ytterligare tillkommande ledningar i Mjölkudden ävensom 

möjligen förekommande ändringar har byggnadskontoret hemställt, att drätselkammaren ville 

inköpa följande material: 

 500 kg. 16 kvmm. järntråd 

 500 kg. 10 kvmm. järntråd 

 200 kg. 6 kvmm. järntråd 

   Tillsammans 1200 kg. á 1:50 1800:- 

 600 kg. 25 kvmm. zinkkablar, armerade med galv.  

järntråd á 3:50 kg    2100:- 

200 st. isolatorer á 2:25 st.    450:- 

200 st. krok á 2:45    490:- 

60 st högsp. Isolatorer á 5:- st.   300:- 

60 st krok för d:o á 3:50 st.    210:- 

   Summa kronor 5350:- 

 

Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att inköpa nämnda 

materiel på för staden förmånligaste sätt. 

 

§10. 

Byggnadskontoret hade inkommit med förslag till framdragning av 6 olika linjer elektriska 

ledningar i Mjölkudden enligt följande kostnadsberäkning: 

för linjen I (till B.A.Lundström m.fl.)     kr. 1600:- 

för linjen II (till Tuna)     kr. 750:- 

för linjen III (till Aurén)     kr. 500:- 

för linjen IV (till Stjernström m.fl.)    kr. 1250:- 

för linjen V (till H.S.Sehlstedt)    kr. 550:- 

för linjen VI (till Sundström m.fl.)    kr. 625:- 

    tillhopa kronor 5275:- 

 

De olika linjerna voro med blyerts inritade å kartan över Mjölkudden. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla byggnadskontorets förslag med undantag 

för linjen n:r V, som skulle utgå ur förslaget. 

Nämnden beslutade vidare uppdraga åt byggnadskontoret att inkomma med karta över 

Mjölkudden, å vilken såväl förut befintliga som nu beslutade elektriska ledningar skulle vara 

inlagda. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads Folkskolestyrelse den 6 sept. 1918. 

 



Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, G.Nyberg, K.H.Hultström, D.Andersson, 

O.E.Wester, M.Thingvall samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Till justeringsmän valde hrr G.Nyberg och D.Andersson. 

 

§2. 

Sedan K.M:t den 19 sistlidne juli stadfäst domkapitlets i Luleå utslag den 4 jan. 1918 å av 

folkskolläraren E.Johansson i Åsljunga anförda besvär över av folkskolestyrelsen i Luleå den 

12 oktober 1917 upprättat förslag till återbesättande av en läraretjänst vid folkskolan i Luleå 

och samma dag verkställt val till samma tjänst beslöt folkskolestyrelsen att i överensstämmelse 

med sålunda meddelat utslag å tredje förslagsrummet i folkskollärare J.Bjurströms ställe 

uppföra folkskolläraren E.Johansson i Åsljunga. 

 

§3. 

Folkskolestyrelsen beslöt med fyra röster mot tre att genast verkställa val av ordinarie 

folkskollärare. 

 

§4. 

Till ordinarie folkskollärare vid Luleå stads folkskolor valdes med fyra röster å andra 

förslagsrummet uppförde ord. läraren vid Malmbergets folkskolor Frans Eriksson. Två röster 

tillföllo den å första förslagsrummet uppförde folkskolläraren O.Wennbladh från Unbyn. 

Herr D.Andersson deltog icke i denna omröstning. 

 

§5. 

Med bifall till folkhushållningskommissionens konsulent för lavinsamling gjord anhållan beslöt 

folkskolestyrelsen bevilja eleverna i folkskolan 2-6 klasser ledighet för lavinsamling under 

högst 10-12 dagar innevarande hösttermin. Insamlingen skulle ske klassvis under lärares 

ledning, och fick överläraren i uppdrag att på lämpligaste sätt ordna dessa exkursioner. 

 

§6. 

På därom gjord anhållan beslöt barnavårdsnämnden höja ersättningen för gossen Ernst 

Johansson till 60 kr. i kvartalet och för flickan Siri Johansson till 45 kr. i kvartalet. 

(Hr Hultström avl. sig.) 

 

§7. 

Med anledning av Kon.Bef:des remiss av lagutskottets utlåtande n:o 64 angående framflyttning 

av straffbarhetsåldern beslöt barnavårdsnämnden anför följande: 

Se bilaga. [finns ej i protokollet] 

 

§8. 

Till barnavårdsmän förordnades 

för Signe Augusta Anderssons barn Ragna Elisabet fru Anna Petersén, 

för Lilly Johanna Ingeborg Nordins väntade barn fru Anna Petersén, 

för Hilda Charlotta Sundströms och Hildur Emilia Rönnkvists väntade barn hr Alfr.Gullberg, 

samt 

för Jenny Matilda Fägnells barn Sven Ivan fröken Märta Bucht. 

 

§9. 



Ekonominämnden erhöll i uppdrag att verkställa insättning av dörrar i flygelnedgångarna till 

källarvåningen i Östra folkskolan samt att låta ändra dörrarna i ena ytterporten. 

 

§10. 

Folkskolestyrelsen beslöt att för byggnadsarbetena i Mjölkudden tillsätta en byggnadskommitté 

av fyra personer. Till ledamöter i denna kommité valdes ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström 

o. O.Olsson samt överlärare P.Edw.Lindmark. 

 

§11. 

Mjölkuddens byggnadskommitté erhöll till en början i uppdrag att i samråd med 

byggnadskontoret utlysa entreprenad å grundläggnings- och byggnadsarbetena vid 

Mjölkuddens skolhus samt att antaga entreprenörer för dessa arbeten. 

 

§12. 

För Mjölkuddens folkskola skulle inköpas en kateder, en orgel och en karthängare. 

 

§13. 

Till protokollet skulle antecknas, att undervisningsnämnden beviljat folkskollärarinnan Dagmar 

Eurén tjänstledighet för sjukdom under en månad fr.o.m. den 9 sept. 1918, att nämnden till 

vikarier vid folkskolan antagit folkskolläraren Frans Eriksson under hela höstterminen, 

folkskolläraren Ludv.Jacobsson under månaderna sept., okt. och nov. samt folkskollärarinnan 

Maria Åhrström under en månad fr.o.m. den 9 sept. 1918, att nämnden uppdragit åt överläraren 

att anskaffa vikarier, ifall någon av de antagna icke skulle komma, 

att nämnden utfärdat tjänstgöringsbetyg för folkskolläraren A.Rydorff, samt att nämnden till 

städerska vid Östra folkskolan antagit hustrun Hanna Teresia Sundgren. 

 

§13. 

Överläraren erhöll i uppdrag att i samråd med biografdirektör Andersson anordna 

biografföreställningar för barn. 

 

 Dag som ovan 

 Alfr.Gullberg 

 

  /P.Edw.Lindmark 

 

Justerat: 

D.Andersson 

Gust.Nyberg” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 7 september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sundström, Ullman, Wester och byggnadschefen. 

 

§78. 

Hos byggnadsnämnden hade Skandinaviska Kreditaktiebolaget anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingivna ritningar vidtaga en del ändringsarbeten i fastigheten n:r 9 i kvarteret Ibis. 



Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen, med förmälan att arbetet vore till stor del redan 

utfört, tillstyrkt bifall till framställningen under villkor att byggnadsordningens föreskrifter 

noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på av byggnadschefen 

föreslaget villkor. 

 

§80. 

Sedan till nämndens kännedom kommit att Skandinaviska Kreditaktiebolaget låtit utan 

byggnadslov vidtaga en del omändringsarbeten i fastigheten n:r 9 i kvarteret Ibis, beslutade 

nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande mot bolagets vid 

avdelningskontoret i Luleå verkställande direktör, Hugo Flodmark. 

 

§81. 

Hos byggnadsnämnden hade aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en provisorisk rotfruktskällare å 

tomterna n:ris 1 och 2 i kvarteret Falken. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökningen mot villkor att 

källaren borttages när nämnden så påfordrar. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökningen på av byggnadschefen 

föreslaget villkor. 

 

§82. 

Från byggnadskontoret hade inkommit en så lydande anmälan: 

’Till Byggnadsnämnden’ se Bil. 1. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för 

åtals anställande mot fastigheternas ägare, resp. Trävaruhandlaren Ernst Nilsson, fröken Emma 

Brännström och fröken Hilma Enström. 

 

§83. 

Föredrogs drätselkammarens protokoll av den 9 april 1918, § 3, ang. ras å trottoaren vid 

ingången till tapetseraren J.V.Bergmans fastighet n:r 4 i kvarteret Orren och beslutade nämnden 

att genom sin sekreterare infordra Bergmans yttrande i ärendet. 

 

§84. 

Hos byggnadsnämnden hade C.A.Svensson anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning uppföra en mindre förstugukvist till boningshuset å tomt n:r 6 i kvarteret Hermelin. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen, oaktat tomten icke var reglerad och byggnaden 

belägen i blivande gata, tillstyrkt bifall till ansökningen, enär den föreslagna tillbyggnaden 

måste anses ringa i förhållande till byggnadens värde. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökningen mot villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§85. 

Hos byggnadsnämnden hade K.A.Forsén anhållit om tillstånd att få i enlighet med ingiven 

ritning uppföra en tillbyggnad till uthuset å fastigheten n:r 1 i kvarteret Gripen. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökningen mot villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på av byggnadschefen 

föreslaget villkor. 

 



§86. 

Föredrogs och lades till handlingarne Allmänna Ingenjörsbyråns erbjudande att utföra 

mätnings- och stadsplanearbeten. 

 

§87. 

Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå Varv och Verkstäder anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingiven ritning och tomtkarta utföra till- och påbyggnad av gjuteribyggnaden 

å tomterna 485 och 486. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt ansökningen mot villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på av byggnadschefen 

föreslaget villkor. 

 

§88. 

Sedan till nämndens kännedom kommit att Aktiebolaget Luleå Varv och Verkstäder låtit utan 

byggnadslov vidtaga till- och påbyggnad av gjuteribyggnaden å tomterna n:ris 485 och 486, 

beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals anställande mot 

bolagets verkställande direktör. 

 

§89. 

Sedan Konungens Befallningshavande infordrat nämndens yttrande med anledning av H.Sellins 

påminnelser över nämndens förklaring å de besvär han anfört över nämndens den 21 mars 1918 

fattade beslut att lämna ägaren av fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen tillstånd bl.a. att i 

brandmuren mot klagandens fastighet n:r 223 inom samma kvarter insätta trådglasfönster, 

beslutade nämnden uppdraga åt byggnadschefen och brandchefen att inkomma med förslag till 

sådant yttrande. 

 

§90. 

Hos byggnadsnämnden hade Eugén Nilsson anhållit att få i enlighet med ingiven ritning inreda 

en fotografiatelier i våningen 1 tr. upp å fastigheten n:r 360 i kvarteret Kycklingen. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen, oaktat tomten icke var reglerad och byggnaden 

belägen i gata tillstyrkt bifall till ansökningen, enär den föreslagna ändringen måste anses ringa 

i förhållande till byggnadens värde. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§91. 

Hos byggnadsnämnden hade G.V.Hellsén genom sin förmyndare, Målaren J.A.Nilsson, anhållit 

om tillstånd att få i enlighet med bifogad ritning inreda tvenne boningsrum i uthuset i tomten 

n:r 184 i kvarteret Laxen. 

Uti avgivet yttrande hade byggnadschefen tillstyrkt bifall till ansökningen mot villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen på av byggnadschefen 

föreslaget villkor. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  Geo Ohlson 

Justeraddt d 11/10 18 

På Nämndens vägnar 



Axel E.Fagerlin” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 sept. 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordlander samt Hamnmästaren. 

 

§1. 

På förslag af kontrollanten vid Hamnförvaltningsbyggnaden beslöt Hamndirektionen godkänna 

redan vidtagen åtgärd att för ett pris af kr. 1613:96 låta i de två största våningarna i berörda 

byggnad utföra under- och sidoskåp till köksspislarna äfvensom i ytterligare tre våningar 

underskåp till desamma. 

Likaledes beslöts att enligt föreliggande anbud från entreprenören låta i de två största 

våningarna i stället för de i arbetsbeskrivningen bestämda kopparcisternerna till köksspislarne 

låta för en kostnad af 430:25 kr. insätta såspannecisterner, samt att i samma våningar likaledes 

enligt anbud från entreprenören för ett pris af kr. 2064:50 låta utföra skänkskåp och fällbara 

hyllor, zinkplåtbeslagna fällbara hyllor i köken att användas vid diskning, pannhyllor m.m. 

därjämte beslöts att låta insätta brevlådsbeslag å samtliga lägenheters tamburdörrar, att vidtaga 

viss förändring af de vedbänkar som vore belägna intill spislarna äfvensom för att vintertid 

kunna afstänga loggiorna från kyla och snö uppsätta ett glasparti vid yttermuren till desamma. 

Af hyresgästen i 4-rumslägenheten 2 trappor upp framställd begäran om blyinfattadt kulört glas 

i glaspartiet mellan brasvrån och loggian kunde Hamndirektionen icke tillmötesgå. 

På förslag a fingeniören å byggnadskontoret, E.Möller, hvilken närvar, beslöt Hamndirektionen 

att följande arbeten likaledes skulle utföras på hamnens bekostnads nämligen: 

galler å byggnaden skorstenar; 

vatten- och afloppsledning i verkstadsrummet i källaren; 

diskbänkarna i samtliga lägenheter flyttas från fönster till innervägg; 

en radioator i västra gårdstrappan inbildas i väggen för att undvika att den inkräktar på 

svängplanen utrymme. 

Af dessa arbeten orsakade merkostnader kunde f.n. icke beräknas men skulle så snart detta 

kunde ske föreläggas Hamndirektionen. 

Beslöts vidare att på värmeledningsentreprenörens bekostnad låta måla samtliga radiatorer i 

lämplig färg. 

 

§2. 

Drätselkammarens protokoll angående utsedde representanter för förhandling med 

kommunalarbetareförbundets afd. No. 102 i Luleå i fråga om löne- och anställningsvillkor 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§3. 

Muddermästaren Oskar Åström och maskinisten A.G.Johansson å mudderverket hade anhållit 

att kostpenningar med två kronor om dagen måtte tillerkännas dem under den tid deras 

tjänstgöring vore förlagd utom staden för täckande af den merkostnad för dem, som 

matsäcksläggning orsakade. 

Hamnmästaren, som i anledning häraf hörts, hade framhållit, att då inga förändringar i deras 

tjänsteförhållanden inträdt det ifrågasatta bidraget i själva verket innebure en löneförhöjning, 



hvarom endast stadsfullmäktige ägde besluta och som icke borde ifrågakomma annat än i 

samband med en allmän lönereglering. 

På grund häraf beslöt Hamndirektionen afslå framställningen. 

 

§4. 

A.Björkman hade under uppgift att han under 13 år arbetat i hamnens tjänst men att han på 

grund af ålder numera vore härtill oförmögen anhållit att honom måtte beviljas pension till 

skäligt belopp. 

I infordrat yttrande hade hamnmästaren anfördt att Björkman börjat sitt arbete i hamnens tjänst 

först vid så framskriden ålder som 50 år varföre han, andra skäl till afslag å framställningen, 

onämnda, hemställt att densamma icke måtte vinna bifall. 

På grund af hvad som anförts och i öfvrigt med hänsyn till framställningens beskaffenhet beslöt 

Hamndirektionen afslå densamma. 

 

§5. 

En offert från Elektriska Aktiebolaget Fram i Luleå å en voltmeter föranledde f.n. till ingen 

åtgärd. 

 

§6. 

Beslöt Hamndirektionen att från David Lindgrens möbelfabrik inköpa nödiga persienner för 

hamnförvaltningens expeditionslokaler samt då lägenheter som komme att bebos af hamnens 

befattningshafvare i enlighete med en från fabriken föreliggande offert. 

 

§7. 

En anmälan från Ph.W.von Schwerin om tyska ångfartyget Lybecks besök i hamnen föredrogs 

och lades till handlingarna. 

 

§8. 

Lönenämnden hade anhållit om yttrande öfver en af L.A.Westerberg mfl gjord framställning 

’att familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå till arbetare äfven då arbetet tillfälligtvis måste 

afbrytas till följd af att arbetet för tillfället tagit slut’ och beslöt Hamndirektionen att instämma 

i hvad Drätselkammaren i afgifvet yttrande i ärendet anfört. 

 

§9. 

Tyska vicekonsulatet i Luleå hade anhållit om upplysning rörrande de närmare 

omständigheterna under hvilka tyska ångaren Valencia grundstött i Tjufholmssundet. 

Efter anteckning däraf att utredning härutinnan redan åvägabragts och att konsulatet häraf 

erhållit del föranledde den nu föreliggande skrivelsen icke till någon särskild åtgärd. 

 

§10. 

Sifferrevisorns anmärkningar rörande hamnens räkenskaper för första halfåret 1918 

remitterades till Hamnmästaren för förklaring. 

 

§11. 

En skrifvelse från Kaptenen i Väg- och Vattenbyggnadskåren G.Söderbaum med erbjudande 

om biträde vid uppgörande af program för täflan om förslag till utvidgning af södra hamnen 

bordlades. 

 

§12. 



Eldaren J.Lundkvist och däckskarlen K.J.Frendin å ångfärjan hade anhållit att till dem utgående 

månadsaflöning måtte höjas från 165 kronor till 225 kronor räknadt från och med den 1 juni 

månad innevarande år. 

Hamnmästaren hade anfördt att sedan han i april månad detta år afgifvit förslag att däckskarlens 

och eldarens å bogserångarena och ångfärjan aflöning skulle utgå med 75 kronor i lön och 

kostpenningar efter 3 kronor per dag sådana förhållanden inträdt att kostpenningarne på båtar i 

allmänhet beräknades till 5 kronor per dag hvarför han hemställt att framställningen måtte på 

så sätt bifallas att aflöningen måtte från och med den 1 augusti 1918 utgå med sammanlagt 225 

kronor per månad för samtliga nämnda befattningshafvare. 

Efter föredragning beslöt Hamndirektionen bifalla hvad Hamnmästaren sålunda föreslagit. 

 

§13. 

Svenska Kommunalarbetareförbundets afdelning n:r 102 i Luleå hade för Hamndirektionens 

undersökning och åtgärder anmält 

dels att Hamnservisen C.Friberg skulle hafva gjort sig skyldig till mindre lämpligt uppträdande 

gent emot de under hans ledning stående arbetarne 

dels ock att arbetaren G.Sjöblom skulle hafva avskedats ur hamnens arbeten utan giltig 

anledning, 

hvarjämte afdelningen hemställt att Hamndirektionen måtte erkänna afdelningen såsom 

underhandlande part i frågor, som gällde de i hamnens tjänst anställda arbetarne. 

Hamndirektionen beslöt att i de två förstnämnda punkterna infordra Hamnservisen Fribergs 

förklaring hvaremot ärendet i hvad det afsåge erkännande af kommunalarbetarnes föreningsrätt, 

då denna aldrig af Hamndirektionen ifrågasatts, icke kunde föranleda någon Hamndirektionens 

åtgärd. 

 

§14. 

Hamnmästarens kassarapport för augusti månad föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

§15. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  H.Glimstedt 

Justeradt 19 8/10 18.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 13 

september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Axel Nilsson, Nordin och J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 19 augusti 1918. 

 

§2. 



Sedan Sofia Johansson, vilken utför städning och eldning av auktionskammaren, i skrivelse 

anhållit att nu utgående accord, kr. 7:50 pr månad, måtte höjas till 15 kronor pr månad, beslutade 

nämnden, som ansåg ansökan skälig, bifalla densamma; och skulle den sålunda förhöjda 

ersättning utgå f.o.m. den 1 innevarande september månad. 

 

§3. 

Tandläkaren Carlberg hade till drätselkammaren inlämnat en av t.f. brandchefen attesterad 

räkning å Tio kronor för tandvård för brandmannen n:r 8 Nilsson. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, att, då förenämnda tandvård icke kunde 

betraktas som sjukvård, varvid stadsläkaren varit skyldig att utföra densamma, förklara sig 

förhindrad att utbetala räkningen. 

 

§4. 

Sedan följande räkningar inkommit, nämligen från Johan Olsson, Luleå, leverans av diverse 

beklädnadsartiklar jämte en del reparationsarbeten   Kr. 1540:50 

Svenska Ekiperingsaktiebolaget, Stockholm, leverans av sablar och porteepéer Kr. 1014:50, 

beslutade nämnden i anslutning till sitt vid sammanträde den 19/8 1918, § 31, fattade beslut 

ang. upphandling av beklädnadsartiklar m.m. för poliskåren, att överlämna räkningarna till 

magistraten för den åtgärd, de kunna föranleda. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§5. 

Poliskonstaplarna O.M.Åström och Lars Finnsson hade var för sig i skrivelse till 

drätselkammaren anhållit att skrivelserna närlagd rekvisition å resp. 1 st. regnkappa, resp. 1 par 

uniformsbyxor måtte bifallas. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att i anslutning till sitt vid sammanträde den 

19/8 1918, § 31, fattade beslut ang. upphandling av beklädnadsartiklar, överlämna skrivelserna 

jämte rekvisitionerna till magistraten för den åtgärd, de kunna föranleda. 

Protokollet förklarades beträffande detta ärende genast justerat. 

 

§6. 

Beslutade nämnden att för drätselkontorets behov av rörelsekapital förnya sitt växellån å 

300000 kronor hos Aktiebolaget Stockholm Handelsbank på 3 månader f.o.m. den 14 

innevarande september; och skulle växeln av stadskamreraren utställas på stadskassören 

J.O.Dahl och accepteras av drätselkammaren. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

Carl G Lindgren.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 14 september 

1918. 

 



Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Nordin, Thurfjell 

och J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 14 augusti 1918. 

 

§2. 

Sedan drätselkammaren i skrivelse till källarmästarne G. & J.Edberg gjort förfrågan, huruvida 

de hade för avsikt att i fortsättningen arrendera stadshotellet samt att, om så vore förhållandet, 

de ville till drätselkammaren inkomma med uppgift å de villkor de önskade fästa vid ett 

erbjudande att övertaga hotellrörelsen f.o.m. den 1 januari 1919, hade källarmästarne meddelat 

att de ej nu äro villiga att precisera sina hyresanspråk utan ämna, sedan hotellet utanonserats 

ledigt till arrende, eventuelt inkomma med anbud. 

Vidare hade hovmästaren John Durnford i skrivelse anmält sig som spekulant på övertagande 

av stadshotellet på arrende. 

Efter anteckning härav beslutade drätselkammaren att medelst annons utbjuda stadshotellet till 

förhyrning, varvid anbud skulle infordras till senast den 16 nästkommande oktober. 

 

Kammaren beslutade vidare 

att annons skulle införas i följande tidningar, nämligen Restauratören, Svenska Dagbladet, 

Dagens Nyheter, Göteborgs handels- och sjöfartstidning och Sydsvenska Dagbladet 

Snällposten, i Restauratören 1 gång och i de övriga 3 gånger med 3 dagars mellanrum; 

att uppdraga till stadskamreraren att upprätta förslag till annons, vilken skulle underställas 

ordförandens granskning; samt 

att i annonsen icke skulle upptagas bestämd arrendetid, utan att denna skulle bestämmas enligt 

närmare överenskommelse med eventuel anbudsgivare. 

 

§ 3. 

Av redaktören H.Fernlund och stadskamreraren K.H.Santesson inlämnade räkningar å 

resekostnader för bevistande av Svenska Stadsförbundets kongress i Stockholm den 6 och 7 

september 1918 föredrogos och godkändes till utbetalning. 

 

§4. 

Beslutade drätselkammaren, att målaremästaren J.A.Nilsson, suppleant i kammarens 

ekonominämnd, tillsvidare skall tillhöra tekniska nämnden och att bankkamreraren A.Hammar, 

suppleant i kammarens tekniska nämnd, skall tillhöra ekonominämnden. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

 

Justeras:” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 14 

september 1918. 

 



Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström, Thurfjell och J.A.Nilsson ävensom 

byggnadschefen. 

Härjämte närvar under behandlingen av i § 2 av detta protokoll förtecknade ärende direktören 

K.A.Tingstén. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 2 och 5 innevarande september. 

 

§2. 

Sedan direktören för Stockholms stads renhållningsverk, ingenjören K.A.Tingstén i enlighet 

med stadsfullmäktige beslut tillkallats för att uppgöra förslag till ordnande av stadens 

renhållning och i samband därmed göra förslag till ordnande av sopplatsen eller dess eventuela 

flyttning till ny plats, redogjorde nu denne för sina vid besöket gjorda iakttagelser rörande 

renhållningen. 

Beträffande sopplatsen ansåg han att av de hittills föreslagna platserna den nuvarande hade det 

i alla avseenden bästa läget, men måste för att icke vara till obehag för stadens befolkning ställas 

i ordnat skick enligt en av honom uppgjord planskiss över sopplatsområdet, varav bl.a. framgår, 

att avstjälpningen av sopor m.m. skulle ske på ett avgränsat mindre område, och icke som nu 

sker, att soporna vid avstjälpningen utspridas över ett stort område. Ett ordnande av sopplatsen 

på nu föreslagna sätt, vilket direktören Tingstén f.n. ansåg vara tillfyllest, skulle draga en 

kostnad av 500 kronor. Framdeles borde enligt hans uppfattning en mindre brännugn anordnas, 

varvid samtidigt soporna borde harpas och fördelas i gödsel- och skräpsopor och ansåg han att 

en sådan brännugn icke borde anläggas annat än i samband med en pudrettfabrik. 

Sedan vidare antecknats att direktören Tingstén enligt åtagande skulle inkomma med 

fullständigt förslag till ordnande av stadens renhållning, beslutade nämnden att i första hand 

anhålla hos stadsfullmäktige om beviljande av ett anslag av 500 kronor för ordnande av 

sopplatsen på av direktören Tingstén föreslgna sätt och i huvudsaklig överensstämmelse med 

av honom upprättade planskiss över sopplatsområdet. 

 

§3. 

I samband med i föregående paragraf av detta protokoll förtecknade ärende beslutade nämnden, 

som ansåg att den nuvarande av hälsovårdsnämnden tillsatta tillsyningsmannens skötsel av 

sopplatsen är otillfredsställande, att uppdraga till ledamoten herr Fernlund, att söka träffa 

överenskommelse med Luleå renhållnings aktiebolag och Hälsovårdsnämnden om anställande 

av en gemensam tillsyningsman för sopplatsen, vilken skulle utföra den harpning och 

fördelning av soporna, som torde vara nödig för att avstjälpningsplatsen icke skall sprida 

obehaglig lukt. 

 

§4. 

Beslutade nämnden uttala önskvärdheten av att nu pågående arbete med omläggning av 

gatuplanteringen i Storgatan måtte i den omfattning, som nu sker, redan i höst utföras fram förbi 

Nygatan. 

 

§5. 

Som i Västra Järnvägsesplanaden endast 6” eller 150 m/m rör behöver nedläggas och staden i 

sitt förråd endast har 9” eller 225 m/m rör hade drätselkammaren, då 6” rör f.n. äro mycket 

dyra, uppdragit till byggnadskontoret att efterhöra hos vattenledningsbyggnaderna i Boden och 

Haparanda samt rörfirmor, om de vore villiga att mot mellanavgift lämna 260 meter 150 m/m 

rör mot erhållande av lika längd av 225 m/m rör. 



Byggnadschefen meddelade nu, att Haparanda stad icke kunde använda denna dimension, att 

Boden erbjöde en mellanavgift av 3 kronor pr meter och att Stockholms stads vattenledning 

erbjöd en mellanavgift av 8 kronor, varvid dock Luleå stad skulle vidkännas fraktkostnaderna, 

vilka enligt uträkning skulle uppgå till Kr. 6:74 pr meter. Rörfirman Ahlsell & Ahrens ville ej 

göra utbyte, men erbjöd 150 m/m rör för Kr. 24:25 pr meter f.v.b. Stockholm, varvid staden har 

att betala frakt för dessa med 2:62 kr pr meter d.v.s. tillsammans kr. 26:87 pr meter under det 

att firman erbjöd 515 kronor netto pr 1000 kg. fritt Vestervik för stadens 225 m/m rör, vilket 

uträknat pr meter blir Kr. 32:44, varifrån frakten, uträknad till Kr. 5:14 pr meter, avgår, Firman 

bjöd alltså Kr. 27:31 pr meter. 

Som Bodens vattenledningsbyggnads anbud, ehuru lågt, således var det förmånligaste för 

staden, beslutade nämnden att antaga detsamma. 

 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av J.J.Johnson, ägare till vretarne 

n:ris 356 och 357-359 å Mjölkudden, hos fullmäktige gjord anhållan om tillstånd att å samma 

plats, där de nu äro belägna, få uppföra en ny ladugård och foderbod av tegel, hade 

byggnadskontoret  i infordrat yttrande anfört, att enligt kartan över Mjölkudden en remsa av 

vreten n:r 706, som tillhör Luleå stad, finnes mellan vretarne n:ris 357-359 och 406-409 och att 

denna remsa är inhägnad tillsammans med Johnsons vret. Som ladugården delvis är belägen på 

denna staden tillhörande markremsa, föreslog byggnadskontoret, att drätselkammaren ville 

tillstyrka ansökan med villkor antingen att ladugården flyttas in på Johnsons egen mark eller att 

Johnson får bibehålla ladugården på sin nuvarande plats och på en tid av 5 år arrendera remsan, 

som i vidd innehåller c:a 400 kvadratmeter, för ett pris av 5 kronor pr år. 

Sedan inhämtats, att ladugården redan vore uppförd, beslutade nämnden att med återställande 

av den remitterade handlingen föreslå, att stadsfullmäktige ville besluta att på så sätt bifalla 

framställningen, att sökanden erhåller tillstånd att tillsvidare under 5 år hava sin nyuppförda 

ladugård kvarstående å stadens mark mot villkor att han i arrendeavgift för förutnämnda 

markområde, i vidd innehållande 400 kvadratmeter, betalar en arrendeavgift av 5 kronor pr år. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 19 september 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Lindgren, Brännström, Fernlund, Axel Nilsson, Lindqvist, Wikén 

och Groth. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 14 innevarande september. 

 

§2. 



Sedan utredning angående den kvantitet potatis, som erfordras för ransoneringens 

genomförande i Luleå stad, visat att behovet utgör 1396 ton, hade livsmedelsnämnden för att 

bliva i stånd att inköpa denna kvantitet potatis och att täcka kostnaderna för transporter, 

emballage och lagring, hos stadsfullmäktige gjort framställning att fullmäktige måtte för 

förenämnda ändamål bevilja livsmedelsnämnden en förhöjd kredit från 100.000 kronor till 

250.000 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren att tillstyrka bifall till den ovannämnda 

av livsmedelsnämnden begärda förhöjning av det rörelsekapital, den nu förfogar över, till 

250.000 kronor med erinran dock om nödvändigheten att vid försäljning öka priset å varorna 

med belopp, som täcker de räntekostnader, vilka måste orsakas av den stora kredit, som staden 

kommer att hålla nämnden. 

Kammaren beslutade vidare med anledning av livsmedelsnämndens i skrivelsen gjorda 

uttalande, att den av nämnden under innevarande år bedriva handels- och vedaffär torde komma 

att bringa icke ringa förlust, att föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville avfordra 

livsmedelsnämnden en klargörande redogörelse för anledningen till den förenämnda bristens 

uppkomst. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justerat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justerat 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 19 

september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Brännström och Groth. 

 

§1. 

Föredrogos och justerades nämndens protokoll för den 2 och 5 innevarande september. 

 

§2. 

Konsuln H.Burman hade erbjudit sig att till hamndirektionen försälja ett markområde, 

innehållande 76020 kvadratfot av den s.k. Sellinska slipen till ett pris av 60 öre pr kvadratfot. 

Som hamndirektionen ansåg sig behöva området, vilket erbjuder stora fördelar dels till följd av 

dess lämplighet som uppdragningsplats för hamnens fartyg och dels på grund av dess fria läge 

vid älven, som gör att densamma kan hållas tillgänglig senare på hösten och tidigare på våren 

än något annat område vid stadens stränder, hade direktionen efter underhandling med konsul 

Burman av honom erhållit anbud å försäljning av hela det område, vilket å bilagd karta 

betecknas med c. och innehåller 98683 kvadratfot, till ett pris av 55 öre pr kvadratfot, däri 

inbegripet å området befintliga byggnader, eller för en köpesumma av kr. 54275:65; och skulle 

anbudet gälla till den 1 nästkommande oktober. För motor och inventarier till slipen begärde 

konsul Burman dessutom kr. 7572:97. 

Hamndirektionen hade därefter ingått till stadsfullmäktige med anhållan att fullmäktige ville av 

hamnens tillgängliga medel anslå ett belopp av kr. 61848:62 till inköp av sagda markområde 



jämte slipinventarier; och har denna framställning av stadsfullmäktige remitterats till 

drätselkammaren för yttrande. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med infordrat yttrande, beslutade nu nämnden först att 

föreslå stadsfullmäktige, att de bägge mindre triangelformiga markytor, som ligga inom 

kvartersgränsen även måtte överlåtas till hamnen mot ett pris av kr. 4871:72. 

Nämnden beslutade vidare att med återställande av remisshandlingarne föreslå, att 

stadsfullmäktige ville besluta att för hamnens räkning inköpa dels av konsul Burman erbjudna 

markområde jämte slipinventarier för ett belopp av kr. 61848:62 dels förutnämnda staden 

tillhöriga triangelformiga markytor för ett pris av kr. 4871:72, vilket tillhopa utgör kr. 66720:34 

samt att detta belopp måtte bestridas, marken incl. byggnader med lånemedel och inventarierna 

med hamnens tillgängliga medel. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade sedan särskilt utsedda kommitterade framlagt förslag att för 

livsmedelsnämndens behov inredning skulle ske av vissa av Luleå Utskänkningsbolag f.n. 

förhyrda källare i stadshuset till förvaring av potatis, vid sammanträde den 27 nästlidne juni 

beslutat att remittera ärendet till drätselkammaren. 

I av byggnadskontoret avgivet, av drätselkammaren infordrat yttrande föreslår kontoret, att i de 

källare, som skulle användas för lagring av potatis, för luftning av potatisen 2,5 cm. brädgolv 

på 7,5 x 10 cm. reglar skulle inläggas och att ribbtrummor, på ett inbördes avstånd av 2 meter, 

uppdragas genom potatislagret för ytterligare luftning av detsamma. Beträffande ventilering av 

källarne, vilka sakna evakueringskanaler, skulle denna ordnas genom insättande av elektrisk 

fläkt i fönstret längst upp efter Kyrkogatan, vilken fläkt direkt utsuger luften i denna källare; 

och skulle genom upptagning av ett hål om 0,3 x 0,3 meter i betongväggen vid taget mellan 

källarne även den nedre källaren kunna ventileras med samma fläkt. Frisk luft erhålles genom 

fönster mot Skeppsbrogatan i denna nedre källare, vilken anordning möjliggör att man kan hålla 

den temperatur, man önskar, särskilt i händelse det skulle visa sig att källarne bliva för varm. 

Förutom dessa anordningar fordras, då dessa för potatislagring avsedda lokaler skola hållas 

avstängda från Utskänkningsbolagets källare, att 2:ne öppningar i hjärtmuren igensättas och 3 

st. dörrpartier uppsättas. Vidare måste ett återgångsrör från värmeledningen isoleras och 

inklädas. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med översändande 

av den av byggnadskontoret förbrakta utredning och förslag jämte ritning, hos stadsfullmäktige 

föreslagit och att i samband härmed anvisa för arbetets utförande erforderligt belopp av 1600 

kronor enligt bilagda av byggnadskontoret uppgjorda kostnadsförslag. 

 

§4. 

Arbetsinspektoren J.Bergling hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt om att erhålla fri 

elektrisk ström till belysning av sin bostadslägenhet. 

Sedan byggnadskontoret i yttrande över ansökningen anfört att fri ström f.n. endast åtnjutas av 

de befattningshavare, som hava fri bostad och de, som äro anställda vid elektricitetsverket, 

beslutade nämnden på hemställan av byggnadskontoret att avslå framställningen. 

 

§5. 

Sedan Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag i skrivelse till drätselkammaren anhållit om att 

bliva antagen som entreprenör för Luleå stads elektricitetsverk, hade byggnadskontoret i av 

drätselkammaren infordrat yttrande anfört att mot bolagets antagande intet finnes att erinra, då 

detsamma säkerligen bättre än någon av de nu antagna entreprenörerna skulle kunna stå 

allmänheten till tjänst. Emellertid har drätselkammaren vid antagande av de nu anställda 

entreprenörerna till stadsfullmäktige uttalat sig för frågans ordnande så, att endast tvenne 



entreprenörer utom elektricitetsverket skulle för närvarande antagas; och avstyrkte 

byggnadskontoret på anförda skäl framställningen i fråga. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, som ansåg att arbetsfältet f.n. icke vore större 

än att tvenne entreprenörer äro tillräckliga, att avslå framställningen. 

 

§6. 

Anmälde byggnadskontoret, att i samråd med telegrafingenjören Sjöstedt inköp gjorts från 

Allm. Svenska Elektriska Aktiebolaget av 506 kg. galvaniserad järntråd till ett pris av 2 kronor 

pr kg. för utförande av det elektriska distributionsnätet vid Notviken och Mjölkudden. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med godkännande av åtgärden till 

utbetalning utanordna Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets räkning å kr. 1012:-. 

 

§7. 

Sedan kaptenen Gösta Söderbaum i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att han är villig 

att biträda vid uppgörande av program för tävlan ang. förslag till södra hamnens ordnande, 

beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att överlämna skrivelsen till hamndirektionen 

till den åtgärd, den kunde föranleda. 

 

§8. 

Sedan gas- och vattenledningsentreprenören Carl J.Lundin, Boden. I skrivelse till 

byggnadskontoret anhållit att tillstånd måtte beviljas honom dels att utföra vatten- och 

avloppsledningar uti J.Nygrens fastighet vi Sandviksgatan 48, härstädes, i gårdshuset med 

anknytning till stadens rörnät dels ock att utföra utsträckning av vatten- och avloppsledningar 

till ett badrum uti folkskoleläraren Georg Lindbergs fastighet vid Magasinsgatan 16, härstädes, 

hade byggnadskontoret med vitsordande av sökandens kompetens överlämnat skrivelsen till 

drätselkammaren med tillstyrkan till däri gjord framställning; och beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att lämna bifall härtill. 

 

§9. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få inköpa för kontoret 

erforderlige 3 st. ritbestick, ett för vardera, andre ingenjören, arbetsinspektoren och 

verkmästaren, för en kostnad tillhopa av 156 kronor. 

Med bifall härtill beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att upptaga beloppet i 

förslaget till stat för nästkommande år. 

 

§10. 

Luleå Badhus Aktiebolag hade i skrivelse till drätselkammaren den 23 nästlidne februari 

framhållit, att badhuset för 3:dje terminen 1917 debiterats 566 kwt., därav 213 kwt á 60 öre, 

men att badhuset fått drätselkammarens löfte om billigare ström för ljusbadet eller efter 20 öre 

pr kwt mellan kl. 12 – 2 på dagen. Som det numera till följe de oerhörda priser på ved och 

badhusets övriga förbrukningsartiklar är svårt att driva rörelsen och då denna fyller ett 

kommunalt behov, anhöll bolaget att få betala 3:dje terminens räkning efter 25 öre pr kilowatt 

för hela den tid, räkningen omfattar. 

I nu inkommet yttrande hade byggnadskontoret med erinran om, att sedan drätselkammaren 

den 2 april 1917, § 4, beslutat, att bolaget för sitt ljusbad skulle erlägga avgift efter motortariff 

2, men att som detta fordrar en särskild mätareanordning och någon mätare icke blivit insatt, 

elektricitetsverket debiterat badhuset enligt belysningstariffen, i skrivelse till drätselkammaren 

föreslagit, att framställningen måtte avslås. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden med återtagande av sitt förenämnda den 2 april 

1917 fattade beslut, att badhusbolaget skall betala sin ström efter 25 öre resp. 10 öre pr kwt med 



erinran dock, att ljusbad under tiden den 15 augusti – den 15 april får serveras endast mellan kl. 

12 – 2 på dagen. 

 

§11. 

Beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att så snart som möjligt inkomma med 

förslag till köpebrev å de 4,55 kvadratmeter av fastigheten n:r 201, som stadsfullmäktige den 

25 februari 1918, § 11, beslutat att försälja till I.Byström för reglering av tomten n:r 2 i kvarteret 

Sillen. 

 

§12. 

Beslutade nämnden på förslag av byggnadskontoret att till Nils Sundström i Björsbyn försälja 

1 st. Sundlingsspis n:r 10 med rörslinga, expansionkärl, 3 element samt diverse rör och rördelar 

till ett pris av 663 kronor. 

 

§13. 

Byggnadschefen hade inkommit med protokoll, fört den 21 augusti 1918 vid avsyning av de 

reparationer å laxfiske vid Edefors, som enligt kontrakt den 21 mars innevarande år utförts av 

E.J.Sundling i Wuollerim; och tillstyrkte byggnadschefen, att sedan samtliga i kontraktet 

upptagna arbeten blivit ordentligt utförda, entreprenadsumman, 315 kronor måtte utbetalas. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att till entreprenören utbetala överenskommet 

belopp, 315 kronor. 

Antecknas skulle, att Sundling utom kontraktet åtagit sig att för 60 kronor utföra en stängning 

från södra fisket till en utanför belägen sten. Denna stängning hade av honom utförts under 

senaste vinter, men hade högvattnet, som senare inträdde, bortfört densamma; och hade nu 

Sundling åtagit sig att under instundande vinter ånyo ditsätta densamma. 

 

§14. 

Godkändes av byggnadschefen upprättade kontrakt mellan drätselkammaren och Emil 

Strömberg ang. utförande av vatten- och avloppsledningar dels i bostadshusen i kvarteret Tigern 

dels i bostadshusen i kvarteret Renen. 

 

§15. 

Föredrogs en räkning från Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget å leverans av bl.a. 3 sat. 

10/22 oljesäkerhetsapparater med 3 st. smälttrådar á 192:-, Kr. 576:-; och skulle räkningen, då 

denna post icke överensstämde med upphandlingsförteckningen remitteras till 

byggnadskontoret för utredning. 

 

§16. 

Plåtslagaremästaren K.E.Wikholm hade till drätselkontoret inlämnat en räkning å kr. 1977:-, 

utgörande diverse reparationsarbeten i Stadshuset. 

Sedan byggnadschefen upplyst dels att plåtslagaren C.Sivén enligt kontrakt skulle ha utfört 

huvuddelen av dessa arbeten, men att, då han icke kunde förmås att utföra arbetet, 

borgensmännen av byggnadschefen anmodats att utföra detta, vilket skett genom Wikholm, 

dels ock att å räkningen i fråga upptagits reparation i följe av läcka i taket, som skulle ha skadat 

ett rum, men som icke inginge i kontraktet, beslutade nämnden att remittera ärendet till 

byggnadskontoret för inkommande med utredning i ärendet. 

 

§17. 

Sedan distriktssekreteraren vid Statens Järnvägar, Sven Broman, på ordförandens begäran 

förklarat att Luleå stad genom sin drätselkammare bör till åtal angiva byggmästaren 



L.G.Sundling på de skäl och bevis, som i bilagd skrivelse åberopas, beslutade drätselkammaren 

att hos stadsfiskalen till laga åtal för uppsåtlig förskingring angiva förenämnda Sundling. 

 

§18. 

Sedan tvist uppstått mellan drätselkammaren och Betongaktiebolaget Effektiv angående 

likviden till bolaget för dess arbeten vid uppförande av bostadshuset å tomt n:r 1 i kvarteret 

Lejonet, beslutade nämnden att yrka att tvistefrågan avgöres av skiljemän, varom 

Betongaktiebolaget Effektiv skulle underrättas. 

 

§19. 

Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande 

1/ Axel Björks i skrivelse till stadsfullmäktige gjorda anhållan att få köpa stadens del av tomten 

n:r 5 i kvarteret Laken; 

2/ L.Marklunds m.fl:s hos stadsfullmäktige gjorda begäran om framdragning av elektriska 

belysningsledningar till deras fastigheter å Stadshertsön m.m.; 

3/ Skurholmens belysningsförenings begäran om tillstånd till framdragning av en elektrisk 

ledning över stadens mark. 

 

§20. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från hamndirektionen medelst 

protokollsutdrag gjord anmälan, att den av fullmäktige till borgmästaren A.E.Fagerlin upplåtna 

bostadslägenheten i den under uppförande varande hamnförvaltningsbyggnaden icke kan 

beräknas bliva färdig till inflyttning den 1 instundande oktober. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att göra det uttalandet, att staden bör ersätta 

borgmästaren Fagerlin för den merkostnad, som förorsakas honom genom dubbel flyttning 

m.m., och skulle ärendet slutbehandlas, sedan denna merkostnad blivit känd. 

 

§21. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av hamndirektionens medelst utdrag 

av sitt protokoll för den 13 nästlidne augusti hos fullmäktige gjord hemställan, att ett anslag av 

15000 kronor måtte anvisas för anläggning av elektrisk belysning i mudderverket och å ångaren 

Frej, för vilket ändamål bl.a. 2:ne turbingeneratorer av 5 eff. hkr, till en sammanlagd kostnad 

av 11500 kronor, måste inköpas. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då någon utredning rörande 

nödvändigheten att ordna belysningsfrågan på detta särskilt kostsamma sätt icke förelåg, för sin 

del förklara, att nämnden icke ansåg sig kunna tillstyrka det av hamndirektionen gjorda 

förslaget. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

” Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 26 sept. 1918. 



 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Westerberg, Thurfjell, 

Brändström, Åhrström, Carlgren, fröken Holm, herrar Lind, N.Falk, Lindgren, Hanson, Palm, 

Axel Nilsson, Hage, Widlund, Schultz, fru Bohlin, herrar Lindquist, Hedman, J.A.Nilsson, 

A.V.Falk, Andersson, Berlin, Groth och Hultström samt stadskamreraren, varemot som 

frånvarande antecknades herrar Flemström, Hellsten och Svensén samt fröken Svensson. Av 

dessa var herr Hellsten frånvarande utan anmält laga förfall och de övriga hade anmält sig 

förhindrade att bevista sammanträdet. 

Därjämte övervar herr Borgmästaren sammanträdet. 

 

§1. 

Utsagos herrar J.A.Nilsson och A.V.Falk att jämte herr ordföranden tisdagen den l instundande 

oktober klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid 

senaste sammanträdet den 29 nästlidne augusti förda protokoll. 

 

§3. 

Uti till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade telegrafingenjören   A.H.R.Sjöstedt anhållit att 

på grund av avflyttning från staden bliva befriad från uppdraget att vara ledamot av 

drätselkammaren, och beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att med 

godkännande av hans avsägelse utse baningenjören löjtnant L.Pålsson till ledamot av 

drätselkammaren i hans ställe för tiden intill 1919 års slut. 

 

§4. 

Kungl. järnvägsstyrelsen hade med bifogande av ett utkast till den tabell, som är avsedd att 

gälla, då norra delen av Inlandsbanan med anslutande sidolinier blivit färdig, anhållit om 

stadsfullmäktiges yttrande över tidtabellsförslaget, och beslöto stadsfullmäktige på hemställan 

av beredningsnämnden med anledning härav att förklara sig ej hava något att emot detsamma 

erinra. 

 

§5. 

I enlighet med honom av hamndirektionen meddelat uppdrag hade hamnmästaren verkställt 

utredning om de reparationer å Tjuvholmssundets glacinmurar, som erfordrades på grund av de 

skador å dessa, vilka orsakats av fjolårets höststormar. 

Den gjorda undersökningen hade utvisat, att å kanalbankens avsats åt Tjuvholmssidan borde 

påfyllas groft grus, vilket lämpligen kunde uppmuddras från Sandögrunnan, och att 

stenbeklädnaden å glacinmuren därefter borde omläggas. Kostnaden härför hade av 

hamnmästaren beräknats till 10,000 kronor. 

Hamndirektionen hade därefter beslutit att låta utföra dessa reparationer på sätt hamnmästaren 

föreslagit samt att hos stadsfullmäktige begära erforderligt anslag för ändamålet. 

På beredningsnämndens hemställan beviljade stadsfullmäktige hamndirektionen det begärda 

anslaget å 10,000 kronor att utgå av hamnens tillgängliga medel. 

 

§6. 

Sedan stadsfullmäktige med anledning av väckt förslag om inrättande av en 

ombudsmannabefattning för Luleå stad, med vilken tjänst även borde förenas uppdraget att vara 

sekreterare hos stadsfullmäktige och beredningsnämnden, uppdragit åt särskilt tillsatta 

kommitterade att utarbeta och till stadsfullmäktige inkomma med förslag till instruktion och 



avlöning för den nya befattningshavaren, varvid kommittén jämväl borde verkställa en 

granskning, huruvida ej något ytterligare uppdrag borde tillföras ombudsmannen, hade 

kommitterade nu till stadsfullmäktige inkommit med utredning i ärendet. 

Kommitterade hade därvid som sin uppfattning uttalat, att åt ombudsmannen borde anförtros 

att vara sekreterare ej blott hos stadsfullmäktige och deras beredningsnämnd, utan även hos 

drätselkammaren och dess båda nämnder, fattigvårdsstyrelsen, hälsovårds- och 

byggnadsnämnderna samt hamndirektionen, varjämte kommittén ansett, att ombudsmannen 

även borde vara skyldig att tjänstgöra som biträde och sekreterare hos de av stadsfullmäktige 

tillsatta mera tillfälliga eller permanenta nämnder eller kommittéer. 

Rörande avlöningen åt ombudsmannen hade kommitterade föreslagit, att han skall åtnjuta en 

årlig lön av 6,000 kronor jämte dyrtidstillägg i likhet med stadens övriga befattningshavare 

ävensom fri tjänstelokal med uppvärmning, lyse, städning och telefon, samt att av lönen 2,500 

kronor borde utgå av hamnens kassa. 

Därjämte hade kommitterade uppgjort förslag till instruktion för Luleå stads ombudsman, 

intaget i serien B som bilaga till protokollet. 

Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville 

besluta inrättande av en tjänst som stadens ombudsman med de åligganden, som av 

kommitterade föreslagits, och med en årlig lön av 6,000 kronor jämte dyrtidstillägg i likhet med 

stadens övriga befattningshavare! ävensom fri tjänstelokal med uppvärmning, lyse, städning, 

telefon och kontorsutensilier samt fria skrivmaterialier, varjämte beredningsnämnden hemställt, 

att stadsfullmäktige ville antaga kommitterades förslag till instruktion för ombudsmannen med 

den ändring, att mom. 8 i § 2 om skyldighet för ombudsmannen att i samråd med 

siffergranskaren upprätta statistiskt sammandrag av stadens räkenskaper bortfaller. 

Slutligen hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville dels besluta att av 

ombudsmannens avlöning 2,500 kronor skola utgå av hamnens kassa, dels ock uppdraga åt 

drätselkammaren att annonsera ombudsmanstjänsten ledig att tillträdas den l januari 1919. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att remittera detsamma till 

drätselkammaren, hamndirektionen, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden för 

skyndsamt yttrande. 

 

§7. 

Stadsfullmäktige hade till hamndirektionen för yttrande remitterat en framställning från 

hamnspårstillsyningsmannen A.Björk om erhållande av en årslön av 3,000 kronor från 1918 års 

början. 

Hamnmästaren hade uti infordrat yttrande anfört, att hamnspårstillsyningsmannen den 21 dec. 

1916 uppförts å ordinarie stat med en grundlön av 2,000 kronor. Då lönen reglerats så sent som 

1916, torde den fullt motsvara övriga befattningshavares förmåner, varför en höjning av 

hamnspårstillsyningsmannens avlöningsförmåner enligt hans förmenande icke borde 

ifrågakomma annat än i samband med en allmän lönereglering. 

Med biträdande av de synpunkter hamnmästaren sålunda framfört hade hamndirektionen för 

sin del avstyrkt bifall till framställningen. 

På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att avslå ifrågavarande 

framställning. 

 

§8. 

Lärarinnan Amanda Forsén hade i skrivelse till stadsfullmäktige den 7 januari 1913 anhållit om 

restitution av så stort belopp av henne påförda kommunalutskylder för år 1911, som belöper sig 

å det bevillningsfria avdrag av 300 kronor, varav hon skulle kommit i åtnjutande, därest hennes 

inkomster vid taxeringen icke blivit sammanräknade med hennes frånskilda mans, eller kr. 

21:36. 



Sedan drätselkammaren, till vilken stadsfullmäktige remitterat ansökningen, översänt 

densamma till stadsfogden för yttrande, hade nu denne i avgivet yttrande anfört, att då 

ifrågavarande utskylder erlagts och i behörig ordning av stadsfogdekontoret den 18 juni 1913 

redovisats, framställningen icke syntes böra föranleda någon vidare åtgärd. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit att tillstyrka bifall till stadsfogdens förslag. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden, att 

framställningen ej skulle till vidare åtgärd föranleda. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av smeden Adolf Eriksson gjord 

anhållan, att han måtte på grund av sin svåra ekonomiska belägenhet, orsakad av hans dotters 

mer än 20-åriga sjukdom och hans egen tilltagande ålder och minskade arbetskraft, erhålla 

befrielse från erläggande av kommunalutskylderna för år 1912.     

Sedan stadsfogden uti avgivet yttrande föreslagit, att då ifrågavarande utskylder, utgörande kr. 

44:88, numera av Eriksson erlagts, framställningen icke måtte föranleda vidare åtgärd, hade 

drätselkammaren hemställt om bifall till detta stadsfogdens förslag. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta förslag. 

 

§10. 

Uti avgivet yttrande över en av vagn- och stallkarlen Per Börjesson hos stadsfullmäktige gjord 

anhållan, att då han vore sängliggande sjuk och hans hälsa bruten, de förfallna kronoutskylderna 

och hälften av blivande kommunalutskylder för år 1915 måtte avskrivas, hade stadsfogden 

under anförande, att ehuru Börjesson f. n. saknar utmätningsbara tillgångar till 

utskyldsbeloppets gäldande, sådana omständigheter likväl icke syntes föreligga, som talade för 

bifall till framställningen, hemställt om avslag å densamma. 

Drätselkammaren, som icke ansåg sig kunna yttra sig över kronoutskyldernas avskrivning, hade 

därefter, under erinran att de Börjesson för år 1914 påförda kommunalutskylder utgöra kr. 

58:10, vilka hittills icke guldits, hos stadsfullmäktige hemställt om avslag å framställningen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

avslå Börjessons framställning. 

 

§11. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från Anna Hagerén, änka efter 

avlidne urmakaren G. Hagerén, inkommen anhållan om befrielse från betalningsskyldighet för 

den kommunalskatt, som för år 1915 påförts hennes samma år avlidne man, och den skatt, som 

framdeles komme att påföras honom, hade stadsfogden uti avgivet yttrande med hänsyn till 

sökandens tryckta ekonomiska ställning förordat bifall till framställningen med meddelande 

tillika, att skattebeloppet för år 1915 uppgår till kr. 24:50 och att efter nämnda år några 

kommunalutskylder icke påförts Hagerén. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit att föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville besluta 

att överlämna ansökningen till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga 

utskyldsbeloppet i fråga å avkortningsförteckning. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§12. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Ida Bergqvist. änka efter 

stationsförmannen G.V.Bergqvist, gjord anhållan om efterskänkande av hennes avlidne mans 

kommunalutskylder för år 1914, enär hon utom sig själv hade 2 barn om 7 år att försörja och ej 

hade annan inkomst än sin pension, 371 kronor per år. 



Sedan stadsfogden med vitsordande av de utav sökanden lämnade uppgifter och med hänsyn 

till hennes bekymmersamma ekonomiska ställning förordat bifall till framställningen, hade 

drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna ansökningen till 

stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga utskylderna i fråga, 100 kr. 10 öre, å 

avkortningsförteckning. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag. 

 

§13. 

Uti avgivet yttrande över en av arbetaren Erik Olofsson hos stadsfullmäktige gjord anhållan, att 

fullmäktige ville på grund av hans höga ålder och hans hustrus långvariga sjukdom befria 

honom från erläggande av honom för åren 1914 och 1915 påförda utskylder till staden, hade 

stadsfogden anfört, att 1915 års utskylder, 21 kronor, av Olofsson erlagts och av stadsfogden 

levererats den 30 november 1917, varemot utskylderna för år 1914, utgörande samma belopp, 

kvarstå oguldna, och hade stadsfogden hemställt, att då Olofsson visserligen saknar 

utmätningsbara tillgångar, men sådana omständigheter likväl icke syntes föreligga, som talade 

för bifall till framställningen, densamma måtte avslås. 

Drätselkammaren hade därefter hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna 

ansökningen till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligger, upptaga de oguldna utskylderna 

för år 1914, 21 kr., å avkortningsförteckning. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta förslag. 

 

§14. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren återremitterat en av arbetaren Johan Bodin i 

Karlsvik den 27 februari 1914 hos fullmäktige gjord anhållan om befrielse från erläggande av 

de å rest komna utskylderna för år 1913, hade stadsfogden uti infordrat yttrande hemställt, att 

ehuru Bodin f. n. saknar utmätningsbara tillgångar, men sådana omständigheter likväl icke 

föreligga, som tala för bifall till ansökningen, densamma måtte avslås. 

Drätselkammaren hade därefter hemställt, att stadsfullmäktige ville besluta att överlämna 

ansökningen till stadsfogden för att, därest laga skäl föreligga, upptaga utskyldsbeloppet för år 

1913, Kr. 53: 12, å avkortningsförteckning. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§15. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av arbetaren F.G.Lindberg i Karlshäll 

gjord anhållan om befrielse från honom för åren 1915 - 1917 påförda kommunalutskylder, enär 

han, som hade en familj på 6 personor att försörja, hade svårighet att kunna betala hyra, ved 

och lyse till det bolag, där han är anställd. 

I av drätselkammaren infordrat yttrande hade stadsfogden anfört, att ehuru Lindbergs 

ekonomiska ställning syntes vara mindre god, sådana omständigheter likväl ej syntes föreligga, 

som kunde motivera ett bifall till framställningen, varför han med hänsyn jämväl till de 

konsekvenser, som ett sådant bifall kunde komma att medföra, ansett sig böra hemställa om 

avslag å densamma. 

Efter anteckning härav hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige hemställt, att 

framställningen icke måtte föranleda någon fullmäktiges åtgärd. 

På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att bifalla detta drätselkammarens 

förslag. 

 

§16. 



Stadskamreraren hade i enlighet med av drätselkammaren meddelat uppdrag inkommit med 

följande förslag till fördelning av de i årets utgiftsstat under rubrik 35 avsatta brännvinsmedel 

kr. 789:76:- 

Svenska   arb. allm. sjuk- och begravningskassa, avd. 

220, Luleå, för lokalhyror och agitation     kr. 50: — 

Nykterhetsvännernas allm. sjuk- och begravningskassa, 

avd. 105, Luleå, hyresbidrag     ” 50: — 

Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, avd. 

206, Luleå, hyresbidrag      ” 50: — 

Nykterhetsfolkets sjuk- och begravningskassa, avd. 

26, Bergviken, hyresbidrag     ” 60: — 

Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd. 

6, Luleå, hyresbidrag        ” 50: — 

Transport kr. 260: —  

Framtidsförbundets sjuk- och begravningskassa, avd. 

93, Bergviken, hyresbidrag     ” 50: — 

Svenska Fattigvårdsförbundets barnavårdsutskott, 

kostnader för barnavårdsmöte i Luleå     ” 97: 53 

Kretsrådet i Luleåkretsen av I.O.G.T., till nykter- 

hetsarbetets befrämjande      ” 200: — 

Logerna Nordanborg och Nordens väl av N.G.T.O. 

hyresbidrag, 50 kr. per loge    ”100: — 

Summa kronor 707: 53 

 

Efter tagen del av de grundsatser, efter vilka fördelningen av medlen skett, hade 

drätselkammaren beslutit att överlämna förslaget till stadsfullmäktige med hemställan om 

godkännande av detsamma, varjämte kammaren föreslagit, att stadsfullmäktige måtte 

föreskriva det villkor vid anslagens beviljande, att medlen användas uteslutande för 

verksamheten inom staden och att redovisning eller redogörelse för dessas användning lämnas 

till drätselkammaren. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit, samt föreskrevo, att återstoden av de avsatta 

brännvinsmedlen skulle reserveras för mötande av eventuellt inkommande nya krav. 

 

§17. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av livsmedelsstyrelsens fiskesektion 

gjord hemställan, att stadsfullmäktige ville efterskänka de hyresbelopp, som f. n. utgå för de 

lokaler sektionen disponerar i saluhallen, nämligen 600 kronor för fiskhandelslokalerna och 

200 kronor för magasinet å övre botten, på så sätt att dessa belopp utgå ur drätselkammarens 

för innevarande år fastställda stat. 

Drätselkammaren, som ansåg de förenämnda hyrorna vara synnerligen moderata och att den av 

fiskesektionen föreslagna manipulationen med ändring av en redan fastställd stat icke torde vara 

utförbar, hade hemställt, att stadsfullmäktige ville även med hänsyn till den förlustbringande 

affär, som saluhallen är, avslå den gjorda framställningen, 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla drätselkammarens förslag. 

 

§18. 



Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av herr Thurfjell hos stadsfullmäktige 

väckt motion om ett anslag å 450 kronor för anordnande av en musikvecka under instundande 

höst, liknande den, som med stadens understöd avhölls under september månad förlidet år. 

Av motionen bilagd stat för utgifter och inkomster för rnusikveckans ekonomi framgår, att de 

bidrag, som vissa bolag samt Luleå stad skulle lämna, resp. 250, 200 och 450 kronor, tillhopa 

med inkomsterna för biljetter skulle täcka utgifterna 1,600 kronor; och föreslog motionären, att 

stadsfullmäktige ville lämna styrelsen för Luleå Musiksällskap i uppdrag att anordna 

musikveckan i fråga. 

Sedan antecknats, att i räkenskapen ett belopp av 133 kronor 13 öre, utgörande behållning från 

1917 års musikvecka, finnes reserverat, hade drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige 

ville med bifall till motionen bevilja ett anslag av 450 kronor till ifrågavarande ändamål. 

Beredningsnämnden hade hemställ, att stadsfullmäktige ville bifalla drätselkammarens förslag 

samt. föreskriva, att beviljade anslaget skulle uttaxeras. 

Vid behandling av detta ärende och sedan upplyst blivit, att musikveckan gått med en förlust 

av över 200 kronor, beslöto stadsfullmäktige att med bifall till beredningsnämndens förslag 

för ändamålet bevilja ett ytterligare anslag av 48 kronor 50 öre, motsvarande kostnaden för 

förhyrning av festivitetssalen i stadshuset, vilket anslag jämväl skulle anskaffas genom 

uttaxering. 

 

§19. 

Sedan direktören för Stockholms stads renhållningsverk K.A.Tingsten i enlighet med 

stadsfullmäktiges beslut tillkallats för att uppgöra förslag till ordnande av stadens renhållning 

och i samband därmed till ordnande av sopplatsen eller dess eventuella förflyttning till ny plats, 

hade denne inför drätselkammaren redogjort för sina vid besöket gjorda iakttagelser rörande 

renhållningen. 

Beträffande sopplatsen ansåg han, att av de hittills föreslagna platserna den nuvarande hade det 

i alla avseenden bästa läget, men måste för att icke vara till obehag för stadens befolkning ställas 

i ordnat skick enligt en av honom uppgjord planskiss över området, varav bl. a. framginge, att 

avstjälpningen av sopor m. m. skulle ske på ett avgränsat mindre område och icke såsom nu 

sker på ett stort obegränsat område. Ett ordnande av sopplatsen på nu föreslagna sätt, vilket 

direktör Tingsten f. n. ansåg vara tillfyllest, skulle draga en kostnad av 500 kronor. Framdeles 

borde enligt hans uppfattning en mindre brännugn anordnas, varvid samtidigt soporna borde 

harpas och fördelas i gödsel- och skräpsopor, och borde en sådan brännugn icke anläggas annat 

än i samband med en pudrettfabrik. 

Sedan vidare antecknats, att direktör Tingsten enligt åtagande skulle inkomma med fullständigt 

förslag till ordnande av stadens renhållning, hade drätselkammaren beslutat att i första hand hos 

stadsfullmäktige an-hålla om ett anslag å 500 kronor för ordnande av sopplatsen på nu 

föreslaget sätt och i huvudsaklig överensstämmelse med av direktör Tingsten upprättad 

planskiss. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag med  föreskrift  tillika, att  beviljade  anslaget  skulle 

uttaxeras. 

Ett av herr Åhrström i samband härmed väckt förslag om tillsättande av en kommitté av 4 

personer med uppdrag att verkställa utredning om en lämpligare plats än den nuvarande för 

avstjälpning av sopor blev av stadsfullmäktige med 17 röster mot 9 avslaget. 

 

§20. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av J.J.Jahnson, ägare till vretorna 

N:ris 356 och 357 - 359 å Mjölkudden, hos fullmäktige gjord anhållan om tillstånd att å samma 

plats, där de nu äro belägna, få uppföra en ny ladugård och foderbod av tegel, hade 



byggnadskontoret i infordrat yttrande anfört, att enligt kartan över Mjölkudden en remsa av 

vretan N:o 706, som tillhör Luleå stad, finnes mellan vretorna N:ris 357—359 och 406—409 

och att denna remsa är inhägnad tillsammans med Jahnsons vret. Som ladugården delvis är 

belägen på denna staden tillhöriga markremsa, föreslog byggnadskontoret, att drätselkammaren 

ville tillstyrka ansökan med villkor antingen att ladugården flyttas in på Jahnsons egen mark 

eller att Jahnson får bibehålla ladugården på sin nuvarande plats och på en tid av 5 år arrendera 

remsan, som i vidd innehåller c:a 400 kvm., för ett pris av 5 kronor per år, 

Sedan inhämtats, att ladugården redan vore uppförd, hade drätselkammaren beslutat föreslå, att 

stadsfullmäktige ville besluta att på så sätt bifalla framställningen, att sökanden erhåller tillstånd 

att tills vidare under 5 år hava sin nyuppförda ladugård å stadens mark mot villkor, att han i 

arrendeavgift för förutnämnda markområde, i vidd innehållande 400 kvm., betalar en 

arrendesumma av 5 kronor per år. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla drätselkammarens förslag med det tilllägg, att efter de fem årens förlopp arrendet 

förlänges på ytterligare ett år i sänder, därest det ej från någondera sidan uppsäges minst tre 

månader före arrendetidens utgång. 

 

§21. 

Konsuln H.Burman hade erbjudit sig att till hamndirektionen försälja ett markområde, 

innehållande 76,020 kvadratfot av den s. k. Sellinska slipen, till ett pris av 60 öre pr kvadratfot, 

Som hamndirektionen ansåg sig behöva området, vilket erbjuder stora fördelar dels till följd av 

dess lämplighet som uppdragsplats för hamnens fartyg och dels på grund av dess fria läge vid 

älven, som gör, att detsamma kan hållas tillgängligt senare på hösten och tidigare på våren än 

något annat område vid stadens stränder, hade direktionen efter underhandling med konsul 

Burman av honom erhållit anbud å försäljning av hela det område, vilket å bilagda karta 

betecknas med c och innehåller 98,683 kvadratfot, till ett pris av 55 öre pr kvadratfot, däri 

inbegripet å området befintliga byggnader, eller för en köpesumma av kr. 54,275: 65; och skulle 

anbudet gälla till den l nästkommande oktober. För motor och inventarier till slipen begärde 

konsul Burman dessutom kr. 7,572: 97. 

Hamndirektionen hade därefter ingått till stadsfullmäktige med anhållan, att fullmäktige ville 

av hamnens tillgängliga medel anslå ett belopp av kr 61,848: 62 till inköp av sagda markområde 

jämte slipinventarier; och hade denna framställning av stadsfullmäktige remitterats till 

drätselkammren för yttrande. 

Uti i ärendet avgivet yttrande hade drätselkammaren föreslagit stadsfullmäktige, att de bägge 

mindre triangelformiga markytor, som ligga inom kvartersgränsen, även måtte överlåtas till 

hamnen mot ett pris av kr. 4,871:72 samt att för hamnens räkning måtte inköpas dels av konsul 

Burman erbjudna markområde jämte slipinventarier för ett belopp av 61,848: 62, dels 

förutnämnde staden tillhöriga triangelformiga markytor för ett pris av kr. 4,871: 72, vilket 

tillhopa utgör kr. 66,720; 34 samt att detta belopp måtte bestridas, marken incl. byggnader med 

lånemedel och inventarierna med hamnens tillgängliga medel. 

Efter anteckning härav beslutade nu stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bifalla, vad drätselkammaren sålunda föreslagit. 

Detta beslut fattades enhälligt. 

 

§22. 

Sedan utredning angående den kvantitet potatis, som erfordras för ransoneringens 

genomförande i Luleå stad, visat, att behovet utgör 1,396 ton, hade livsmedelsnämnden för att 

bliva i stånd att inköpa denna kvantitet potatis och att täcka kostnaderna för transporter, 

emballage och lagring, hos stadsfullmäktige gjort framställning, att fullmäktige måtte för 



förenämnda ändamål bevilja livsmedelsnämnden en förhöjd kredit från 100,000 kr. till 250,000 

kr. 

Drätselkammaren hade uti avgivet yttrande i ärendet tillstyrkt bifall till den av 

livsmedelsnämnden begärda förhöjning av det rörelsekapital, den nu förfogar över, till 250,000 

kronor med erinran dock om nödvändigheten att vid försäljning öka priset å varorna med 

belopp, som täcker de räntekostnader, vilka måste orsakas av den stora kredit, som staden 

kommer att hålla nämnden, varjämte den vidare beslutat att med anledning av 

livsmedelsnämndens i skrivelsen gjorda uttalanden, att den av nämnden under innevarande år 

bedrivna handels- och vedaffär torde komma att bringa icke ringa förlust, föreslå 

stadsfullmäktige, att fullmäktige ville avfordra livsmedelsnämnden en klargörande redogörelse 

för anledningen till den förenämnda bristens uppkomst. 

Vid föredragning af detta ärende beslöto stadsfullmäktige på beredningsnämndens hemställan 

att bifalla detta drätselkammarens förslag samt föreskrevo, att härför erforderliga medel skulle 

anskaffas genom tillfällig upplåning. 

 

§23. 

Stadsfullmäktige hade, sedan särskilt utsedda kommitterade framlagt förslag att för 

livsmedelsnämndens behov inredning skulle ske av vissa av Luleå Utskänkningsbolag f. n. 

förhyrda källare i stadshuset till förvaring av potatis, vid sammanträde den 27 nästlidne juni 

beslutat att remittera ärendet till drätselkammaren. 

Uti häröver avgivet yttrande hade drätselkammaren med bifogande av byggnadskontorets i 

ärendet gjorda utredning ävensom förslag jämte ritning hemställt, att stadsfullmäktige måtte 

besluta i enlighet med byggnadskontorets i ärende avgivna förslag samt att i samband härmed 

anvisa för arbetets utförande erforderligt belopp av 1,600 kronor enligt av byggnadskontoret 

uppgjort kostnadsförslag. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige, vad drätselkammaren sålunda 

föreslagit, samt bestämde, att härför erforderliga medel skulle anskaffas genom uttaxering. 

 

§24. 

Sedan det upplysts, att den av stadsfullmäktige tillsatta hyresförmedlingsnämnden vid förhinder 

för ledamot att närvara vid nämndens sammanträden hade svårt att fullgöra sina åligganden, 

beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att utse en suppleant i nämnden och 

valde härtill föreståndaren för Norrbottens läns Arbetsförmedlingsanstalt J.Sundberg. 

 

§25. 

En från herr C.A.Schultz inkommen avsägelse av ledamotskap av stadsfullmäktige 

överlämnades till magistraten.  

 

§26. 

En skrivelse från magistraten med erinran om skyndsamt insändande av det i dess skrivelse den 

4 juli 1917 infordrade yttrande angående lotsstyrelsens framställning om upplåtelse av en tomt 

i staden beslöto stadsfullmäktige att överlämna till drätselkammaren. 

 

§27. 

Föredrogs och lades till handlingarna en skrivelse från länets livsmedelsstyrelse med 

tillkännagivande, att komministern H.T.Berlin utsetts till ordförande i Luleå stads 

livsmedelsnämnd för ransoneringsåret 1918 - 1919 samt agronomen Axel Schalin till dess vice 

ordförande för samma tid. 

 

§28. 



Till beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Källarmästare G.Edbergs begäran om tillstånd att få utskänka pilsnerdricka i stadshotellet; 

2:o) Livsmedelsstyrelsens begäran om anställande av val av livsmedelsnämnd för återstoden av 

ransoneringsåret 1918 - 1919; 

3:o) Pensionsnämndens ordförandes begäran om 500 kronors anslag för år 1919 till 

skrivmaterialier m. m. 

4:o) Jonas Carlssons avsägelse av uppdraget som suppleant i brandstodskommittén; 

5:o) Distriktschefen Schultz' avsägelse av ledamotskap i drätselkammaren m. fl. uppdrag. 

 

§29. 

Till drätselkammaren remitterades: 

l:o) Föreningen Sveriges städers kronouppbördsmäns framställning rörande ersättning för 

upprättande av pensionsförteckningar m. m.; 

2:o) Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalts begäran om anslag för dess verksamhet under 

åren 1918 och 1919; 

3:o) Fattigvårdsstyrelsens begäran om anslag för upptagande av en dörr till värmekammaren i 

kommunalhemmet; 

4:o) Statens järnvägars begäran att få köpa en del av stadens område å Svartön; 

5:o) Sven Gustaf Sundvalls begäran om avkortning av kommunalutskylder; 

6:0) P.L.Stenmans begäran om avkortning av kommunalutskylder; 

7:o) Erik Olofssons begäran om avkortning av resterande kommunalutskylder för år 1917; 

8:0) G.Almstedts begäran om ersättning för uppeldning och rengörning av hans lägenhet i 

stadens hus i kv. Lejonet; 

9:o) Barnkolonikommitténs framställning om ett tilläggsanslag å 4,000 kronor för uppförande 

av kolonibyggnaden; 

10:o) Barnkolonikommitténs begäran om ett anslag å 2,500 kronor för brädfordring av 

kolonibyggnaden; 

ll:o) Folkbibliotekets begäran om anslag till läsrumsverksamheten under år 1919. 

 

§30. 

Till lönenämnden remitterades hälsovårdstillsyningsmannen V.Oskarssons begäran om 

uppflyttning i lönegrupp 1. 

 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

A.Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund, 

J.A.Nilsson,  

A.V.Falk” 

 

 

 

 

 

“Protokoll, fort vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 27 

september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Nordin, Nilsson och Sundberg. 



 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 13 innevarande september. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från hyresnämndens ordförande 

K.G.D.Tiberg hos fullmäktige gjord anhållan, att, sedan Kungl. Maj:t funnit gott att uppdraga 

åt Kungl. Socialstyrelsen och Bostadskommissionen att anordna en konferens av samtliga 

hyresnämndsordförande i landet, ett anslag av 150 kronor måtte beviljas honom till bestridande 

av de med resan förenade kostnaderna. 

Sedan av skrivelsen vidare antecknats, att Kungl. Maj:t medgivit, att av statsmedel må åt högst 

en konferensdeltagare från varje hyresnämnd utgå resekostnadsersättning för inställelse vid 

konferensen, varvid förutsattes, att kommunerna skulle befinnas villiga att anslå erforderliga 

medel för de med resan i övrigt förenade utgifter, beslutade ekonominämnden vid föredragning 

av ärendet att hos stadsfullmäktige tillstyrka beviljande av ett anslag av 150 kronor för 

ifrågavarande ändamål. 

 

§3. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av föreståndarinnan för 

elementarläroverket för flickor gjord anhållan att, då under innevarande höst förnyad begäran 

om statsbidrag skall till Kungl. Maj:t inlämnas, stadsfullmäktige ville på samma villkor, som 

hittills för treårsperioden 1919-1921, bevilja lärarinnorna vid läroverket de ålders- och 

pensionsbidrag, som Kungl. Maj:t kan komma att bestämma, beslutade nämnden vid 

föredragning av ärendet att, då anslagets storlek icke kunde beräknas, förrän Kungl. förordning 

i saken blir tillgänglig, uppskjuta behandlingen av ärendet till nästkommande sammanträde. 

 

§4. 

Arbetaren J.O.Sandströms hos stadsfullmäktige gjorda anhållan om befrielse för erläggande av 

vissa kommunalutskylder remitterades till stadskamreraren för utredning, i vad mån sökanden 

resterar för utskylder till kommunen. 

 

§5. 

Beslutade nämnden på förslag av särskilt utsedda kommitterade, kassören Axel Nilsson och 

stadskamreraren K.H.Santesson, att följande årshyror skulle i saluhallen tillämpas f.o.m. den 1 

januari 1919: 

enkelhall     165 kr. 

dubbelhallarne n:r 7-8, 19-20 och 25-26   280 kr. 

dubbelhallarne n:r 9-10 och 22-23   350 kr. 

kafélokalen n:r 16, 17, 18 och kök   550 kr. 

kafélokalen n:r 1,2 och kök   400 kr. 

källare, ensam, oisolerad    32 kr. 

källare, ensam, isolerad    45 kr. 

 

Salustånd, som upplåtes för mindre än en månad, betalas pr dag, för enkelt stånd 75 öre, för 

dubbelt stånd 1 krona 50 öre. 

 

Nämnden beslutade vidare att de av fiskesektionen förhyrda lägenheterna, nämligen fiskhallen 

och magasinet, skola bibehållas vid nuvarande hyra, 600 resp. 200 kronor, varemot för den 

enkelhall, som sektionen omändrat till kassalokal, hyra skall erläggas med 165 kronor. 

 



 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

 

Justeras: 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelses undervisningsnämnd 

den 27 sept. 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, hrr K.H.Hultström, O.E.Wester o fr Märta Bucht samt 

undert. sekr. 

 

§1. 

På därom gjorda ansökningar beslöt nämnden bevilja avgång från folkskolan enligt 

bestämmelserna i folkskolestadgans § 48 för följande elever i folkskolans fjärde klass: 

Ingeborg Lantz, född 6 mars 1903 

Arvid Dahlström, född 24 maj 1903 

Linnea Lindqvist, född 3 febr. 1904. 

Liknande framställningar rörande barnen Elsa Wallström, Nils Edvin Sandström, Abel Gunnar 

Lundmark och Erik Vesterlund blev av nämnden avslagna. 

 

 Dag som ovan 

 Oskar Åhrström 

   /P.Edw.Lindmark” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 28 

september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Brännström, Thurfjell och Groth. 

Byggnadschefen. 

Härjämte närvar vid behandling af under § 1 af detta protokoll förtecknade ärende ledamoten 

af bostadsförmedlingsnämnden Nils Andersson. 

 

§1. 

Luleå stads bostadsförmedlingsnämnd hade i tvenne skrivelser till drätselkammaren lämnat 

rapport över de familjer, vilka enligt av nämnden gjord undersökning äro utan bostad den 1 

instundande oktober. Av den senaste rapporten framgick, att dessa utgjorde 34 st, varav dock 8 

st. familjer kunna omkring den 1 nästkommande november beredas bostad i de under 

uppförande varande bostadshusen i kvarteren Tigern och Renen. 



Av den senaste rapporten antecknades vidare att 2 st. av dessa familjer f.n. bo i 

Skurholmsstaden, 4 st. i Svartöstaden och 1 st. å Bergnäset, den sistnämnda i en icke 

vinterbonad lägenhet och mantalsskriven i Luleå. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att vidtaga följande åtgärder: 

att ingå med en skrivelse till Luleå domkapitel med förfrågan, huruvida drätselkammaren kunde 

f.o.m. den 1 instundande oktober få förfoga över det av domkapitlet förhyrda vindsrummet i 

g:la rådhuset; 

att försök skulle göras att för drätselkammarens räkning förhyra den f.n. obebodda, till salu 

utbjudna gården å fastigheten n:r 384 i kvarteret Gåsen, varvid skulle meddelas, att 

drätselkammaren har för avsikt att föreslå stadsfullmäktige, att hamndirektionen, som behöver 

marken, där gården står, måtte inköpa densamma; 

att även för instundande hyresår taga den av grosshandlaren Atle Burman till drätselkammaren 

upplåtna s.k. Stuvarebaracken i anspråk samt att uppdraga till byggnadskontoret att inreda de 

ännu icke av kammaren i anspråk tagna utrymmen i baracken för bostadsändamål; 

att i skrivelse till hälsovårdsnämnden anhålla att drätselkammaren måtte t.v. få förfoga över 

föreståndarens rum i köttbesiktningsbyrån för att där inreda en bostadslägenhet; 

att meddela målaremästaren J.A.Nilsson att drätselkammaren reserverat tvenne 

bostadslägenheter för fru Ida Nilsson och arbetaren F.J.Bergman i under uppförande varande 

bostadshus i kvarteren Tigern och Renen för inflyttning, så snart dessa lägenheter bliva 

beboeliga; 

att uppdraga till byggnadskontoret att, därest det skulle visa sig möjligt och lämpligt att utan 

större kostnader i till restaurantbyggnaden å Gültzauudden hörande större uthusbyggnad, inreda 

en eller flere bostadslägenheter; 

att i skrivelse till häradshövding S.Tornberg anhålla att f.o.m. den 1 instundande oktober få 

förhyra den i korsbyggnaden å tomten n:r 7 i kvarteret Ejdern befintliga lägenheten om 1 

spisrum; 

att i skrivelse till bankdirektören H.Flodmark, domprosten J.Hanson, kaféidkaren 

Aug.Nordström och källarmästaren G.Edberg göra förfrågan, om drätselkammaren kunde få 

förhyra deras villabyggnader å Bergnäset under oktober månad eller eventuelt längre tid; 

att uppdraga till byggnadskontoret att förebringa utredning, huruvida i Svartöstaden och 

Skurholmsstaden några bostadslägenheter äro ledig till förhyrning till den 1 instundande 

oktober och i så fall, huru stort antal sådana finnas och deras storlek; samt 

att uppdraga till byggnadskontoret att förebringa utredning rörande möjligheten att i de 

byggnader, som ligga å Erikslunds och Hagalunds egendomar å Mjölkudden, nya 

bostadslägenheter kunna inredas och i så fall, i vilken omfattning. 

 

§2. 

Beslutade nämnden att nytt sammanträde i bostadsfrågan skulle utan särskild kallelse hållas 

måndagen den 30 innevarande september kl. 6 e.m. 

 

§3. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 19 innevarande september. 

 

§4. 

Arbetschefen vid VI arméförvaltningens byggnadsarbeten i Morjärv hade i skrivelse till 

drätselkammaren meddelat, att Kronan önskar återställa från Luleå stad lånade lokomobil och 

stenkross; och anhöll han att, då jämlikt överenskommelse av den 17 augusti 1917 avträdessyn 

skall verkställas av ombud från såväl Luleå stad som Kronan, avträdessyn måtte få ske inom 

närmaste dagarna. 



Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden med uttalande att avsyningen borde ske i Luleå, 

att överlämna skrivelsen till byggnadskontoret för verkställighet. 

 

§5. 

Godkändes till utbetalning från Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär inkommen räkning å 

kr. 1907:75 ang. leverans av lerrör m.m.. 

 

§6. 

Sedan entreprenören J.Johansson i skrivelse till drätselkammaren anhållit att på grund av 

sjukdom och vissa förhållanden med anskaffande av en del material, att kontraktstiden rörande 

bostadshusen i kvarteren Tigern och Renen måtte förlängas till den 1 nästkommande november, 

beslutade nämnden att f.n. avslå framställningen. 

 

§7. 

Entreprenören Carl A.Flemström hade i skrivelse till drätselkammaren erbjudit sig att 

cementera och vattriva sockeln till bostadshuset i kvarteret Lejonet för ett pris av 580 kronor. 

Sedan byggnadskontoret under hand av cementgjutaren Berg erhållit ett anbud å 300 kronor å 

samma arbete, beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att med antagande av Bergs 

anbud besluta, att arbetet skall utföras. 

 

§8. 

Förfrågan hade under hand gjorts, huruvida Luleå stad vore villig att med något belopp bidraga 

till avlöning av den konsulent i elektrotekniska frågor inom länet, som elektrifieringsföreningen 

avser att anställa mot det av denne konsulent stode till drätselkammarens förfogande i frågor 

rörande skötsel, underhåll och utvidgning av stadens elektricitetsverk. Enligt erhållen uppgift 

skulle konsulentens lön antagligen bliva 12000 kronor, varjämte under hand inhämtats att 

bidrag av 2000 kronor från stadens sida torde vara tillräckligt. 

Sedan vidare antecknats att, sedan föreståndarebefattningen vid elektricitetsverket blivit 

indragen, drätselkammaren förfogat över en konsulent i förenämnda frågor, nämligen 

ledamoten af drätselkammaren, telegrafingenjören A.Hj.R.Sjöstedt, vilken dels utan, dels i 

vissa fall mot ersättning anlitats av drätselkammaren vid förefallande behov, men att denne för 

en tid sedan lämnat samhället, beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige hemställa, att 

fullmäktige ville besluta att anvisa ett belopp av 2000 kronor såsom bidrag till avlöningen av 

förenämnda konsulent, som elektrifieringsföreningen skall tillsätta och att staden ingår såsom 

medlem i föreningen i fråga, allt under förutsättning att konsulenten står till drätselkammarens 

förfogande i förut angivna frågor. 

 

§9. 

Sedan distriktsförvaltningen vid statens järnvägar, härstädes, inkommit med förslag till 

köpekontrakt rörande det till statens järnvägar upplåtna bostadsområdet å Mjölkudden, 

beslutade nämnden att remittera ärendet till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§10. 

Byggnadskontorets förslag att i övre våningen i bostadshuset å tomt n:r 17 i kvarteret Tigern 

förflytta tamburväggarne och omflytta 4 st. dörrar enligt ritning bifölls av nämnden; och antogs 

i samband härmed ett av entreprenören J.Johansson ingivet anbud å 100 kronor för utförande 

av arbetet i fråga. 

 

§11. 



Sedan byggnadskontoret framställt förslag, att en kakelugn i stället för järnspis skulle insättas 

samt pappspänning och tapetsering av vindsrummet skulle få utföras i vindsrummet i södra 

bostadshuset å tomt n:r 8 i kvarteret Renen för en kostnad av 132 kronor, beslutade nämnden 

att avslå framställningen. 

 

§12. 

Sedan byggnadskontoret föreslagit, att 3 st. hörnjärn, ett i vardera ytterdörren i bostadshuset å 

tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet skulle anbringas för en kostnad av c:a 40 kronor, beslutade 

nämnden att lämna bifall till förslaget. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 30 

september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Schultz, Fernlund, Thurfjell och Groth ävensom byggnadschefen. 

Därjämte närvar ledamoten av bostadsförmedlingsnämnden Nils Andersson. 

 

§1. 

Föredrogs ånyo de från bostadsförmedlingsnämnden inkomna skrivelser rörande behovet av 

anskaffande av bostäder för de familjer, som den 1 instundande oktober komma att sakna 

sådana; och beslutade nämnden 

att träffa överenskommelse med de villaägare i Bergnäset, vilka förklarat sig villiga att upplåta 

bostäder, om förhyrning av lägenheter i den mån det visade sig behövligt; 

att uppdraga till byggnadskontoret att utföra de arbeten, som erfordrades för att sätta vissa av 

dessa villalägenheter i stånd, så snart meddelande inkommer från bostadsförmedlingsnämnden 

om behovet av dessa lägenheter för bostadsbristen; 

att uppdraga till byggnadskontoret att inkomma med utredning om möjligheten att inreda 1 rum 

och kök å vinden till den av växtbiologiska anstalten disponerade byggnaden å tomt n:r 2 i 

kvarteret Knipan och kostnaden härför; 

att uppdraga till byggnadskontoret att utreda möjligheten att inreda 1 spisrum å vinden till g:la 

rådhusbyggnaden åt väster och kostnaden härför; 

att söka att av lotsen A.Wallin förhyra ett f.n. hyresledigt rum i fastigheten 484 i kvarteret 

Bofinken. 

 

§2. 

Beslutade nämnden att reservera en av de ledigblivna lägenheterna i bostadshusen i kvarteret 

Renen för arbetaren J.E.Eriksson; och skulle målaren J.O.Öhman i skrivelse härom underrättas. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 



 

Justeras: 

C.A.Schultz” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 september 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Lindgren, fruarna Sundström och Jeppsson, 

fröken Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Protokollet för den 30 augusti 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Beslutade styrelsen lämna Isak Larsson Stark och Albertina Öqvist tillstånd att utgå från 

fattiggården. 

 

§3. 

Understödslistorna för oktober månad föredrogos och godkändes. 

 

§4. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 145 kronor. 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under september månad, 

slutande å kr. 762:75. 

 

§6. 

Följande förhöjningar i nu utgående fosterbarnsarvoden beviljades på därom gjorda 

framställningar 

fru Helena Kjellgren, Karlsvik, för Anna Elisabeth Kjellgren från 15 till 20 kronor pr månad; 

fru Anna Åström, Brobyn, för Anni Lanner från 10 till 15 kronor pr månad; samt 

F.A.Hedqvist, Brännfors, för Anna Lindqvist från 10 till 15 kronor pr månad allt räkna f.o.m. 

den 1 juli 1918. 

 

§7. 

På därom gjord framställning beviljades arbetaren J.A.Karlsson, Karlsvik, ett par skor och en 

kostym åt fostersonen Sven Axel Hedlund. 

 

§8. 

På därom gjord framställning beviljades fru Karolina Nordström, Inbyn, 75 kronor till inköp av 

konfirmationskläder åt fostersonen Karl Viktor Isaksson. 

 

§9. 

På därom gjord framställning beviljades änkan Marta Helena Eriksson förhöjning i till henne 

utgående understöd med 10 kronor per månad. 

 



§10. 

Till svar å en på anförda skäl gjord hemställan från drätselkammaren, att styrelsen ville taga 

under omprövning, huruvida icke framställning borde göras hos Jukkasjärvi kommun, att den 

ville själv övertaga understödsverksamheten för Ida Magdalena Nilsson, som där äger 

hemortsrätt, beslutade styrelsen meddela drätselkammaren, att styrelsen anser sig sakna 

befogenhet att vidtaga en dylik åtgärd. 

 

§11. 

Till svar å en framställning från drätselkammaren, att styrelsen ville retroaktivt från och med 

den 1 oktober 1917 betala skillnaden mellan den hyra kammaren erlägger för stenarbetarne 

G.F.Alms och K.J.Johanssons lägenheter och den hyra dessa i sin ordning erlägga till staden, 

beslutade styrelsen meddela kammaren, att styrelsen icke lagligen kan lämna fattigvård till 

personer, vilka vare sig begärt eller äro i behov av understöd. 

 

§12. 

En framställning från änkan Hilda Lundgren om ett hyresbidrag av 22 kronor per månad jämte 

ved bifölls av styrelsen. 

 

§13. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Herman Johansson och 

Nils Magnus Cornell samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Anna Viktoria Löfgren. 

 

§14. 

Konungens Befallningshavandes i Uppsala län utslag i fattigvårdsmål rörande Augusta 

Charlotta Ström föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§15. 

Beslutade styrelsen bevilja Hubert Kjellman ett par skor från fattiggårdens förråd. 

 

§16. 

Med anledning av ett erbjudande från handlanden Anders Johansson att försälja 300 liter äpplen 

till ett pris av 40 öre pr liter från fruktvagn i Boden beslutade styrelsen, att 300 liter äpplen 

skulle inköpas till billigaste pris, som kunde erhållas. 

 

§17. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 2 september: Bertil Danell 

den 9 september: Lars Olof Eriksson 

den 15 september: Johannes Kårptelainen 

den 16 september: Karl Oskar Jansson 

den 24 september: Ellen Löfgren 

samt att följande utgått, nämligen 

den 6 september: Albert Häggman 

den 16 september: Sven Evert Bergman 

den 18 september: Johannes Kårptelainen 

den 20 september: Karl Oskar Jansson 

den 21 september: Bertil Danell 

den 24 september: Karl Gustaf Degerman 

den 27 september: James Rudolf Jansson. 

 



§18. 

Efter hemställan av vaktmästaren, att Karl August Pettersson på grund av sin arbetsskicklighet 

måtte erhålla flitpengar till högre belopp än övriga understödstagare å kommunalhemmet, 

beslutade styrelsen, att Pettersson skulle erhålla ett månatligt arvode av 15 kronor för det arbete 

han utför. 

 

§19. 

Med anledning av en framställning från hustru Anna Björklund om högre understöd beslutade 

styrelsen meddela henne, att hon får gå in på fattiggården, därest hon ej åtnöjer sig med det 

understöd, hon nu åtnjuter. 

 

§20. 

Diakonissans rapport över september månad utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§21. 

Beslutade styrelsen utfärda förbindelse för sanatorievård åt Johan Bodin och Märta Landén. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justerat 

H.T.Berlin 

Alf.Gullberg 

Ellen Sundberg” 

 

 

 

 

Protokoll november år 1918 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 2 november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, t.f. Stadsläkaren, Hellsten, Johnsson och Åhrström. 

 

§1. 

Sedan från 1:ste provinsialläkaren i länet inkommit meddelande, att Röda Korset vore villigt 

ställa materiel till förfogande för inrättande av ett provisoriskt sjukhus här i staden med 

anledning av den rådande influensaepidemien, anmälde nu t.f. stadsläkaren, att den uti 

N.G.T.O:s byggnadsförenings fastighet med anledning av paratyfusepidemien till provisoriskt 

sjukhus inrättade lokalen även tagits i anspråk för vårande av patienter, vilka varit angripna av 

influensa i svårare form och att därvid Röda Korset förut till förfogande ställda material tagits 

i anspråk. 

T.f. stadsläkaren meddelade vidare, att det enligt hans uppfattning vore lämpligt att även 

framdeles, så länge influensaepidemien påginge med så många allvarliga fall som under den 

sista tiden, fortfarande använda nämnda lokal för vård av influensapatienter. 

Hälsovårdsnämnden, som till alla delar anslöt sig till de av t.f. stadsläkaren vidtagna åtgärderna 

och gjorda uttalanden, beslöt härefter att, med tacksamt antagande av Röda Korsets härovan 

omförmälda erbjudande, tills vidare fortfarande använda N.G.T.O:s byggnadsförenings lokal 

till provisoriskt sjukhus för vård av influensapatienter; och skulle stadsfullmäktige genom 

protokollsutdrag underrättas om vad som hälsovårdsnämnden sålunda beslutat. 



Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§2. 

Hälsovårdstillsyningsmannen hade till nämnden ingivit en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden i Luleå. Den 29 dennes anmälde stallkarlen vid St.J. Helmer Isaksson 

hos undertecknad, att den av honom bebodda lägenheten i fastigheten N:o 155 kvarteret Björnen 

adress n:o 30 vid Kungsgatan, var av hälsovådlig beskaffenhet och att han önskade besiktning 

samt åtgärds vidtagande med anledning härav. Besiktningen företogs följande dag varvid 

iakttogos: att lägenheten ifråga, som består av ett rum och kök är belägen i den mindre å gatan 

stående byggnaden bebos av Helmer Isaksson jämte hans moder, lägenheten har genom 

underlåtenhet att repareras råkat i förfall, golven voro formligen utnötta, på ett ställe i 

kammaren hade en plåtbit överspikats ett hål i golvet, fönstren i rummen voro utruttna så att 

karmarne lossnat, under fönstren var så glest att en bit av ett gammalt sågblad med lätthet kunde 

trädas ut under fönsterkarmen. Enligt Isakssons uppgift var lägenheten ytterst kall och trots 

oerhörd vedförbrukning omöjlig att hålla i normal temperatur. Fastigheten äges av arbetaren 

C.O.Nilsson. 

Luleå den 30 augusti 1918. 

 Wilh.Oscarsson, tillsyningsman för helsovården i Luleå.’ 

 

Med anledning härav hade nämnden vid sammanträde den 5 september 1918, § 16, beslutat, att 

lämna ledamoten herr Hellsten i uppdrag att besiktiga lägenheten och inkomma med yttrande. 

Vid dagens sammanträde meddelade herr Hellsten, att han besiktigat lägenheten och kunde 

vitsorda rapportens riktighet. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden, då lägenheten särskilt under den kallare årstiden 

måste anses synnerligen hälsovådlig att förelägga fastighetens ägare, arbetaren C.O.Nilsson, 

därest han fortfarande ville uthyra lägenheten till människoboning, vid vite av 75 kronor att 

inom 30 dagar efter härav erhållen del hava låtit avhjälpa de anmärkta bristfälligheterna och 

försätta lägenheten i sådant skick att densamma kunde godkännas av nämnden. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  Geo.Ohlson 

Justeras 

J.O.Dahl” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 

november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Påhlsson och Thurfjell. Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 22 sistlidne oktober. 

 

§2. 



Vid förnyad behandling av byggnadskontorets förslag bl.a. till iordningsställande av en del 

gator, som staden är skyldig att utföra enligt lagen om fastighetsbildning i stad, beslutade nu 

nämnden att föreslå stadsfullmäktige att även låta utföra följande arbeten 

Gatuanläggning 

Lotsgatan mellan Kungsgatan och tomten n:r 7 i kvarteret Sillen Kr. 8750:- 

Planteringsanläggning 

Lotsgatan mellan Kungsgatan och tomten n:r 7 i kvarteret Sillen Kr. 1400:- 

    Tillhopa Kr. 10150:- 

 

Nämnden beslutade vidare att föreslå stadsfullmäktige att den del av anläggningen, som faller 

på sträckan mellan Hermelinsgatan och Kungsgatan, vilken gatudel kan betraktas som 

nedfartsled till hamnen, måtte betalas med hamnmedel och återstående delen med stadens 

medel. 

 

§3. 

Som ritningarne och arbetsbeskrivningen till bostadshusen i kvarteret Renen icke upptaga några 

brandluckor å taken, hade byggnadskontoret, då tomrummet ovanför vindsrummet bör vara 

åtkomligt dels för brandsyn å skorstenspipan dels för eftersyn av takfyllningen, infordrat anbud 

å sådana; och föreslog byggnadskontoret att drätselkammaren ville besluta, att brandluckor 

skola utföras och att antaga ett av entreprenören J.Johansson avgivet anbud å arbetets utförande, 

lydande å 33 kronor pr. st. eller tillsammans 330 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall till byggnadskontorets förslag 

antaga J.Johanssons förenämnda anbud. 

 

§4. 

Till handlingarna lades från styrelsen för kemisk-växtbiologiska anstalten inkommet 

protokollsutdrag angående avslag å drätselkammarens begäran att få tillsvidare förfoga över de 

2 rum, som finnas inredda å vinden mot väster i anstaltens av staden upplåta byggnad å tomten 

n:r 2 i kvarteret Knipan i och för provisoriskt avhjälpande av den inom staden rådande 

bostadsnöden. 

 

§5. 

Betongaktiebolaget Effektiv hade i skrivelse till drätselkammaren anfört att enligt kontrakt av 

den 5 maj 1917 mellan drätselkammaren och bolaget rörande utförande av vissa 

byggnadsarbeten tvistigheter angående rätta tolkningen av eller med anledning av kontraktet 

skola avgöras av skiljomän. Enligt av bolaget till drätselkammaren översända kontokurant 

skulle kammaren vara skyldig att till bolaget betala 4333:38. Emellertid hade bolaget i skrivelse 

till drätselkammaren förklarat sig villigt att å detta belopp göra ett avdrag av kr. 441:70, varvid 

återstår ett belopp av kronor 3891:68. Bolaget yrkar att det må tillerkännas detta belopp av kr. 

3891:68 jämte ränta från den 15 oktober 1917 och äskar alltså skiljedom om frågan, huruvida 

kammaren är skyldig att till bolaget gälda nyssnämnda belopp. 

Bolaget meddelade vidare, att det till sin skiljoman utsett v. häradshövding E.Nathorst-Böös, 

Stockholm; och anhöll bolaget om drätselkammarens erkännande av dess skrivelse. 

Vid föredragning av ärendet meddelade stadskamreraren att, då med bolagets skrivelse följt en 

avskrift av densamma, han påtecknat avskriften med drätselkammarens erkännande om 

mottagandet av skrivelsen ifråga och därefter återställt avskriften till Betongaktiebolaget 

Effektiv; och beslutade nämnden efter anteckning härav att godkänna den av stadskamreraren 

vidtagna åtgärden. 

 

§6. 



Sedan stadsfullmäktige på grund av hamndirektionens hemställan anvisat 10000 kronor att 

användas till priser vid tävlan om förslag till ordnande av kajbyggnaden vid södra hamnplanen 

m.m. hade hamndirektionen liksom drätselkammaren ansett lämpligt att det förberedande 

arbetet för den ifrågasatta pristävlingens utlysande uppdroges till två personer från vardera av 

drätselkammaren och hamndirektionen vilka skulle äga rätt att utse sakkunnig person till sitt 

biträde; och hade direktionen i detta syfte för sin del utsett baningenjören L.Hjelm och 

hamnmästaren. 

Av det till drätselkammaren inkomna protokollsutdraget i saken antecknades vidare, att 

hamndirektionen tillika hade beslutat att uppdraga till de ovan utsedda personerna att avgiva 

förslag till förklaring och yttrande över de anmärkningar och erinringar, som Kungl. 

Byggnadsstyrelsen framställt mot den av staden hos Kungl. Maj:t sökta ändringen av 

stadsplanen för de områden som gränsar till södra hamnplanen. 

Med anledning härav beslutade nämnden vid föredragning av ärendet att instämma i 

hamndirektionens förslag att de utsedde kommitterade skulle äga rätt att utse sakkunnig person 

till sitt biträde samt att uppdraga till de av drätselkammaren utsedda kommitterade, förste 

baningenjör L.Påhlsson och konsul G.Groth, att, därest icke direktionen hade något att erinra 

däremot, medverka vid upprättande av förenämnda förslag till förklaring och yttrande rörande 

av staden ansökta ändringen av stadsplanen för de områden, som gränsar till södra hamnplanen. 

 

§7. 

Godkändes av byggnadskontoret upprättade entreprenadkontrakt emellan Luleå stads 

byggnadskontor och Norrländska Elektr. Aktiebolaget ang. belysningsanläggning i stadens 

nybyggnader i kvarteret Tigern med följande ändring av § 2: 

’Entreprenören förbinder sig, att så fort ske kan och senast den 20 november 1918 utföra 

anläggningen samt att under arbetet utföra de ändringar, som av byggnadskontoret kan komma 

att bestämmas.’ 

 

§8. 

Hamndirektionen hade medelst utdrag av sitt protokoll för den 8 nästlidne oktober hos 

drätselkammaren gjort anmälan, att byggnadskontoret, hos vilket direktionen i den 17 

september 1917 expedierat beslut anhållit om upplysning, huruvida med hänsyn till norra 

Strandgatans säkerhet, det kunde vara tillfyllest med en tillfällig reparation av kajerna kring 

norra båthamnen, vilkens inre kistor uppbure nämnda gata, ävensom därest en tillfällig 

reparation vore tillfyllest, anhållit om förslag till dennas utförande, ännu icke inkommit med 

svar i saken; och hemställde direktionen att drätselkammaren ville vidtaga åtgärd att svar å 

framställningen kunde erhållas, enär ifrågavarande kajer befunne sig i så bristfälligt skick att 

fara förelåge vid densammas trafikerande. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att meddela hamndirektionen att enligt 

byggnadschefens uppgift direktionen kan förvänta sig erhålla det av byggnadskontoret begärda 

förslaget senast den 28 innevarande månad. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av barnkolonikommittén hos 

fullmäktige gjord anhållan om erhållande av ett ytterligare anslag av 4000 kronor till täckande 

av kostnaden för kolonianläggningen. 

Av protokollsutdraget antecknades, att, sedan stadsfullmäktige genom beslut den 21 juni 1917 

till anläggning av en sommarkoloni för barn å Vallens soldattorp, då avsedd för 30 barn anslagit 

ett belopp av 17000 kr. därav 12500 kronor till uppförande av byggnaderna jämte inköp av 

mark och 4500 kr för inköp av inventarier, Stadsfullmäktige därefter vid sammanträde den 28 

nästlidne mars, på framställning av Luleå stads dispensärkommitté, beslutat att i stadens 



barnkoloni skulle ytterligare mottagas 15 av dispensärkommittén uttagna barn. Detta senare 

beslut som betingade en utvidgning av den ursprungliga byggnadsformen, och den stegring, 

som skett å alla byggnadskostnader, hade förorsakat anslagets överskridande. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

barnkolonikommitterades förenämnda begäran om ett tilläggsanslag av 4000 kronor till 

täckande av kostnaderna för kolonianläggningen. 

 

§10. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av barnkolonikommittén hos 

fullmäktige gjord anhållan att ett anslag av 2500 kronor måtte beviljas för brädfordring av 

kolonibyggnaden i Vallen enl. bilagda kostnadsförslag, beslutade nämnden att med 

återställande av remisshandlingarne hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till den av 

kolonikommitterade gjorda framställningen. 

 

§11. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat G.Almstedts hos fullmäktige gjorda 

anhållan om erhållande av ersättning dels för merförbrukat bränsle med 40 kronor dels för 

upprepade rengöringar med 50 kronor i den lägenhet i stadens nybyggnad å tomten n:r 1 i kv. 

Lejonet, som han innehaft sedan den 2 januari detta år, beslutade nämnden, efter anteckning, 

att drätselkammaren vid sammanträde den 29 nästlidne juni med anledning av det obehag och 

extra utgifter, som åsamkats hyresgästerna under den första tiden efter inflyttningen, att dessa i 

hyra från inflyttningen intill 1 nästlidne april skulle erlägga endast en fjärdedel av den bestämda 

hyran såsom ersättning för förenämnda dem förorsakade obehag eller extra utgifter, att 

hemställa, att stadsfullmäktige med hänsyn till denna av drätselkammaren redan vidtagna 

åtgärd, avslå sökandens framställning. 

 

§12. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från distriktsförvaltningen vid statens 

järnvägar i Luleå gjord förfrågan om och i så fall till vilket pris ett område å Svartön, som 

närmare angives å bifogad planritning, skulle kunna förvärvas från staden i och för uppförande 

av bostadshus, beslutade nämnden att remittera framställning till byggnadskontoret för yttrande 

och förslag. 

 

§13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Fattigvårdsstyrelsen gjord 

anhållan, att, då det visat sig olämpligt att hava nedgången till värmekammaren i 

kommunalhemmet placerad så, att man måste passera matkällaren för att komma in i 

kammaren, fullmäktige ville bevilja ett anslag av 550 kronor för upptagande av en dörr till 

värmekammaren på sätt bilagd av byggnadskontoret uppgjord skiss utvisar. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av remisshandlingarne 

tillstyrka bifall till det av fattigvårdsstyrelsen gjorda förslaget. 

 

§14. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren överlämnat en från magistraten ingiven skrivelse 

till fullmäktiges ordförande angående skyndsamt insändande av yttrande över Kungl. 

Lotsstyrelsens gjorda framställning om upplåtelse av en tomt i Luleå, beslutade nämnden efter 

anteckning att redan åtgärder i nämnda syfte vidtagits av drätselkammaren lägga skrivelsen till 

handlingarna. 

 

§15. 



Sedan byggnadskontoret enligt drätselkammarens uppdrag den 7 sistlidne oktober medelst 

annons i ortstidningarne infordrat anbud å den av kammaren på sin tid inköpta koksstybben, 

hade inom den bestämda anbudstidens utgång ett anbud inkommit, nämligen från Nya 

aktiebolaget Bodens Tegelbruk, vilket erbjöd sig att inköpa koksstybben till ett pris av 28 

kronor pr. ton. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden då koksstybben i fråga visat sig oanvändbar i 

stadshusets ångpannor, att antaga det inkomna anbudet. 

 

§16. 

Byggnadskontoret hade i av drätselkammaren infordrat yttrande över en av ombudsmannen 

Hugo V.Werner hos kammaren i skrivelse gjord anhållan att få arrendera de staden tillhöriga 

delarna af fastigheten n:r 275, som falla inom tomterna n:r 3, 5 och 6 i kvarteret Pelikan anfört 

följande. 

Som staden f.n. icke har någon användning för tomtdelarne föreslår byggnadskontoret att 

tomtdelarna böra utarrenderas på ett år i sänder, enär behov att taga en eller annan av dessa 

tomtdelar i anspråk kan yppa sig. Arrendeavgiften för delarne, som tillsammans i vidd innehålla 

6356 kv.fot och kostat staden i inköp 7945 kronor, borde icke sättas i höjd med detta pris, 

särskilt med hänsyn till den korta arrendetiden, utan till ett belopp av högst 200 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med bifall till byggnadskontorets förslag 

erbjuda sökanden att arrendera lägenheten på ett år i sänder med ömsesidig 3 månaders 

uppsägningstid mot en avgift av 200 kronor pr. år. 

Nämnden beslutade i samband härmed att uppsäga kontraktet med vagnkarlen Ludv. Sandström 

ang. arrende av den del av fastigheten n:r 275, som faller inom tomt 3 i kv. Pelikan. 

 

§17. 

Vid föredragning av dels hamnspårstillsyningsmannen Axel Björks hos stadsfullmäktige gjorda 

framställning att få köpa stadens del av tomten n:r 5 i kvarteret Laken dels en av Kooperativa 

förbundets nederlag hos drätselkammaren gjord anhållan om att få köpa antingen tomten n:r 5 

i kvarteret Pelikan eller tomten n:r 5 i kvarteret Laken beslutade nämnden 

att, då tomten n:r 5 i kvarteret Pelikan är avsedd att användas till tullhus, meddela Kooperativa 

Förbundets nederlag att drätselkammaren icke anser sig kunna föreslå stadsfullmäktige att 

försälja denna tomt, samt 

beträffande tomten n:r 5 i kvarteret Laken, att då stadsfullmäktige vid sammanträde den 29 

mars 1917 beslutat att försäljas stadens del av denna tomt till Grosshandlanden Atle Burman, 

uppdraga till byggnadskontoret att infordra dennes skriftliga meddelande, om han har för avsikt 

att antaga stadens erbjudande att till honom försälja tomtdelen ifråga. 

Nämnden beslutade vidare att i avvaktan på svar från herr Burman uppskjuta behandlingen av 

ärendet. 

 

§18. 

Sedan Luleå älvs flottningsförening inkommit med räkning å Luleå stad ang. ersättning till 

föreningen för hinder i den allmänna flottningen, förorsakat av Luleå stad tillhörigt virke, avlagt 

nerom Edeforsen å Stora Lule älvs 4:de flottningsdistrikt, beslutade nämnden vid föredragning 

av ärendet att remittera räkningen till jägmästaren för Bodens revir för yttrande. 

 

§19. 

Lavens Kolimport Aktiebolag hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att bolaget på 

grund av lägre sjöfrakter från England är i tillfälle att offerera stenkol till betydligt reducerade 

priser; och vore bolagets dagspris för prima engelska kol 20 kr. pr. hektoliter banfritt eller fob. 

Stockholm. 



Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att, då det visat sig att koks kan användas i 

stadshusets båda ångpannor icke reflektera på anbudet. 

 

§20. 

Kraftlinjebyggnaden Porjus-Luleå hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att genom 

Sikfors Kraftverks förvaltning och försorg en kraftlinje om c:a 150000 volts spänning komme 

att framdragas till Luleå. Kraftlinjen, som i stort sett kommer att följa Lule älv, har tillkommit 

i avsikt att överföra elektrisk energi till Norrbottens Järnverks Aktiebolag å Svartön; och anhöll 

kraftverksförvaltningen i anledning av det anförda om tillåtelse att verkställa utstakning över 

Luleå stads ägor i anslutning till den å bifogade karta utvisade röda linjen. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna bifall till Kraftverksförvaltningens 

anhållan mot villkor att de träd, som fällas eller skadas måtte ersättas enligt av jägmästaren i 

Bodens revir gjord värdering; och skulle jägmästaren erhålla meddelande om drätselkammarens 

sålunda fattade beslut. 

 

§21. 

Som staden är i behov av betydligt större kraftbelopp än det f.n. förfogar över, beslutade 

nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att efter utredning rörande behoven till 

drätselkammaren inkomma med förslag till framställning till Statens Kraftverksförvaltning i 

saken. 

 

§22. 

Byggnadskontoret hade överlämnat ett från Johan E.Ruth inkommet anbud, att utföra 

vinterunderhållet av stadens vintervägar för år 1919 till ett pris av 2200 kronor. 

Sedan antecknats att anbudssumman är 400 kronor högre än vad som betalas under innevarande 

år, dels att Ruth under flere år utfört arbetet till byggnadskontorets full belåtenhet, beslutade 

nämnden att antaga anbudet; och uppdrogs till byggnadskontoret att upprätta kontrakt med 

anbudsgivaren. 

 

§23. 

Föredrogs av barnkolonikommittén upprättat förslag till utgifts- och inkomststat för år 1919 för 

Luleå stads barnkoloni; och beslutade nämnden efter granskning av förslaget, att, då den 

brädfodring av kolonibyggnaden, 2500 kronor, som upptages på utgiftssidan i staten, bör 

bestridas med lånemedel, att på statens inkomstsida upptaga motsvarande belopp, varvid bristen 

å staten nedgår till kronor 2741:40. 

 

§24. 

Godkändes följande av drätselkontoret upprättade kontrakt med 

Ida M.Nilsson rörande lägenhet i fastigh. 8 Hackspetten 

F.J.L.Bergman rörande lägenhet i fastigh. 8 Hackspetten 

B.Johansson rörande lägenhet i H.Flodmarks villabyggnad å Bergnäset. 

 

§25. 

Föredrogs från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 

26 nästlidne september betr. §§ 19, 20 och 23: och beslutade nämnden 

beträffande § 19, beviljat anslag av 500 kronor för ordnande av sopplatsen, att uppdraga till 

byggnadskontoret att låta uppsätta stängsel å sopplatsen för avgränsning av det till avstjälpning 

avsedda området och att i övrigt låta verkställa rengöring av sopplatsen, 



beträffande § 20, beslutade utarrendering till A.J.Johnsson av visst område å Mjölkudden, att 

uppdraga till byggnadskontoret att upprätta arrendekontrakt emellan drätselkammaren och 

arrendatorn, 

beträffande § 23, beviljat anslag av 1600 kronor till inredning av potatiskällare i stadshuset, att, 

efter anteckning att inredningsarbetet enligt byggnadschefens uppgift är utfört, överlämna till 

ekonominämnden att upprätta hyreskontrakt mellan drätselkammaren och livsmedelsnämnden. 

 

§26. 

Vid föredragning av ett från folkskolestyrelsen inkommet utdrag av dess protokoll för den 28 

nästlidne oktober, § 15, däri erinras, att styrelsen redan den 27 mars innevarande år till 

drätselkammaren för yttrande översänt en av arkitekten John Wikberg till styrelsen ingiven 

räkning å utförda ritningar till gymnastikhus, men att räkningen och yttrande ännu icke kommit 

styrelsen tillhanda, beslutade nämnden att remittera framställningen till byggnadskontoret, till 

vilket ifrågavarande räkning på sin tid remitterats för yttrande. 

 

§27. 

Andre ingenjören Elis Möller hade i skrivelse till drätselkammaren med uppgift, att han på 

anmodan sökt och av Kungl. Byggnadsstyrelsen blivit antagen till kontrollant vid 

nybyggnaderna för härvarande seminarium, anhållit, att kammaren ville lämna honom tillstånd 

att jämte egen tjänst utöva ifrågavarande kontrollantskap. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att lämna tillstånd till ingenjören Möller att 

utföra förenämnda kontrollantskap, mot villkor att han uteslutande använder sin fritid vid 

utövande av detta. 

 

§28. 

Sedan G. & J.Edberg i skrivelse till drätselkammaren hemställt, huruvida drätselkammaren är 

villig att inlösa dem tillhöriga inom stadshotellet inlagda korkmattor till ett pris i enlighet med 

den värdering som, drätselkammaren låtit verkställa, beslutade nämnden att remittera ärendet 

till byggnadskontoret för skyndsamt yttrande. 

 

§29. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från L.Marklund m.fl. 

fastighetsägare å Stadshertsön gjord anhållan, att då Skurholmen nu erhåller ström från Sikfors 

Kraftaktiebolag, fullmäktige ville gå i författning om erhållande av ström för sökandenas behov 

samt tillika framdraga ledningar till deras fastigheter, hade byggnadskontoret i av kammaren 

infordrat yttrande anfört, att de sökande äro nio till antalet, varav sex av dessa, som bo alldeles 

i närheten av Skurholmsstaden, genom att ingå som medlemmar i dess belysningsförening 

redan erhållit ljus, varav en, Bjurström, fått betala tråden fram till sin byggnad; och kunde även 

de tre övriga fastighetsägarna, som bo på längre avstånd från Skurholmsstaden genom att ingå 

i förenämnda belysningsförening erhålla belysning, om de själva framdraga ledning till sina 

resp. byggnader, för vilket totalkostnaden utgör 900 kronor. 

Som staden icke erhåller någon inkomst av anläggningen, föreslog byggnadskontoret att 

hänvisa dessa tre sökande, Bengtsson, Pettersson och Nilsson, till Skurholmsstadens 

belysningsförening och låta dem själva bekosta ledningarna. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att med återställande av den remitterade 

handlingen föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige ville med bifall till byggnadskontorets 

förslag besluta, att staden åtager sig att till självkostnadspris framdraga ledningen mot villkor 

att de, som erhålla nytta av densamma, förbinda sig att ersätta staden för kostnaden medelst 

amortering av densamma under fem år efter anläggningens färdigställande. 

 



§30. 

Genomgicks punkt för punkt av byggnadskontoret upprättat förslag till kontrakt mellan 

drätselkammaren, å ena, och Luleå Kommunala Renhållningsaktiebolag, å andra sidan; och 

beslutade nämnden, sedan ett par mindre ändringar införts, att godkänna kontraktsförslaget. 

 

§31. 

Godkändes en av Aktiebolaget Luleå Kol- och materialaffär och Aktiebolaget Carl Brandfors 

Järn- & Maskinaffär utgiven förbindelse att för de skyldigheter, som enligt kontrakt angående 

byggnadsarbeten i Lejonet 1 av den 1 maj 1917, § 14, åligga entreprenören byggmästaren 

C.A.Flemström gå i full borgen en för bägge och bägge för en såsom för egen skuld. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justerat: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 4 nov. 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, B.A.Hellsten, 

Alb.Falk och M.Thingvall samt undertecknad sekr. 

 

§1. 

Av rektorn för folkskoleseminariet G.L:son Högsby gjord framställning om ledighet under en 

månads tid för folkskolläraren M.Hammarström för uppehållande av en läraretjänst i 

småskoleavdelningen av seminariets övningsskola blev av folkskolestyrelsen avslagen. 

 

§2. 

På därom gjord ansökan beviljades småskollärarinnan Hanna Sahlström tjänstledighet för 

sjukdom fr.o.m. den 30 sistl. sept. t.o.m. höstterminens slut. Till vikarie under samma tid 

förordnades ex. småskollärarinnan Ellen Sundgren. 

 

§3. 

Folkskollärarinnan Hildur Mörtsell hade till folkskolestyrelsen inlämnat underdånig ansökan 

om rätt för henne att söka och innehava ord. lärarebefattning vid högre folkskola. 

Folkskolestyrelsen beslöt översända ansökan till Kungl. Folkskolöverstyrelsen samt för sin del 

med hänsyn till fr. Mörtsells långa och förtjänstfulla verksamhet som lärare i folkskolans högre 

avdelning i underdånighet tillstyrka nådigt bifall till den sålunda gjorda anhållan. 

 

§4. 

Folkskollärare O.Bohlins underdåniga anhållan om rätt för honom att söka och innehava ord. 

lärarebefattning vid högre folkskola blev av styrelsen bordlagd till ett följande sammanträde. 

 

§5. 

Till justeringsmän utsågos hrr M.Thingvall och O.Åhrström. 

 



 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg 

   /P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

Osk.Åhrström 

Mauritz Thingwall” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 7 november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Johnsson, Åhrström och t.f. stadsläkaren. 

 

§1. 

Med anledning av inom nämnden väckt fråga, huruvida några särskilda åtgärder borde vidtagas 

med anledning av den alltmera tilltagande influensaepidemien, beslutade nämnden uppdraga åt 

t.f. stadsläkaren att undersöka, huruvida bättre ventilation vore erforderlig å stadens biografer 

och i sådant fall anmäla detta till nämndens ordförande. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

J.O.Dahl” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 8 november 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Lindgren, Brännström, Lindqvist, Thurfjell, Sundberg och 

Wikén. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 25 och 29 nästlidne oktober. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat av särskilda kommitterade 

upprättat förslag till inrättande av ombudsmannabefattning för Luleå stad jämte instruktion för 

denne. 

Vid företagen granskning av instruktionen för stadsombudsmannen uttalades att för många 

göromål syntes hava blivit pålagda denne och att åtskilliga av dessa borde bibehållas hos 

stadskamreraren. 

Med anledning härav och då i alla händelser stadskamrerarens instruktion måste omarbetas vid 

tillsättning av ombudsmannen, beslutade drätselkammaren 



att uppdraga till stadskamreraren att uppgöra förslag dels till ändring av ombudsmannens 

instruktion dels till ändring av instruktionerna för drätselkontorets personal, samt 

att tillsätta tvenne kommitterade, ledamöterna herrar Lindqvist och Thurfjell, med uppdrag att 

efter granskning av det av stadskamreraren uppgjorda förberedande förslaget till kammaren 

inkomma med definitivt förslag i ärendet. 

 

§3. 

Föredrogs och lades till handlingarna 

1/ Från magistraten inkommen bestyrkt avskrift av stadsfullmäktiges protokoll för den 26 

nästlidne september; 

2/ Magistratens meddelande till drätselkammaren, att magistraten fr.o.m. den 8/10 1918 

konstituerat och förordnat Roland August Ossian Engelbert Nordenstam till 

detektivöverkonstapel vid stadens polisverk. 

 

§4. 

Sedan kommunalarbetareförbundets avd. 102 medels protokollsutdrag gjort framställning hos 

drätselkammaren om förhöjning av timlönen från 1 krona till 1 krona 25 öre, beslutade 

kammaren att remittera framställningen till byggnadskontoret för yttrande. 

 

§5. 

Husfrun å stadshotellet härstädes, Dagmar Löfgren, hade i skrivelse till drätselkammaren 

anmält sig som sökande till erhållande av befattning som föreståndarinna för hotellet i händelse 

staden själv skulle övertaga hotellrörelsen; och beslutade kammaren vid föredragning av 

ärendet att detsamma icke skulle föranleda någon åtgärd. 

 

§6. 

Luleå Utskänkningsbolag hade under hand anhållit, att drätselkammaren ville meddela bolaget 

tillstånd att på Statens Järnvägar överlåta det mellan kammaren och bolaget upprättade 

hyreskontraktet betr. Skeppsbrokällaren. 

Sedan antecknats, att Statens Järnvägar ämnar använda lägenheten till s.k. centralkök för dess 

personal och att hyreskontrakt med Utskänkningsbolaget gäller intill 1 april 1919, beslutade 

drätselkammaren att godkänna förenämnda överlåtelse av kontraktet på Statens Järnvägar. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 8 

november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson och Sundberg. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 8 nästlidne oktober. 



 

§2. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med yttrande över J.A.Grans hos drätselkammaren gjorda 

anhållan att under sjukdom den 26/2 – 6/4 1918 få åtnjuta halv avlöning, beslutade nämnden 

vid föredragning av ärendet att återremittera Grans ansökning till byggnadskontoret för 

erhållande av uppgift å den tid och under vilka förhållanden i övrigt han haft anställning hos 

staden under innevarande år. 

 

§3. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från Styrelsen för Föreningen 

Sveriges städers kronouppbördstjänstemän gjord hemställan, att fullmäktige i Luleå ville 

besluta 

dels att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning om att städernas vederbörande 

kronouppbördstjänstemän måtte av statsmedel beredas ersättning för upprättande av den i § 14 

av lag om pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 omförmälda förteckningen med 2 öre för 

varje i förteckningen upptagen person på sätt angående häradsskrivarne finnes bestämt för åren 

1914-1918 i Kungl. breven av den 13 november 1914, den 18 juni 1915, den 30 juni 1916 och 

den 29 juni 1917, 

dels ock, om så ej redan skett, att förenämnda ersättning skall till vederbörande tjänstemän 

utbetalas av stadens medel i avvaktan på utgången av ovannämnda hos Kungl. Maj:t gjorda 

framställning. 

Föreningen hade vidare hemställt, att stadsfullmäktige ville uppdraga till Svenska 

Stadsförbundet att bevaka städernas intresse i avseende på sådana författningar, som pålägga 

städernas kronouppbördstjänstemän ökat arbete utan vederlag. 

Sedan antecknats dels att magistraten med tillstyrkan översänt ovanstående skrivelse till 

stadsfullmäktige för vidare åtgärd dels att Luleå stad alltsedan förenämnda lag om 

pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 tillkom hållit kronouppbördstjänstemannen skadeslös 

genom att av staden medel lämna henne samma ersättning som kronan tillerkänt 

häradsskrivarne för samma sak, beslutade ekonominämnden att med återställande av 

remisshandlingen tillstyrka Föreningens Sveriges städers kronouppbördstjänstemän hos 

stadsfullmäktige gjorda hemställan dels om ingivande av underdånig skrivelse till Kungl. Maj:t 

i saken dels om uppdrag till Svenska Stadsförbundet att bevaka städernas rätt i förutnämnda 

hänseende. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat styrelsens för Norrbottens läns 

arbetsförmedlingsanstalt gjorda ansökan, att fullmäktige ville för år 1919 anslå ett belopp av 

2200 kronor, att utgå som bidrag till fortsatt uppehållande av arbetsförmedlingsanstaltens 

verksamhet samt att stadsfullmäktige för innevarande år ville bevilja extra anslag å 500 kronor 

till täckande av under året uppkomna ökade utgifter. 

Av skrivelsen antecknades, att styrelsen under året beviljat föreståndaren för anstalten 

dyrtidstillägg enligt samma norm, som Luleå stad beviljat sina befattningshavare, eller 33 % å 

lånen jämte familjetillägg, utgörande tillhopa 960 kronor. Vidare ha avdelningskontorens 

föreståndare gjort framställning till styrelsen om löneförbättring, som föranlett styrelsen att i 

till landstinget och stadsfullmäktige ingivna stat medtaga den begärda, skäligen ansedda 

ökningen i lönen för avdelningskontorens föreståndare. Slutligen har på grund av 

prisstegringarne beloppen på förnödenheter och annat, som anstalten behöver för sin 

verksamhet, medverkat till höjning av nu ingivna statsförslag. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att återställa framställningen till 

stadsfullmäktige med hemställan, att fullmäktige ville till Norrbottens läns 



arbetsförmedlingsanstalt anslå dels 2200 kronor för nästa års verksamhet dels 500 kronor som 

extra anslag för innevarande år. 

 

§5. 

Till stadsfogden remitterades för yttrande och förslag 

1/ Sven Gustaf Sundvalls anhållan om befrielse från erläggande av honom påförda 

kommunalutskylder för år 1917; 

2/ P.L.Stenmans anhållan om att bliva befriad från erläggande av 1909 och 1910 års utskylder; 

3/ Arbetaren Erik Olofssons anhållan om avkortning av resterande kommunalutskylder för år 

1917. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av styrelsen för folkbiblioteket hos 

fullmäktige gjorda anhållan om ett anslag av 450 kronor till läsrumsverksamhetens bedrivande 

under 1919. 

Sedan antecknats, att anslaget till biblioteket under en följd av år intill 1918 utgjorde 350 

kronor, då detsamma ökades till 400 kronor, beslutade nämnden att med återställande av den 

remitterade handlingen hos stadsfullmäktige tillstyrka, att ett ökat anslag av 450 kronor måtte 

beviljas för bibliotekets verksamhet under år 1919, mot föreskrift att redovisning lämnas till 

drätselkammaren över användningen att medlen. 

 

§7. 

Revisorerna för granskning av Luleå stads kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittés 

räkenskaper hade till drätselkammaren inkommit med berättelse för tiden f.o.m. augusti 1916 

t.o.m. november 1917; och tillstyrkte revisorerna, då anslagen och utbetalningarne syntes hava 

skett i författningsenlig ordning och utgifterna voro vederbörligen verifierade, full ansvarsfrihet 

åt kommittén och dess kassaförvaltare för den tid, revisionen avser. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna revisionsberättelsen till 

stadsfullmäktige. 

 

§8. 

Till handlingarne lades 

1/ Av kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittén avlämnad redogörelse över dess 

verksamhet för tiden 1 december 1917 – 30 oktober 1918; 

2/ Från fattigvårdsstyrelsen inkommet protokollsutdrag ang. avslag å drätselkammarens 

begäran om att erhålla visst hyresbidrag för stenarbetarne G.F.Alm och K.J.Johansson; 

3/ Från fattigvårdsstyrelsen inkommet protokollsutdrag ang. Jukkasjärvi kommuns övertagande 

av understödsverksamheten för Ida M. Nilsson. 

 

§9. 

Godkändes av drätselkontoret upprättat kontrakt med hamndirektionen rörande förhyrning av 

en potatiskällare i saluhallen mot en hyra av 60 kronor pr år. 

 

§10. 

Hyresförmedlingsnämnden hade med åberopande av stadsfullmäktiges protokoll för den 28 

mars 1918, att nämnden skulle äga att till fullmäktige anmäla de med verksamheten förenade 

kostnader, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att arvodet till nämndens ledamöter för 

bevistat sammanträde måtte sättas till 4 kronor ävensom att städning för sammanträdeslokal, 

annonsering m.m. måtte betalas av staden. 



Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att överlämna framställningen till 

stadsfullmäktige med hemställan om bifall till densamma; och skulle protokollet i denna del 

genast justeras. 

 

§11. 

Godkändes av stadskamreraren uppsatt ansökan till Kungl. Maj:t om tillstånd för staden att 

upptaga ett lån av 235 800 kronor för bestridande av kostnaden för uppförande av 13 st. 

bostadshus med smålägenheter. 

 

§12. 

Godkändes av stadskamreraren uppsatt skrivelse till Kungl. Pensionsstyrelsen om erhållande 

av lån av 203 000 kronor ur pensionsförsäkringsfonden för täckande av kostnaden för 

uppförande av 13 st. bostadshus med smålägenheter. 

 

§13. 

En av drätselkontoret upprättad förteckning över äldre osäkra fordringar överlämnades till 

ledamoten herr Axel Nilsson för granskning. 

 

§14. 

Sedan brandkårens tvätterska, Lydia Sundström, i skrivelse till drätselkammaren anhållit om 

högre betalning för klädtvätten från 75 öre till 1 krona pr kilo, hade brandchefen, då en 

utredning i frågan visat att enskilda familjer betala 1:25 á 1:50 kronor pr kilo för tvättning och 

mangling, i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till tvätterskans framställning. 

Vid föredragning av ärendet beslutade ekonominämnden att öka accordet rörande brandkårens 

tvätt till 1 krona pr kg. f.o.m. innevarande november månad. 

 

§15. 

Magistraten hade med anledning av från drätselkammaren inkomna utdrag av kammarens 

protokoll för den 19 augusti 1918, § 31, och för den 13 september s.å., §§ 4 och 5, angående 

upphandling av förnödenheter för poliskåren och stadsfiskalens förhållande i saken, infordrat 

skyndsamt yttrande av denne, vilket yttrande nu överlämnades till drätselkammaren; och 

anförde magistraten för egen del följande: 

Magistraten, som före drätselkammarens anmälan i saken till magistraten, saknat all kännedom 

om, att stadsfiskalen betr. upphandling av beklädnadseffekter och övriga förnödenheter för 

poliskåren under innevarande år uraktlåtit att verkställa beklädnadsmönstring ävensom att till 

drätselkammaren göra anmälan, att anbud för upphandling av erforderliga förnödenheter för 

poliskårens behov ej kunnat erhållas, hade nu beslutat att för framtiden övertaga bestyret med 

upphandling av förnödenheter för poliskåren samt upprättande av inkomst- och utgiftsstat för 

densamma. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden vidare att på magistratens hemställan utanordna dels 

till likviderande av en av skräddaren Johan Olsson utställd räkning å av stadsfiskalen 

rekvirerade beklädnadseffekter för poliskåren, Kr. 1540:50, dels till betalning av en av Svenska 

Ekiperingsaktiebolaget i Stockholm utställd räkning å leverans av sablar och porteepéer, 

upphandlade av stadsfiskalen som reservpersedlar, Kr. 1014:50. 

 

§16. 

Till handlingarne lades från magistraten inkomna bestyrkta avskrifter av stadsfullmäktiges 

protokoll för den 29 augusti 1918 och 26 september s.å. 

 

§17. 



Sedan detektivöverkonstaplen Aug. Nordenstam i skrivelse till drätselkammaren på anförda 

skäl hemställt, att ett nödigt antal ficklampor och en större handlykta måtte av kammaren 

anskaffas för den vid detektivavdelningen tjänstgörande polispersonalens behov, beslutade 

nämnden att, sedan magistraten övertagit bestyret med upphandling av effekter för poliskårens 

behov, överlämna skrivelsen till magistraten till den åtgärd den kunde föranleda. 

 

§18. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Emelie Johanna Maria Hollstrand, 

änka efter avlidne f.d. stadsfogden G.G.Hollstrand, hos fullmäktige gjord hemställan, att hon 

med hänsyn till hennes mans långa anställning hos staden och till nu rådande dyrtid måtte av 

staden tillerkännas ett understöd av 600 kronor pr år. 

Efter anteckning att nu inkommen avskrift av bouppteckningsinstrument utvisande en brist i 

boet av kr. 186:50, beslutade ekonominämnden att med återsändande av remisshandlingarne 

hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till änkefru Hollstrands gjorda anhållan om erhållande av 

ett årligt understöd av 600 kronor f.o.m. mannens död den 13 september 1917. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeradt 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den den 8 

november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Thurfjell och Brännström. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Beslutade nämnden, som icke var fulltalig, att för besluts fattande skulle erfordras, att de 

närvarande tre ledamöterna voro av samma mening. 

 

§2. 

Föredrogs en skrivelse från borgmästaren D.Markström i Piteå, i vilken denne, bifogande en 

skrivelse från v. häradshövding E.Nathorst-Böös i Stockholm, utvisande att Betongaktiebolaget 

Effektiv till skiljoman utsett honom och att denne föreslagit, att skiljedomssammanträdena 

skulle hållas i Stockholm, uttalar, att sammanträdena borde hållas i Luleå; och förklarade sig 

Markström att, därest staden önskade att dessa hållas i Stockholm, vara förhindrad att fullfölja 

uppdraget, varför han i så fall avstode från detsamma. 

Med anledning härav beslutade drätselkammaren, som ansåge det vara av stor vikt för staden 

att möjligen erhålla distriktschefen C.A.Schultz som sakkunnigt ombud och denne numera vore 

bosatt i Stockholm, att avlåta skrivelse med förfrågan, om han vore villig åtaga sig detta 

uppdrag; och skulle i så fall till ny skiljoman utses borgmästaren A.E.Fagerlijn, för närvarande 

i Stockholm, därest han ville åtaga sig uppdraget. 

 

§3. 



Som stadens vattenledning vore i behov av mätare hade byggnadskontoret infordrat anbud å 

sådana från en del firmor och hade anbud nu inkommit från följande: 

Zander & Ingeström, Stockholm. 

3 kbm. 5 kbm. 7 kbm. 10 kbm. 20 kbm. 30 kbm. 

81:50 89:- 101:- 112:50 144:- 250:- 

 

Wilh. Sonesson & C:o, Malmö. 

91:- 99:- 115:- 125:- 160:- 278:- 

 

Axel Rydén, Stockholm. 

104:65 113:85 132:25 143:75 184:- 319:70 

 

Calvert & C:o, Göteborg. 

91:- 99:- 115:- 125:- 160:- 278:-. 

 

Anbuden voro infordrade för 67 st. mätare av dessa dimensioner, vilket antal ock var 

erforderligt, men som priserna äro så höga, räcker anslaget, kronor 3400:-, ej till för så många, 

varför byggnadskontoret föreslog inköp från firman Zander & Ingeström av följande 32 st. 

mätare: 

5 st. 3 kbm:s á 81:50  407:50 

5 st. 5 kbm:s á 89:-  445:- 

10 st 7 kbm:s á 101:-  1010:- 

5 st 10 kbm:s á 112:50  562:50 

5 st 20 kbm:s á 144:-  720:- 

2 st 30 kbm:s á 250:-  500:- 

  Kronor 3645:- 

 

Vid föredragning härav beslutade nämnden bifalla byggnadskontorets förslag. 

 

§4. 

I skrivelse till byggnadschefen hade arbetschefen för Arméförvaltningens arbeten i Morjärv 

anhållit, att, då staten i nära 1 och ½ år för ett pris av 200:- kronor pr månad hyrt stadens 

stenkross och lokomobil, staden måtte avstå från ersättningsanspråk för de vid återlämnandet 

enligt protokollen felande eller trasiga delarne: 3 st. smörjkoppslock, 2 st. luckor till 

gnistersläckaren och ett trasigt svänghjul, tillsammans av byggnadskontoret värderade till 

kronor 225:-; och beslöt nämnden i anseende till detta stora hyresbelopp, som influtit, att bifalla 

denna ansökan. 

 

§5. 

Föredrogs och godkändes ett av stadskamreraren uppsatt förslag till skrivelse till statens 

byggnadsbyrå angående statsanslag till stadens byggnader i kvarteren Tigern och Renen. 

 

§6. 

Anmälde byggnadschefen att målarne Hemansson & Öhman, entreprenörer för 

målningsarbetena i stadens under byggnad varande fastigheter i Tigern, anhållit om en 

avbetalning á 800:- kronor och att arbete för mer än detta belopp vore utfört i fastigheterna 

utöver de arbeten, som enligt kontraktet ålåge dessa att hava utförda för utfåendet av föregående 

avbetalning; och beslöt nämnden att bifalla denna entreprenörernas anhållan. 

 

§7. 



Anmälde byggnadschefen att entreprenören J.Johansson anhöll om en avbetalning av kronor 

8000:- på arbetena å fastigheterna i Tigern och Renen, oaktat han enligt kontraktet icke vore 

berättigad härtill, förr än byggnaderna vore färdiga till avsyning. Byggnadskontoret hade 

emellertid värderat de återstående arbetena och kommit till det resultat, att det belopp, som 

motsvarade de efter senaste avbetalningarne gjorda arbetena, endast vore värda c:a 4400:- 

kronor, varföre nämnden beslutade att endast bevilja kronor 3500:-, med villkor att Johansson 

anskaffar borgensmännens skriftliga medgivande härtill. 

 

 Som ovan 

  Enligt uppdrag: 

  Erik Kinnman 

Justerat: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 12 november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Nordin, Olsson och Hamnmästaren. 

 

§1. 

Protokollet för den 14 oktober 1918 upplästes och justerades. 

 

§2. 

Stadsfullmäktige hade för Hamndirektionens yttrande remitterat en framställning från 

J.O.Sandström med begäran att han, som enligt uppgift under arbete i hamnens tjänst ådragit 

sig sjukdom, som under viss tid gjort honom oförmögen till arbete, måtte under denna tid få 

åtnjuta dels sjukersättning dels ock det dyrtidstillägg som skulle hafva tillfallit honom därest 

han varit till arbete förmögen. 

Hamnmästaren, hvilken tidigare yttrat sig öfver en af Sandström då till Hamndirektionen gjord 

framställning i samma sak, hade då anfört att Sandström under de senaste 7 eller 8 åren haft 

tillfälligt arbete i hamnen, att han icke hade minderåriga barn att försörja men att två vuxna 

söner funnos, vilka torde bidraga till familjens underhåll. Då inga skäl förefunnes, som talade 

för hamnens utbetalande af sjukhjälp hade Hamndirektionen i enlighet med Hamnmästarens 

förslag då afslagit framställningen. 

Utöfver hvad som ovan nämnts hade Hamnmästaren nu anfört att Sandström numera vore 

återställd och beretts arbete vid hamnen där äfvenledes en af sönerna under faderns sjukdomstid 

haft tillfälligt arbete, och beslöt Hamndirektionen efter föredragning häraf att i enlighet med 

Hamnmästarens förslag afstyrka bifall till framställningen. 

 

§3. 

Förvaltningen vid Statens Järnvägars V:te distrikt hade i enlighet med af Kungl. 

Järnvägsstyrelsen gifvet förständigande uppsagt kontrakt af den 26 mars 1901 angående 

trafikering af stadens hamnspår äfvensom anhållit om meddelande, huruvida Hamndirektionen 

hade något att erinra mot af Järnvägsstyrelsen föreslagna nya afgifter för transporter å 

hamnspåret och mot inryckande i kontraktet af sådana bestämmelser att nämnda afgifter kunna 

ändras efter en uppsägningstid af högst tre månader. 



Hamnmästaren, som i anledning häraf hörts, hade anfört att enligt tillägg af den 7 juni 1916 till 

ofvannämnda kontrakt afgiften för transport af vagnar på hamnspåret utgjorde 2 kronor för två- 

och 3 kronor för tre- eller fyraxliga vagnar, äfvensom att öfvervägande antalet vagnr, som 

utfördes å hamnspåret utgjordes af tvåaxliga vagnar för hvilka Järnvägsstyrelsens förslag 

innebure en afgiftsförhöjning af 50 % hvilket Hamnmästaren f.n. funne befogad. Ej heller hade 

Hamnmästaren något att erinra mot inryckande i kontraktet af sådana bestämmelser att 

afgifterna kunde ändras efter en uppsägningstid af högst tre månader. 

Efter föredragning beslöt Hamndirektionen förklara sig icke hafva något att erinra mot de af 

Järnvägsstyrelsen bestämda afgifterna för trafikerande af hamnspåret eller den föreslagna 

uppsägningstiden af kontrktet i fråga om dessa afgifters ändring. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§4. 

Sedan Stadsfullmäktige till Drätselkammaren för yttrande remitterat en framställning från 

Grosshandlaren Atle Burman om ändrad tomtindelning i kvarteret Pelikanen och försäljning till 

honom af viss del af nuvarande tomten N:o 7 att sammanläggas med den af honom nu ägda 

tomten N:o 7 för att bilda ny tomt N:o 8, hade Kammaren, då kvarteret Pelikanen låge inom det 

område som enligt Stadsfullmäktiges beslut reserverats för hamnens behof eller endast efter 

Hamndirektionens tillstyrkan finge upplåtas, anhållit om Hamndirektionens yttrande i 

anledning av framställningen. 

Efter föredragning beslöt Hamndirektionen förklara sig icke hafva något att erinra mot 

förändringen i tomtindelningen i ofvannämnda kvarter på sätt Byggnadskontoret föreslagit, 

men ansåg sig böra påpeka, att då byggnaden a nuvarande tomten N:o 7 icke nådde fram till 

den föreslagna nya tomtgränsen, brandgafveln till den byggnad, som eventuellt komme att 

uppföras å tomten N:o 10 blefve fristående hvilket vore mindre tilltalande ur estetiskt 

hänseende. 

 

§5. 

Anmälningar från Ph.W. von Schwerin om tyska ångaren Lübecks besök i hamnen den 14 

oktober och den 8 november föredrogos och lades till handlingarna. 

 

§6. 

Stadsfullmäktiges protokoll 

angående anslag till reparation af glacismurar i Tjufholmssundet; 

angående anslag till inköp af s.k. Sellinska slipen, samt 

angående afslag å hamnspårstillsyningsmannan Axel Björks framställning om löneförhöjning 

föredrogos och lades till handlingarna. 

 

§7. 

I anledning af väckt förslag om inrättande af en stadens ombudsmannabefattning, med vilken 

borde förenas uppdraget att vara sekreterare hos Stadsfullmäktige och beredningsnämnden hade 

Stadsfullmäktige på sin tid uppdragit åt särskilda kommitterade att utarbeta och till 

Stadsfullmäktige inkomma med förslag till instruktion och aflöning för den nya 

befattningshafvaren, hvarvid kommitterade jämväl borde verkställa granskning huruvida icke 

något ytterligare uppdrag borde tillföras ombudsmannen. 

Kommitterade hade därefter inkommit med utredning i ärendet och därvid bland annat 

föreslagit att åt ombudsmannen borde anförtros att vara sekreterare ej blott hos Stadsfullmäktige 

och beredningsnämnden utan äfven hos Drätselkammaren och dess båda nämnden, 

fattigvårdsstyrelsen, hälsovårdsnämnden, byggnadsnämnden och hamndirektionen hvarjämte 



ombudsmannen borde vara biträde och sekreterare hos de af stadsfullmäktige tillsatta mera 

tillfälliga eller permanenta nämnder och kommittéer. 

I fråga om aflöningen hade kommitterade föreslagit att denna borde sättas till 6000 kronor för 

år jämte dyrtidstillägg i likhet med stadens öfvriga befattningshafvare och borde af lönen 2500 

kronor utgå af hamnens kassa. 

Beredningsnämnden hade hemställt att Stadsfullmäktige måtte bland annat i de delar, som här 

nämnts, besluta i enlighet med kommitterades förslag. 

Ärendet hade vid föredragning i Stadsfullmäktige remitterats till, förutom andra, 

Hamndirektionen för yttrande. 

Efter föredragning af hvad som sålunda och i öfvrigt förekommit beslöt Hamndirektionen att 

göra följande uttalande. 

Med den stora arbetsbörda, som enligt kommitterade af beredningsnämnden biträffa förslag 

ålagts den tilltänkta ombudsmannen vore Hamndirektionen af den ofrånkomliga övertygelsen, 

att ombudsmannen omöjligen skulle kunna tillfredsställande fullgöra sina många olika uppdrag. 

För sin del vore Hamndirektionen sålunda af den uppfattningen, att det för Hamndirektionen 

och de intressen Direktionen hade att företräda vore lämpligare med den sakernas ordning, som 

f.n. vore fastslagen nämligen att Hamndirektionen hade sin särskilda sekretarare. 

Skulle så vara att Stadsfullmäktige det oaktadt, beslöte, att den tilltänkta ombudsmannen 

förutom i öfvrigt föreslagna åligganden jämväl skulle vara sekreterare hos hamndirektionen, så 

ville dock direktionen påpeka, att den del af ombudsmannens aflöning, som föreslagits skola 

utgå af hamnmedel, vore synnerligen illa afvägd i betraktande af proportionen mellan det arbete 

som ombudsmannen enligt förslaget skulle utföra för hamnens räkning och för stadens i öfvrigt. 

Då den ifrågasatta omläggningen enligt hvad som förut framhållits otvifvelaktigt icke komme 

att medföra någon fördel för hamnen utan troligast motsatsen kunde Hamndirektionen icke för 

sin del gå med på att större belopp än som f.n. utginge till hamndirektionens sekreterare eller 

500 kronor för år, af hamnkassan utbetaltes som bidrag till ombudsmannens aflöning; dock att 

hamndirektionen, därest arbetsbördan som direktionens sekreterare framdeles ökades icke ville 

motsätta sig en häraf föranledd skälig ökning i det af hamnmedel utgående bidraget. 

Protokollet förklarade i denna del genast justeradt. 

 

§8. 

Uppdrogs åt Herr ordföranden och Hamnmästaren att efter inhämtande af närmare upplysningar 

anställa lämplig person i hamnens arbeten och skulle åt den sålunda anställda uppdragas att 

tillika omhänderhafva eldningen i hamnförvaltningsbyggnaden. 

 

§9. 

Stadsfullmäktiges remiss å 

A.Björkmans begäran om pension som arbetare i hamnens tjänst samt 

Mjölkuddens innevånares framställning om anläggande af två tvättbryggor i Mjölkudden 

remitterades till Hamnmästaren för yttrande. 

 

§10. 

Af Stadsfullmäktige öfverlämnat nådigt bref angående taxa för begagnande af färjinrättningen 

mellan Luleå stad och Bergnäset föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§11. 

Kungl. Kommerskollegii skrifvelse angående ny sjövärdighetsbesiktning för ångfärjan Trafik 

överlämnades till hamnmästaren för de åtgärder som kunde ifrågakomma. 

 

§12. 



Hamnservisen Carl Friberg, som bebodde den östra trerumslägenheten i 

hamnförvaltningsbyggnadens hufvudbyggnad, hade anhållit att då det visat sig att vid sydlig 

storm det uppstode drag genom det nuvarande fönster- och  dörrpartiet till lägenhetens balkong, 

ett par ytterfönster måtte anbringas utanpå det nu befintliga glaspartiet. 

Då byggnaden ännu icke befunne sig i det skick att de kunde bedömas huruvida den föreslagna 

åtgärden vore behöflig beslöt Hamndirektionen att framställningen icke skulle till någon åtgärd 

f.n. föranleda. 

 

§13. 

Delegerade för utarbetande af program m.m. till pristäflan om förslag till ordnandet af södra 

hamnplanen och utvidgning af kajerna därstädes hade anhållit att Hamndirektionen måtte 

anskaffa stadsplan- och pejlingskarta öfver de af täflingen berörda områdena, hvarvid 

stadsplanen borde angifva gators och kvarters höjdlägen med hänsyn till fixpunkten vid 

Tjufholmssundet till hvilket nollplan äfven pejlingskartan borde ansluta sig. Tillika hade 

delegerade anhållit om konstruktionsritningar till utförda kajer och vågbrytare. 

Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen att hos Drätselkammaren anhålla att berörda 

ritningar och kartor måtte genom byggnadskontorets försorg utföras snarast och senast innan 

den 15 nästkommande december och utbad sig Hamndirektionen att om hinder härför måtte 

omedelbart härom erhålla besked. 

Protokollet förklarades i denna del genast justeradt. 

 

§14. 

Hamnmästarens kassarapport för oktober månad föredrogs och godkändes. 

 

§15. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§16. 

Beslöts att för ett pris af 850 kronor från H.Hagelins kassaskåpsfabrik i Gefle inköpa dörrar till 

hamnkontorets kassahvalf i hamnförvaltningsbyggnaden. 

 

§17. 

Sedan Stadsfullmäktige beviljat anslag under år 1917 för inköp af för kajbyggnader erforderligt 

torrfurutimmer hade af det timmer, som inköpts 2000 stycken icke kunnat levereras under år 

1917 utan först innevarande år och uppginge köpeskillingen härför till 16 720 kronor. 

Då vidare visat sig att ytterligare torrfurutimmer erfordrades för kajbyggnader och sådant 

erbjudits till mycket förmånligt pris i samband med fullgörande af ofvannämnda leverans till 

ett antal af omkring 1800 stycken och till ett sammanlagt pris af 22 570 kronor motsvarande 60 

öre per kubikfot fast mått fritt Luleå beslöt Hamndirektionen att inköpa detta sistnämnda parti 

och skulle hos Stadsfullmäktige anhållas om anvisande af ett anslag af sammanlagt 39 290 

kronor för likviderande af tidigare och nu inköpt torrfurutimmer. 

Protokollet förklarades i denna del omedelbart justeradt. 

 

§18. 

Antecknades att herr Falk icke deltagit i behandlingen af de under §§ 7.17 antecknade ärenden. 

 

 Som ofvan 

  In fidem 

  H.Glimstedt 

Justeradt 19   /12 18.” 



 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 13 november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Flemström, Ullman och stadsingenjören. 

 

§104. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 11 oktober 1918. 

 

§105. 

Hos byggnadsnämnden hade Luth & Roséns elektriska aktiebolag anhållit om tillstånd att få i 

enlighet med ingiven ritning tillbygga fastigheten n:r 222 i kvarteret Forellen. 

Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt bifall till framställningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§106. 

Biföll nämnden en av byggmästaren C.A.Flemström gjord framställning att å tomterna n:ris 1, 

7 och 8 inom kvarteret Enen få uppföra nödiga materialbodar och skjul i och för nya 

seminariebyggnadens uppförande. 

 

§107. 

Hos byggnadsnämnden hade fröken Hilma Enström anhållit om tillstånd att få i enlighet med 

ingiven ritning inreda ett järnspisrum i gårdsbyggnaden å tomt n:r 2 i kvarteret Sparven. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen, med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

§108. 

Hos byggnadsnämnden hade sågverksägaren Ernst Nilsson med bifogande av ritning anhållit 

om tillstånd att få som boningsrum använda ett av föregående ägare inrett kök å östra ändan av 

vinden i fastigheten n:r 6 i kvarteret Flundran. 

Sedan antecknats, att ifrågavarande kök utan byggnadslov inretts av fastighetens förre ägare, 

dåvarande stadsbyggmästaren John Wikberg, beslutade nämnden 

att bifalla sökandens framställning; samt 

att hos allmänna åklagaren anhålla om åtals anställande mot Wikberg för ovannämnda förseelse 

mot den för staden gällande byggnadsordning. 

 

§109. 

Sedan byggnadschefen och brandchefen inkommit med förslag till yttrande över H.Sellins 

påminnelser med anledning av nämndens förklaring över de besvär Sellin anfört över nämndens 

den 21 mars 1918 fattade beslut att lämna ägaren av fastigheten n:r 223 i kvarteret Forellen 

tillstånd bl. annat att i brandmuren mot klagandens fastighet n:r 222 inom samma kvarter insätta 

trådglasfönster, beslutade nämnden i ärendet avgiva följande yttrande: 

I byggnadsnämndens beslut av den 23 juli detta år har nämnden under åberopande av vad 

byggnadschefen och brandchefen anfört hemställt om besvärens ogillande. Åberopade yttrande 

angiver ’författningsenliga trådglasfönster’ därvid avsågs sådana enligt vedertaget bruk (se 

O.A.Bucht, ’Entreprenadboken’ sid 107), vilka trådglasfönster icke äro att hänföra till ’öppning 



i brandmuren’, varföre nämnden vördsamt yrkar det Konungens Befallningshavande ville 

lämna klagandens besvär utan avseende. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 13 november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Åhrström och t.f. stadsläkaren. 

 

§1. 

Sedan t.f. stadsläkaren anmält, att bättre ventilation vore erforderlig å stadens biografer till 

förekommande av influensaepidemiens spridning, beslutade nämnden ålägga samtliga 

biografägare i staden att ventilera lokalerna under 10 minuters tid mellan varje föreställning 

och att under denna tid icke insläppa nya besökare i desamma. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras 

J.O.Dahl” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 14 nov. 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr. A.Gullberg, hrr O.Åhrström, K.H.Hultström, D.Andersson, fröken Märta 

Bucht, hrr O.E.Wester, M.Thingvall, Alb.Falk och G.Landström samt undertecknad 

sekreterare. 

 

§1. 

Fröken Märta Bucht och hr K.H.Hultström erhöllo i uppdrag att justera dagens protokoll. 

 

§2. 

Folkskolläraren O.Bohlin hade till folkskolestyrelsen inlämnat underdånig ansökan om rätt för 

honom att söka och innehava ord. lärarebefattning vid högre folkskola. 

På förslag av läroverksadjunkt K.H.Hultström beslöt folkskolestyrelsen efter omröstning med 

sex röster mot två att för sin del med hänsyn till hr Bohlins långa och förtjänstfulla verksamhet 

som lärare vid folkskolans högre avdelning i underdånighet tillstyrka nådigt bifall till den 

sålunda gjorda anhållan. 



Minoriteten röstade för ett av rektor Alb.Falk framställt förslag att folkskolestyrelsen med 

hänsyn till att hr Bohlin ej tillräckligt styrkt sin kompetens skulle förklara sig ej kunna tillstyrka 

bifall till hans anhållan. 

 

§3. 

Med anledning av i skrivelse från J.D.Eriksson i Norrviken gjord framställning beslöt 

barnavårdsnämnden att till barnavårdsman för gossen Ulf Sten Allan, född den 21 juni 1912, 

förordna pastor Gunnar Petersén. 

 

§4. 

Till barnavårdsman för gossen Erik Gustav Bäck förordnades hr. A.Gullberg. 

 

§5. 

Sedan Luleå stads fattigvårdsstyrelse anmält, att vagnkarlen Frans Oskar Engfors sedan en 

längre tid uraktlåtit att erlägga underhållsbidrag för sitt minderåriga barn Brita Amynta, beslöt 

barnavårdsnämnden att hos Engfors arbetsgivare göra ansökan om innehållande av 50 kr. den 

1 nästkommande dec. samt sedermera 20 kr. i månaden för underhålla av nämnda barn. 

 

§6. 

Sedan fröken Märta Bucht anmält, att Syster Helga Johansson numera vore gift, samt att Astrid 

Holmkvists barn Johan Åke upptagits som adoptivbarn av sina morföräldrar, beslöt 

barnavårdsnämnden att barnavårdsnämnden för Syster Helga Johanssons barn Per Harald Jakob 

och Astrid Holmkvists nämnda barn skall upphöra. 

 

§7. 

Överläraren lämnade en redogörelse för de ändringar i folkskolestadgan, som genom Kungl. 

Maj:ts kungörelse den 16 sept. 1918 blivit fastställda. 

 

§7. [felnumrerat] 

Med anledning av bestämmelserna i folkskolestadgans § 21 i den lydelse, den erhållit genom 

Kungl. Maj:ts kungörelse den 16 sept. 1918, samt till samma § fogat övergångsstadgande beslöt 

folkskolestyrelsen att till ordinarie lärare vid småskolan inom Luleå stads skoldistrikt fr.o.m. 

den 1 januari 1919 förordna småskollärarinnorna Amanda Forsén, Nanna Höglander, Maria 

Högström, Hilma Nyman, Lydia Sundström, Selma Berglund, Hanna Sahlström, Antonia 

Eriksson, Amanda Hollström, Alma Degermark, Henny Söderström, Eleonora Magnusson, 

Hildegard Gunnarsson, Hulda Lindgren, Ellen Lindberg, Elin Sjölander, Gertrud Ridderstråle 

och Fanny Eklund samt småskolläraren N.V.Nilsson, vilka samtliga under mera än två år varit 

anställda tills vidare å sina nu innehavda befattningar och under denna tid tjänstgjort med nit 

och skicklighet samt fört en hedrande vandel. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg 

   /P.Edw.Lindmark 

 

Justerat: 

Herm.Hultström 

Märta Bucht” 

 

 

 



 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 15 november 1918. 

 

Närvarande: herrar Falk, Ullman, Falkland, Askeroth och Wetter. 

 

§1. 

Behandlades frågan om nästkommande års dyrtids- och familjetillägg och beslöts därvid att 

dyrtidstilläggets maximum och minimum skulle föreslås till resp. 3000 kr och 1600 kr samt att 

jämväl stadens pensionärer skulle föreslås till erhållande av dyrtidstillägg utan rätt till minimum 

varjämte uttalades att dyrtidstillägget lämpligen borde utbetalas månadsvis i förskott. 

 

§2. 

Bordlades från folkskolesstyrelsen inkomna framställningar om dyrtidstillägg för 

folkskollärarkåren och ang. lönereglering till nästa sammanträde. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman 

Justeras: 

På lönenämndens vägnar 

Nils Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 19 

november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Sundberg, Nilsson och Nordin. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 8 november 1918. 

 

§2. 

Godkände nämnden ett av stadskamreraren upprättat förslag till underdånig ansökan om 

tillstånd att för uppförande av 13 st. bostadshus med smålägenheter upptaga ett 40-årigt 

amorteringslån å 203 000 kronor. 

 

§3. 

Av magistraten ingivet förslag till utgifts- och inkomststat för poliskåren för år 1919 jämte 

tillhörande handlingar överlämnades till stadskamreraren. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från 

kronokassören om ett anslag för år 1919 av 1000 kronor till avlönande av ett fast anställt biträde. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden tillstyrka bifall till framställningen. 

 

§5. 



Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från 

slumsystrarna i Luleå om ett anslag för år 1919 av 700 kronor till slumverksamheten. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville för sagda 

ändamål anslå 500 kronor att upptagas i fattigvårdsstyrelsens stat för nästkommande år. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat ett av Svenska 

Stadsförbundet gjort erbjudande om prenumeration å dess tidskrift till nedsatt pris. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att stadsfullmäktige ville prenumerera 

å nämnda tidskrift för stadsfullmäktiges ledamöter ävensom de ledamöter och suppleanter i 

drätselkammaren, vilka icke tillhöra stadsfullmäktige. 

 

§7. 

På förslag av stadskamreraren beslutade nämnden hos Kungl. Kammarrätten anföra besvär över 

Norrbottens läns prövningsnämnds beslut i fråga om handlandena I.V. och C.L.Thurfjells, 

Bergverksaktiebolaget Frejas samt Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags bevillningstaxering 

år 1918 ävensom uppdraga åt stadsfogden Albert Bexell att uppsätta och underskriva nämnda 

besvär, i vilket avseende utdrag av detta protokoll skulle lända honom till fullmakt. 

 

§8. 

En av revisorerna för granskning av Luleå stads kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittés 

räkenskaper avgiven berättelse beträffande åren 1914, 1915 samt de sju första månaderna av 

1916, vilken av herr Alfr. Gullberg avlämnats till kammaren först den 12 november 1918, 

beslutade nämnden överlämna till stadsfullmäktige. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 21 

november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Thurfjell, Groth och J.A.Nilsson. 

 

§1. 

Sedan tvist rörande tolkningen av det mellan Luleå stad och byggmästaren C.A.Flemström 

upprättade kontrakt ang. uppförande av bostadshus å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet hänskjutits 

till skiljedom enligt lagen om skiljomän, beslutade nämnden utse handlanden Vilhelm Thurfjell 

att vid skiljenämndens sammanträde föra stadens talan och bevaka dess rätt. 

 

§2. 

Sedan vederbörande borgensmän därtill givit sitt bifall, beslutade nämnden till byggmästaren 

J.Johansson utanordna å entreprenadkontraktet rörande bostadshusen 

i kvarteret Renen    Kr. 3500:- 



å entreprenadkontraktet rörande bostadshusen i kvarteret Tigern Kr. 4500:- 

    Tillhopa Kr. 8000:- 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 21 nov. 1918. 

 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N.Falk, fröken 

Svensson, herrar Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, fru Bohlin, herrar Lindquist, 

Hedman, J.A.Nilsson, A.V.Falk, Andersson, Groth, Hultström och Nordlander samt 

stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades herrar Hage, Svensén och Berlin. Av 

dessa hade herr Hage ej kunnat med kallelse anträffas och de andra hade anmält sig förhindrade 

att bevista sammanträdet. 

Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P.Sandström sammanträdet. 

 

§ l. 

Utsagos herrar Groth och Hultström att jämte herr ordföranden tisdagen den 26 dennes klockan 

5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades att ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot 

protokollet från stadsfullmäktiges senaste sammanträde den 24 nästlidne oktober. 

 

§ 3. 

Föredrogs en från magistraten inkommen skrivelse med underrättelse, att vid verkställd 

sammanräkning för utseende av distriktschefen C.A.Schultz' efterträdare i stadsfullmäktige för 

återstående delen av valperioden 1916-1919 bankdirektören Leo Nordlander befunnits vald, 

och hälsades den nyvalde ledamoten av herr ordföranden välkommen i stadsfullmäktiges krets. 

 

§ 4. 

Sedan länsstyrelsen infordrat stadsfullmäktiges yttrande över en av källarmästaren G. Edberg 

gjord ansökan om tillstånd att i stadshuset i Luleå få under åren 1919-1921 utskänka 

pilsnerdricka, hade beredningsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige ville för sin del tillstyrka 

bifall till ansökningen. 

Stadsfullmäktige hade vid sitt sammanträde den 24 nästlidne oktober beslutit att bordlägga 

ärendet. 

Då ärendet nu ånyo företogs till handläggning, beslöto stadsfullmäktige, att då det numera med 

säkerhet kunde antagas, att Edberg icke komme att fortsätta med restaurationsrörelsen å 

stadshotellet under nästkommande år, hemställa om avslag å ansökningen. 

 

§ 5. 



Sedan grosshandlaren A.J.Boholm uti till stadsfullmäktige ingiven skrivelse avsagt sig 

uppdraget att vara ledamot av stadens livsmedelsnämnd, hade beredningsnämnden föreslagit, 

att stadsfullmäktige med bifall till hans avsägelse ville utse handlanden Sven Johansson till 

ledamot av livsmedelsnämnden i hans ställe för tiden intill innevarande ransoneringsårs utgång. 

Vid behandling av ärendet och efter föredragning av en från handlanden Sven Johansson 

inkommen skrivelse, vari han meddelat, alt han vore förhindrad att emottaga uppdraget, beslöto 

stadsfullmäklige att med bifall till Boholms avsägelse utse kommissionären Algot Lind till 

ledamot av livsmedelsnämnden för tiden intill innevarande ransoneringsårs utgång. 

 

§ 6. 

Magistraten hade infordrat stadsfullmäktiges yttrande över en av stadskassören J.O.Dahl hos 

magistraten gjord begäran om åläggande för folkskolestyrelsen att till hans hustru 

folkskolelärarinnan Sigrid Dahl utbetala dyrtidstillägg för innevarande år å den av staten 

beviljade provisoriska löneregleringen med Kr. 178: 67. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att förklara sig instämma uti den av folkskolestyrelsen med anledning av framställningen 

avgivna förklaring. 

 

§ 7. 

Sedan stadsfullmäktige i samband med beviljande av ett anslag till barnavårdsnämnden å 2,500 

kronor till bestridande av de kostnader, som bleve en följd av genomförandet av lagen om barn 

utom äktenskap, anmodat nämnden att inkomma med detaljerat förslag rörande principerna för 

ersättning åt barnavårdsmännen, hade från av nämnden för ändamålet särskilt utsedda 

kommitterade nu inkommit dylikt förslag, enligt vilket ersättningen åt barnavårdsmännen skulle 

utgå med 40 kronor i de fall, som kunna betecknas som svårare, och med 20 kronor i de fall, 

som bereda mindre arbete, varjämte föreslagits en särskild ersättning av 20 kronor i de fall, där 

rättegång blir erforderlig, försåvitt icke genom stadsfullmäktiges beslut stadens ombudsman får 

i uppdrag att lämna biträde i sådana fall, om barnavårdsmannen det önskar. Beredningsnämnden 

hade hemställt, att stadsfullmäktige ville godkänna ifrågavarande förslag till ersättning åt 

barnavårdsmännen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att bifalla beredningsnämndens 

förslag, i vad det avser ersättning åt barnavårdsmännen för år 1918, samt att uppdraga åt 

barnavårdsnämnden dels att inkomma med redovisning över de för år 1918 utbetalade 

ersättningar, dels att inkomma med närmare utredning om de ersättningar, som böra utgå för 

kommande år, varvid särskilt bör undersökas möjligheten av att på frivillighetens väg helt eller 

delvis ordna frågan. 

 

§ 8. 

Då till hamndirektionens kännedom kommit, att hamnmästaren Karl Hj. Falkland ansökte 

hamnkaptensbefattningen i Helsingborg och att alla sannolikheter talade för, att han skulle 

erhålla denna tjänst, hade hamndirektionen, som på grund av den framstående skicklighet 

Falkland ådagalagt i tjänsten och det synnerligen förtjänstfulla arbete han nedlagt på ordnandet 

av hamnens angelägenheter, ansett det vara till stort gagn för hamnen, om han skulle kunna 

förmås att kvarstanna i hamnens tjänst, anhållit om upplysning från honom, på vilka villkor 

detta skulle kunna ske, och hade Falkland därvid förklarat sig villig att återtaga sin ansökan till 

Helsingborg och kvarstanna i Luleå hamns tjänst, därest den av honom nu innehavda be-

fattningen komme att benämnas hamnkaptenstjänst samt att honom tillerkändes ett lönetillägg 

av 1,000 kronor pr år. 

På grund härav hade hamndirektionen beslutit att hos stadsfullmäktige hemställa 



dels att den tjänsteman, som under hamndirektionen hade högsta ledningen över hamnens 

angelägenheter, med slopande av benämningen hamnmästare, måtte benämnas hamnkapten; 

dels ock att Falkland måtte tillkännas ett personligt lönetillägg av 1,000 kronor för år att utgå 

från den l oktober 1918. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla hamndirektionens förslag med det tilllägg, att det personliga lönetillägget till Falkland 

utgår allenast intill dess ny lönereglering sker. 

Herr Hanson anhöll att få till protokollet antecknat, att han av principiella skäl ej röstat för bifall 

till den beslutade löneförhöjningen. 

 

§ 9. 

Magistraten hade till stadsfullmäktige överlämnat tvänne inkomna ansökningar till lediga 

stadsläkarebefattningarne i staden, nämligen från legitimerade läkarne Elof Edlund och J. 

Bergqvist, jämte kungl. medicinalstyrelsens utlåtande och hälsovårdsnämndens yttrande i 

ärendet. 

För egen del hade magistraten, under erinran att sökanden Bergqvist anmält sig till endera av 

de bägge befattningarne, men Edlund allenast till l:ste stadsläkaretjänsten samt att Bergqvist, 

ehuru förklarad kompetent, likväl på grund av kungl. medicinalstyrelsens om honom givna 

utlåtande ej torde kunna ifrågakomma till erhållande av någon av tjänsterna, i likhet med 

hälsovårdsnämnden hemställt, att val av 1:ste stadsläkare förrättas samt att 2:dre 

stadsläkaretjänsten ånyo anslås ledig. 

Vid behandling av detta ärende och sedan doktor Edlund dåmera hos magistraten återkallat sin 

ansökan, hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville hos magistraten anhålla, 

att bägge stadsläkare tjänsterna måtte ånyo anslås till ansökan lediga. 

Då detta ärende nu företogs till handläggning, föredrogs först ett från doktor Edlund inkommet 

telegram, vari han förklarat sig villig att mottaga l:ste stadsläkaretjänsten, därest den fortfarande 

stode öppen för honom. 

Stadsfullmäktige beslöto därefter på förslag av beredningsnämnden att företaga val av l:ste 

stadsläkare samt att hos magistraten anhålla, att 2:dre stadsläkaretjänsten måtte ånyo anslås 

ledig. 

Vid förrättat val utsågs medicine licentiaten Elof Edlund enhälligt till l:ste stadsläkare. 

 

§ 10. 

Efter föredragning av revisorernas av stadens räkenskaper för år 1917 över den verkställda 

granskningen avgivna berättelse även som från drätselkammaren och livsmedelsnämnden samt 

utredningsmannen i avlidne rådmannen B. Sundströms sterbhus länsassessorn A.Holm 

inkomna förklaringar med anledning av i revisionsberättelsen framställda anmärkningar, 

beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att i enlighet med revisorernas 

hemställan bevilja full och tacksam ansvarsfrihet åt drätselkammaren, hamndirektionen, 

fattigvårdstyrelsen, folkskolestyrelsen, hälsovårdsnämnden, livsmedelsnämnden samt 

styrelserna för pantlånekontoret och tekniska skolan för 1917 års räkenskaper och förvaltning. 

 

§ 11. 

Sedan från l:ste provinsialläkaren i länet till hälsovårdsnämnden ingått meddelande, att röda 

korset vore villigt ställa materiel till förfogande för inrättande av ett provisoriskt sjukhus med 

anledning av den rådande influensaepidemien, hade den uti N.G.T.O:s byggnadsförenings 

fastighet med anledning av paratyfusepidemien till provisoriskt sjukhus inrättade lokalen även 

tagits i anspråk för vårdande av patienter, vilka varit angripna av influensa i svårare form, och 

hade därvid röda korsets till förfogande ställda materiel tagits i anspråk. 



Hälsovårdsnämnden, som i likhet med t. f. stadsläkaren ansett lämpligt att även framdeles, så 

länge influensaepidemien påginge med så många allvarliga fall som nu den sista tiden, använda 

nämnda lokal för vård av influensapatienter, hade därefter beslutit att, med tacksamt antagande 

av röda korsets här ovan omförmälda erbjudande, tills vidare använda N.G.T.O:s 

byggnadsförenings lokal till provisoriskt sjukhus för vård av influensapatienter samt att härom 

underrätta stadsfullmäktige. På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att 

lägga denna hälsovårdsnämndens anmälan till handlingarne. 

 

§ 12. 

Hyresförmedlingsnämnden hade med åberopande av stadsfullmäktiges beslut för den 28 mars 

191.8, att nämnden skulle äga att till fullmäktige anmäla de med verksamheten förenade 

kostnader, i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att arvodet till nämndens ledamöter för 

bevistat sammanträde måtte sättas till 4 kronor ävensom att städning av sammanträdeslokal, 

annonsering m. m. måtte betalas av staden. 

Drätselkammaren hade beslutat att överlämna framställningen till stadsfullmäktige med 

hemställan om bifall till densamma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla hyresförmedlingsnämndens framställning samt bestämde, att erforderliga medel 

skulle uttaxeras. 

 

§ 13. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en av fattigvårdsstyrelsen gjord 

anhållan, att då det visat sig olämpligt att hava nedgången till värmekammaren i 

kommunalhemmet placerad så, att man måste passera matkällaren för att komma in i 

kammaren, fullmäktige ville bevilja ett anslag av 550 kronor för upptagande av en dörr till 

värmekammaren på sätt en av byggnadskontoret uppgjord skiss utvisar, hade drätselkammaren 

uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till det av fattigvårdsstyrelsen gjorda förslaget. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla fattigvårdsstyrelsens förslag samt bestämde, att kostnaden 550 kronor skulle uttaxeras. 

 

§ 14. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat en från L.Marklund m. fl. 

fastighetsägare å Stadshertzön gjord anhållan, att då Skurholmen nu erhåller ström från Sikfors 

kraftaktiebolag, fullmäktige ville gå i författning om erhållande av ström för sökandenas behov 

samt tillika framdraga ledningar till deras fastigheter, hade byggnadskontoret i infordrat 

yttrande anfört, att de sökande äro nio till antalet, varav sex, som bo alldeles i närheten av 

Skurholmsstaden, genom att ingå som medlemmar i dess belysningsförening redan erhållit ljus, 

varav en fått betala tråden fram till sin byggnad; och kunde även de tre övriga fastighetsägarne, 

som bo på längre avstånd från Skurholmsstaden, genom att ingå i förenämnda 

belysningsförening erhålla belysning, om de själva framdraga ledning till sina respektive 

byggnader, för vilket totalkostnaden utgör 900 kronor. 

Som staden icke erhåller någon inkomst av anläggningen, föreslog byggnadskontoret att 

hänvisa dessa tre sökande, Bengtsson, Pettersson och Nilsson, till Skurholmsstadens 

belysningsförening och låta dem själva bekosta ledningarna. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit föreslå stadsfullmäktige, att fullmäktige ville med bifall 

till byggnadskontorets förslag besluta, att staden åtager sig att till självkostnadspris framdraga 

ledningen mot villkor att de, som erhålla nytta av densamma, förbinda sig att ersätta staden för 

kostnaden medelst amortering av densamma under 5 år efter anläggningens färdigställande. 

Vid behandling av detta ärende biföllo stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden, 

vad drätselkammaren sålunda föreslagit. 



 

§ 15. 

Från drätselkammaren hade inkommit en så lydande skrivelse: 

 

’Till Stadsfullmäktige. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren ville dels för 

ordnande av en bättre utfartsväg till landsvägen och dels för iordningsställande av en del gator 

och gatudelar, som staden är skyldig att enligt lagen om fastighetsbildning i stad iordningställa, 

ingå till stadsfullmäktige med förslag att utföra i närlagda kostnadsförslag upptagna gatu- och 

planteringsarbeten. 

Efter granskning av förslaget hade nämnden beslutat att hos stadsfullmäktige göra hemställan, 

att följande av byggnadskontoret föreslagna arbeten måtte få komma till utförande 

Gatuanläggningar: 

Lotsgatan mellan Kungsgatan   och tomten n:r 7 i kvar- 

teret Sillen     kr. 8,750:- 

Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan  „ 6,750:- 

Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Pilgatan „ 13,000:- 

Sandviksgatan mellan Residens- och Fabriksgatan  „ 3,750:- 

Älvgatan mellan Repslagare- och Kastellgatan  „ 3,750:- 

Storgatan mellan Smedje- och Skomakaregatan  „ 5,500:- 

Planen nedom kvarteret Storken mellan s. k. Bryggeri- 

tomten och båtbryggan nedanför Thurfjellska villan  „ 450:- 

 

Planteringsanläggningar: 

Lotsgatan mellan Kungsgatan och tomten n:r 7 i kvar- 

teret Sillen.      kr. 1,400:- 

Prästgatan mellan Magasins- och Lulsundsgatan   „ 1,800:- 

Västra Järnvägsesplanaden mellan Lulsunds- och Pilgatan „ 4,250:- 

Storgatan mellan Smedje- och Skomakaregatan  „ 4,000:- 

Planen nedom kvarteret Storken mellan s. k. Bryggeri- 

tomten och båtbryggan nedanför Thurfjellska villan  „ 2,700:- 

       tillhopa kr. 56,100:- 

 

Nämnden beslutade vidare att föreslå, att av dessa arbeten måtte på hamnens bekostnad utföras: 

Lotsgatan mellan Kungs- och Hermelinsgatan, som utgör 

nedfartsled till södra hamnplanen    kr. 8,102: 50:- 

Älvgatan, som förmedlar trafiken till de av hamnen å 

Giiltzauudden anlagda tvänne bryggor    „    3,750:- 

Planen nedom Storken, där det av byggnadskontoret 

föreslagna arbetet bör kompletteras med en strand- 

skoning      „    3,150: — 

eller tillhopa kr. 15,002: 50 

 

Stadens kostnader skulle alltså bliva 56,100 - 15,002: 50 kronor eller 41,097: 50 kronor. 

Luleå den 4 november 1918. 

Luleå stad 

  dess   Drätselkammare 

Herm. Fernlund. 

K. H. Santesson.’ 

 



Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att utföra de föreslagna gatu-och planteringsarbetena för en kostnad av 

56,100 kronor, varav kr. 15,002: 50 skulle utgå av hamnens medel, samt att kostnaden skulle 

bestridas av lånemedel. Detta beslut var enhälligt. 

 

§ 16. 

Hos stadsfullmäktige hade stadsfogden A.Bexell under åberopande av stadsfullmäktiges den 25 

oktober 1917 fattade beslut, enligt vilket stads-ullmäktige förklarat sig icke hava något att erinra 

mot föreningen Sveriges stadsfogdars underdåniga framställning om fastställelse av 

minimilöner för stadsfogdarna, anhållit att fr. o. m. den l januari 1918 och till dess annorledes 

i sammanhang med ifrågasatt omreglering av stadens tjänstemäns löner kunde varda bestämt 

komma i åtnjutande av den minimilön och de ålderstillägg, som i enlighet med de av föreningen 

Sveriges stadsfogdar föreslagna grunder funnes närmare angivna uti stadsfullmäktiges 

ovannämnda protokoll. 

Uti avgivet yttrande hade lönenämnden, under erinran dels att ett av särskilda kommitterade 

framlagt förslag till omorganisation av skatteindrivningen av stadsfullmäktige numera 

godkänts, dels att stadens folkmängd den l januari 1918 utgjorde 10,086 invånare, dels att 

Bexell den 6 november 1905 förordnats till stadsfogde, vid vilket förhållande stadsfogdens lön 

komme att utgöra 3,000 kronor förutom 2 ålderstillägg å vartdera 300 kronor, funnit skäligt 

tillstyrka bifall till den gjorda framställningen. 

Samtidigt hade emellertid lönenämnden erinrat, att genom den beslutade ökningen av antalet 

exekutionsbetjänter och i förening därmed vidtagna organisationsåtgärder stadsfogdens 

löneförmåner komme ’att i viss mån förbättras, i ty att han icke bliver nödsakad att liksom 

hittills med egna medel avlöna ett skrivbiträde å stadsfogdekontoret, vilket förhållande torde 

beaktas, då en allmän reglering kunde komma att vidtagas beträffande såväl stadsfogdens som 

övriga stadens befattningshavares löner’. 

Jämväl magistraten hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till framställningen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla stadsfogden Bexells förevarande framställning samt bestämde, att för innevarande år 

utgående löneförhöjning 1,600 kronor jämte därå belöpande dyrtidslillägg skulle uttaxeras. 

 

§ 17. 

Sedan plåtslagaren K. E. Wickholm uttagit stämning till Luleå rådstuvurätt  å Luleå stad och 

firman Åström & Vikström med yrkande om åläggande för staden och firman att till honom 

utgiva 1,977 kronor 40 öre på grund av räkning, beslöto stadsfullmäktige på förslag av 

beredningsnämnden att befullmäktiga drätselkammaren eller den drätselkammaren i sitt ställe 

förordnade att såväl vid rådstuvurätten som eventuellt även hos kungl. Svea hovrätt och hos 

Kungl. Maj:t föra stadens talan i berörda rättegång. 

 

§ 18. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat styrelsens för Norrbottens läns 

arbetsförmedlingsanstalt gjorda anhållan, att fullmäktige ville för år 1919 anslå ett belopp av 

2,200 kronor till fortsatt uppehållande av arbetsfömedlingsanstaltens verksamhet samt för 

innevarande år bevilja ett extra anslag å 500 kronor till täckande av under året uppkomma ökade 

utgifter. 

Under erinran att styrelsen under året beviljat föreståndaren för anstalten dyrtidstillägg enligt 

samma summa som Luleå stad beviljat sina befattningshavare eller 33 % å lönen jämte 

familjetillägg, utgörande tillhopa 960 kronor, att avdelningskontorens föreståndare gjort 

framställning om löneförbättring, som föranlett styrelsen att i sin till landstinget och 

stadsfullmäktige ingivna stat medtaga den begärda skäligen ansedda ökningen i lönen till 



avdelningskontorens föreståndare samt att på grund av pristegringarne beloppen på 

förnödenheter och annat, som anstalten behöver för sin verksamhet, medverkat till höjning av 

de nu ingivna statförslag, hade drätselkammaren hemställt, att stadsfullmäktige ville till 

Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt anslå dels 2,200 kronor för nästa års verksamhet, dels 

500 kronor som extra anslag för innevarande år. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bevilja Norrbottens läns arbetsförmedlingsanstalt de begärda anslagen att anskaffas genom 

uttaxering. 

 

§ 19. 

Föredrogs och lades till handlingarna en från drätselkammaren inkommen anmälan, att 

redaktören H. Fernlund utsetts till ordförande i samfäld drätselkammare efter distriktschefen 

C.A.Schultz. 

 

§ 20. 

En från magistraten inkommen skrivelse med erinran om skyndsamt insändande av begärt 

yttrande ang. skyldighet för staden att upplåta en tomt till lotsverket överlämnades till 

drätselkammaren. 

 

§ 21. 

Till beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Arbetslöshet- och hjälpkommitténs begäran om anslag till ersättning åt dess ordförande 

m.m.; 

2:o) Hamndirektionens begäran om anslag för likviderande av inköpt torrfurutimmer; 

3:o) En framställning från revisorerna av kommunala arbetslöshetskommitténs räkenskaper om 

ersättning för deras arbete. 

 

§ 22. 

Till drätselkammaren remitterades: 

l:o) Johanna Christina Petterssons begäran om understöd; 

2:o) Lantmätaren G. Åkerströms avsägelse av uppdraget att upprätta fastighetsregister för 

staden; 

3:o) Herr   Thurfjells   motion   om   anslag   till   utförande   av planerings- och 

planteringsarbeten å Gültzauudden; 

4:o) Styrelsens för Luleå arbetstuga begäran om anslag för verksamhetsåret 1918-1919; 

5:o) Bostadsförmedlingsnämndens framställning om åtgärder för anskaffande av bostäder åt 

bostadslösa. 

 

§ 23. 

Till lönenämnden remitterades: 

l:o) Hamndirektionens framställning om pension åt hamnbetjänten R. Jansson; 

2:o) Hamndirektionens förslag om inrättande av en 2:dre hamnservisbefattning. 

 

§ 24. 

Till hamndirektionen och drätselkammaren remitterades: 

l:o) P.E.Bergners   begäran   att   få   arrendera   en   del   av fastigheten n:o 494; 

2:o) Herr Axel Nilssons motion om åtgärder för beredande av arbete åt arbetslösa. 

 

Som  ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 



Herm. Fernlund. 

A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund,       

Gustav Groth,  

Herm. Hultström.” 

 

 

 

 

 

“Protokoll, fort vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 22 

november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Thurfjell, Påhlson, Groth och J.A.Nilsson. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 4, 8 och 21 november 1918. 

 

§2. 

Efter hemställan av byggnadskontoret beslutade nämnden från firman Ahlsell & Ahrens inköpa 

6 st. brandposter för ett pris av 1242 kronor. 

 

§3. 

Statens byggnadsbyrå hade i skrivelse till drätselkammaren med anledning av bestämmelsen i 

Kungl. Kungörelsen den 13 mars 1917 i fråga om tiden för statsunderstödda byggnaders 

fullbordande anhållit om meddelande, huruvida den av kammaren uppförda byggnaden slutförts 

ävensom om uppgift å tomtplats för densamma. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela, att ifrågavarande byggnad, som är 

belägen å tomt n:r 1 i kvarteret Lejonet, är slutförd och avsynad, samt att tablå över de exakta 

kostnaderna för densamma skall tillställas statens byggnadsbyrå, så snart skiljedom avkunnats 

beträffande en del tvistiga krav från ett par entreprenörer. 

 

§4. 

Sedan direktör Karl Tingsten inkommit med förslag till renhållningsväsendets ordnande i Luleå 

stad jämte resekostnads- och arvodesräkningar för uppgörande av nämnda förslag, slutande å 

kr. 972:16, beslutade nämnden 

att förslaget skulle cirkulera bland nämndens ledamöter samt 

att till utbetalning godkänna de ingivna räkningarna. 

 

§5. 

En framställning från järnsvarvaren O.R.Marklund att få inköpa eller arrendera den s.k. 

Stabsgärden remitterades för yttrande till stadskamreraren. 

 

§6. 

Vid föredragning av från jägmästaren i Bodens revir inkommet förslag till utgifts- och 

inkomststat för Luleå stads skog för år 1919, beslutade nämnden att sänka vedpriset från 18 till 

15 kronor per kubikmeter, varemot priset å det vid Edefors laxfiske befintliga virkespartiet 

skulle höjas från 16 till 18 kronor per kubikmeter. 



 

§7. 

Efter föredragning av protokoll, fört vid avsyning den 30 oktober 1918 av å tomt n:r 1 i kvarteret 

Lejonet i Luleå uppfört bostadshus beslutade nämnden i enlighet med synenämndens tillstyrkan 

att sedan anmärkta mindre brister avhjälpts, godkänna den utförda byggnaden, i vad på 

byggmästaren Flemström ankommer, samt att utanordna återstående del av 

entreprenadsumman, sedan betryggande borgen för den del därav, som skolat innestå till 

ansvarstidens slut, av Flemström avlämnats. 

 

§8. 

Godkändes följande av drätselkontoret upprättade hyreskontrakt, nämligen 

ang. förhyrande av konditor K.A.Nordströms villa å Bergnäset för tiden 12/11 1918 till 1/6 

1919; samt 

ang. uthyrning av nämnda villa under samma tid till arbetaren N.L.Pettersson. 

 

§9. 

Godkändes till utbetalning en räkning från stadshotellet å renhållning åren 1914-1918 å kr. 

525:-. 

 

§10. 

Beslutade nämnden, att handlingarna rörande aktiebolaget Luleå kol- och materialaffärs 

framställning om inköp av mark från fastigheterna n:ris 29, 30 och 32 samt arrendering av 

vattenområde utanför dessa fastigheter skulle cirkulera bland nämndens ledamöter. 

 

§11. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Kungl. Lotsstyrelsen hos Kungl. 

Maj:ts och Rikets Kammarkollegium i skrivelse den 5 juni 1917 gjord framställning, att Kungl. 

Kollegium ville vidtaga åtgärder för befordrande till verkställighet av ett av Konungens 

Befallningshavande i Norrbottens län den 18 mars 1822 givet och av Kungl. Kollegium den 3 

juli 1826 fastställt utslag rörande skyldighet för Luleå stad att på något ställe åt sjösidan, som 

för lotsningen kunde anses bekvämligt, upplåta en tomt åt lotsverket, vilken framställning 

remitterats till stadsfullmäktige för yttrande. 

Uti ärendet hade stadskamreraren och rådmannen P.Sandström inkommit med begärd 

utredning. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden föreslå stadsfullmäktige att avgiva följande 

yttrande: 

Staden vidhåller sitt bestridande av skyldigheten att på grund av Konungens 

Befallningshavandes i Norrbottens län utslag den 18 mars 1822 upplåta tomt åt lotsverket, då 

så lång tid förflutit, innan lotsverket gjort sitt krav gällande, att nämnda föreläggande måste 

anses för längesedan förfallet. Skulle emellertid Kungl. Kammarkollegium finna staden skyldig 

att upplåta tomtplats åt lotsverket på grund av stadgandet i § 6 mom. 3 av Kungl. förordningen 

den 9 juli 1862, är staden villig att för skäligt pris till lotsverket försälja lämplig tomt. För 

närvarande kan staden dock icke giva anvisning på någon sådan, enär frågan om ordnande av 

hamnområdet, invid vilket enligt förenämnda Kungl. förordning tjänlig tomt bör vara belägen, 

är föremål för särskilt omfattande utredning och förslag, vartill kommer att ett av 

stadsfullmäktige antaget förslag till ny stadsplan över södra hamnområdet är beroende på 

Kungl. Maj:ts prövning och fastställelse samt det fördenskull ännu är oavgjort, vilka av de inom 

denna plan belägna tomterna skola användas till bebyggande eller till andra ändamål. 

 

§12. 



Beslutade nämnden att för innevarande års inventeringsförrättning utse följande 

inventeringsmän, nämligen 

för elektricitetsverkets förråd av maskiner, materiel och inventarier: linjedirektören T.Bennet 

och telegrafingenjören Carl Rosborg med baningenjören L.Hjelm som suppleant; 

för husbyggnader och inventarier i dessa samt planteringsnämndens inventarier: 

teckningsläraren J.A.Lydh och målaremästaren J.A.Nilsson; 

för brandkårens förråd samt under byggnadskontoret befintliga förråd av material och 

inventarier: distriktslantmätaren L.Brännström och målaremästaren J.A.Nilsson. 

 

§13. 

Sedan byggnadskontoret inkommit med kostnadsförslag för insättande av en s.k. Bolinderspis 

med varmvattenberedare i stadshotellets kök, insättande av en gjuten sektionspanna för mera 

ekonomisk uppvärmning av spritbolagets lokaler ävensom kostnadsförslag för effektiv 

avstängning av hotellets lokaler, beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om ett 

anslag av 12 300 kronor för nämnda arbetens utförande. 

 

§14. 

I skrivelse till drätselkammaren hade domkapitlet anhållit, att en s.k. Sundlingsspis måtte 

insättas i domkapitelvaktmästarens kök i gamla rådhuset. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden, sedan byggnadschefen vitsordat, att den 

nuvarande spisen vore utbränd, uppdraga åt byggnadskontoret att låta för en kostnad av c:a 225 

kronor insätta en vanlig spis i nämnda lägenhet. 

 

§15. 

Avlägsnade sig herr Thurfjell med nämndens medgivande från sammanträdet. 

 

§16. 

Beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om ett anslag för inköp av 10 st. nya serviser 

och 5 st. nya rännstensbrunnar av 2750 kronor att bestridas av lånemedel. 

 

§17. 

På förslag av byggnadskontoret beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa om ett 

tilläggsanslag för instrumentering till omformaren å 5000 kronor utöver av stadsfullmäktige 

den 26 april 1917 för utvidgning av elektricitetsverket anvisade 49 000 kronor, att bestridas av 

lånemedel. 

 

§18. 

Aktiebolaget Stockholms Handelsbank hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit om 

tillstånd att få medelst en tegelstensmur avdela kokskällaren under banklokalen samt att få till 

sig upplåtet det rum, som därigenom bildas, för att såmedelst erhålla ökat arkivutrymme. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden på tillstyrkan av byggnadskontoret bifalla 

framställningen, under förutsättning att banken vore villig att för det ökade arkivutrymmet 

erlägga en hyra av 200 kronor per år. 

 

§19. 

Byggnadskontoret hade i skrivelse till drätselkammaren med förmälan, att för stadens behov 

erfordrades c:a 2000 kbm. barr- och 150 kbm. björkved och att anbud härå infordrats genom 

annons, med överlämnande av ingivna anbud hemställt, att kammaren ville antaga herr Ture 

Hagbergs anbud å 700 kbm. barrved för ett pris av kr. 14:50 per kbm. och herr C.H.Camitz´ 

anbud å 95 kbm. björkved för ett pris av kr. 16:09 pr kbm. 



Efter föredragning härav beslutade nämnden i enlighet med byggnadskontorets hemställan. 

 

§20. 

Beslutade nämnden på av byggnadskontoret uti ingiven skrivelse anförda skäl inköpa en 

maximal- och bakströmsbrytare för 600 amp. normalbelastning, 440 volt likström och 2-poligt 

utförande för ett pris av 1600 kronor. 

 

§21. 

Källarmästaren Gaston Edberg hade genom Per Yngströms advokatbyrå framställt krav på 

ersättning med 5050 kronor för tvenne mattor, vilka han påstod sig hava fått förstörda av mögel, 

uppkommen på grund av läckage i taket i ett vindskontor, där mattorna inlagts för 

sommarförvaring. Sedermera hade Edberg föreslagit, att kammaren som ersättning för den 

större mattan, värderad till 4500 kronor, ville lämna honom en staden tillhörig skär matta, som 

vore avsedd för hotellets klubbrum, men under de senare åren ej tagits i bruk. 

Uti infordrat yttrande anförde byggnadskontoret, att vid av plåtslagare företagen undersökning 

av taket ovanför nämnda vindskontor någon läcka icke kunnat upptäckas, vadan det måste 

antagas, att vatten vid något tillfälle under starkt regn och vind pressats över i falsen å plåttaket 

och på så sätt inträngt i vindskontoret, samt hemställde med anledning härav, att då någon 

försummelse från stadens sida sålunda icke varit vållande till mattornas förstöring, 

drätselkammaren ville bestrida stadens ersättningsskyldighet i förevarande fall. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden i enlighet med vad byggnadskontoret sålunda 

föreslagit. 

 

§22. 

Ett meddelande från statens byggnadsbyrå angående utanordnande av statsbidraget å 58 000 

kronor för uppförande av bostadshus med smålägenheter i kvarteren Tigern och Renen 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§23. 

Till byggnadskontoret överlämnades en erinran från fiskesektionen rörande dess hemställan att 

den beslutade omändringen av fiskaffären i saluhallen snarast måtte verkställas. 

 

§24. 

Till byggnadskontoret remitterades för yttrande en från maskinisten vid stadshuset 

C.A.Röstlund inkommen avskedsansökan. 

 

§25. 

Distriktschefen C.A.Schultz hade telegrafiskt förklarat sig villig att vid skiljemannaförfarande 

mellan Luleå stad och Betongaktiebolaget Effektiv vara stadens ombud under förutsättning att 

han vid fall av behov ägde rätt anlita distriktssekreteraren Rune som juridiskt biträde. 

Med bifall härtill beslutade nämnden uppdraga åt stadskamreraren att tillställa distriktschefen 

Schultz avskrifter av handlingarna i målet. 

Nämnden beslutade vidare uppdraga åt stadskamreraren att sedan svar ingått från borgmästare 

Fagerlin, huruvida han vill åtaga sig uppdraget att vara staden skiljeman, härom underrätta v. 

häradshövding E.Nathorst-Böös. 

 

§26. 

Till handlingarna lades ett erbjudande från statens industrikommission att inköpa blandad 

linolja för ett pris av 8 kronor pr kg. 

 



§27. 

På begäran av delegerade för utarbetande av program m.m. till pristävlan om förslag till 

ordnandet av södra hamnplanen och utvidgning av kajerna därstädes hade hamndirektionen 

hemställt, att drätselkammaren ville uppdraga åt byggnadskontoret att snarast och senast inom 

den 15 december 1918 upprätta stadsplan- och pejlingskarta över de av tävlingen berörda 

områdena, varvid stadsplanen borde angiva gators och kvarters höjdlägen med hänsyn till 

fixpunkten vid Tjuvholmssundet, till vilket nollplan även pejlingskartan borde ansluta sig, 

ävensom konstruktionsritningar till redan utförda kajer och vågbrytare. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla denna hamndirektionens hemställan. 

 

§28. 

Godkändes till utbetalning följande räkningar, nämligen 

Allmänna svenska elektriska aktiebolagets å resp. kr. 1296:01, 792:77 och 496:56; 

H. & T.Backtemans å kr. 561:55; samt 

F.V.Granlunds å kr. 804:78. 

 

§29. 

Beviljade nämnden andre ingenjören E.Möller slitningsersättning för velociped under fem 

månader vardera av åren 1917 och 1918 med 5 kronor per månad eller i ett för allt 55 kronor. 

 

§30. 

På därom gjord framställning beviljades byggnadschefen E.Kinnman semester f.o.m. den 26 

november t.o.m. den 18 december 1918 med rätt för honom att före sistnämnda dag återinträda 

i tjänstgöring. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 26 

november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Groth, Brännström och Påhlson. 

 

§1. 

Sedan tvist uppstått rörande tolkningen av ett mellan Luleå stad och Betongaktiebolaget 

Effektiv upprättat kontrakt av den 5 maj 1917, samt såväl staden som bolaget hänskjutit tvistens 

avgörande till skiljedom, varvid staden till sin skiljeman utsett borgmästaren David Markström 

i Piteå och bolaget v. häradshövdingen E.Nathorst-Böös i Stockholm, hade denne i skrivelse till 

borgmästaren Markström hemställt, att skiljedomen måtte förläggas till Stockholm. 

Med anledning härav hade borgmästaren Markström i skrivelse till drätselkammaren förklarat 

sig förhindrad mottaga det meddelade uppdraget. 



Efter föredragning härav beslutade nämnden, som icke ville motsätta sig skiljedomens 

förläggande till Stockholm, att utse borgmästaren Axel E.Fagerlin till stadens skiljeman, i vilket 

avseende utdrag av detta protokoll skulle lända honom till fullmakt. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§2. 

Sedan tvist rörande tolkningen av ett mellan Luleå stad och Betongaktiebolaget Effektiv 

upprättat kontrakt av den 5 maj 1917 hänskjutits till skiljedom enligt lagen om skiljemän, 

beslutade nämnden utse distriktschefen C.A.Schultz, Stockholm, att vid skiljenämndens 

sammanträde föra stadens talan och bevaka dess rätt, i vilket avseende utdrag av detta protokoll 

skulle lända honom till fullmakt. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§3. 

Beslutade nämnden hos Luleå rådhusrätt hemställa om dödning av ett skuldebrev å 1800 kronor, 

intecknat uti 0,0608 hektar av vretan n:r 432, 0,3879 hektar av vretan n:r 433, 0,3579 hektar av 

vretan n:r 434, 0,2424 hektar av vretan n:r 435, 0,4487 hektar av vretan n:r 436 samt 0,1208 

hektar av vretan n:r 446 av Luleå stads donationsjord, vilka fastighetsdelar staden enligt 

köpebrev den 3 november 1915 för 4126 kronor 36 öre köpt av E.A.Johansson. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 29 november 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Lindgren och Hedman, fru Jonsson, fröken Sundberg, 

diakonissan och tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Protokollet för den 31 oktober 1918 föredrogs och justerades. 

 

§2. 

Understödslistorna för december månad föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 145 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under november månad, 

slutande å kr. 1046:08. 

 

§5. 



Antecknades att flickebarnet Inga Rigmor Pettersson, född den 17/11 1916, utackorderats hos 

hemmansägaren Petter Fabricius i Avan för ett månatligt arvode av 18 kronor. 

 

§6. 

Bror Lidström i Porsnäs hade begärt förhöjning i nu utgående fosterbarnsarvode för Inga 

Bergdahl från 20 till 30 kronor pr månad. 

Efter anteckning härav beslutade styrelsen att i så måtto bifalla framställningen, att 25 kronor 

pr månad skulle utgå f.o.m. den 1 sistlidne oktober, varav dock 5 kronor skulle anses såsom 

kristidstillägg att utgå tillsvidare. 

 

§7. 

På därom gjord framställning beviljades Adolf F.Andersson i Luleå förhöjning i 

fosterbarnsarvodet för gossen Nils Lindvall från 12 till 20 kronor pr månad f.o.m. den 1 sistlidne 

oktober. 

 

§8. 

På därom gjord framställning beslutade styrelsen att till Katarina Svenssons i Boden dotter 

Selma utanordna 20 kronor till ett par skor. 

 

§9. 

Beslutade styrelsen att f.o.m. den 1 december innevarnde år höja understödet till Anders 

Lundström i Boden från 20 till 30 kronor pr månad. 

 

§10. 

Efter föredragning av en skrivelse från Landskrona Fattigvårdsstyrelse med anmodan att därest 

Hilda Elisabet Sundqvist ytterligare skulle vara i behov av fattigunderstöd, som av Landskrona 

fattigvårdsstyrelse måste bekostas, hon ofördröjligen måtte hemsändas för att intagas å 

Landskrona fattigvårdsinrättning, beslutade styrelsen, då Sundqvist på grund av hälsoskäl och 

grannskapet av släktingar, mor och syskon, bestämt vägrat att resa, att genom prot. utdrag till 

fattigvårdsstyrelsen i Landskrona meddela detta samt anhålla att hon måtte få kvarstanna i 

Luleå. 

 

§11. 

Anmälde tillsyningsmannen att bageriarbetaren Karl Petter Lindgren måst på fattigvårdens 

bekostnad den 20 innevarande november intagas å härvarande lasarett och beslutade styrelsen 

uppdraga till sekreteraren att utsöka kostnaden för hans vård av den kommun, där Lindgren 

kunde anses äga hemortsrätt. 

 

§12. 

Beslutade styrelsen att utackordera Sigrid Petterssons gossebarn, Nils Gunnar, född den 28 

oktober 1910. 

 

§13. 

Beslutade styrelsen utfärda ansvarsförbindelse för sanatorievård åt hustru Hulda Johansson och 

barberaren Göran Hellman. 

 

§14. 

Beslutade styrelsen att bestämma det pris som fadern till Ellen Lövgrens gossebarn, Tor Georg, 

född den 9/11 1918, har att erlägga till styrelsen för barnets vård och underhåll å 

kommunalhemmet till 20 kronor pr. månad. 



 

§15. 

Anmälda vaktmästaren att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

 

den 4 november 1918: Erland Trygg (finsk undersåte) 

den 9 november 1918: Tor Georg (född samma dag) 

den 12 november 1918: Rune Pettersson 

den 12 november 1918: Inga Rigmor Pettersson 

den 12 november 1918: Ingrid Elisabeth Nilsson 

den 12 november 1918: Karl Johan Nilsson 

den 15 november 1918: Signe Isaksson 

den 15 november 1918: Margit Cornelia Isaksson 

den 19 november 1918: Sven Evert Valdemar Bergman 

den 19 november 1918: Göta Gunhild Elisabeth Bergman 

den 19 november 1918: Ebba Maria Ingeborg Bergman 

den 22 november 1918: Karl Gustaf Degerman 

den 25 november 1918: Johan Gustaf Forsell 

den 26 november 1918: Johan Zackarias Isaksson 

 

samt att följande utgått, nämligen 

 

den 4 november 1918: Hildur Emelia Rönnqvist 

den 4 november 1918: Erland Trygg (finsk undersåte) 

den 13 november 1918: Inga Rigmor Pettersson 

den 24 november 1918: Ingrid Elisabeth Nilsson 

den 29 november 1918: Karl Johan Nilsson. 

 

§16. 

Sedan anmälts att Johan Zacharias Isaksson den 26 november 1918 intagits å härvarande 

fattiggård beslutade styrelsen uppdraga till sekreteraren att utsöka kostnaden för hans vård och 

underhåll hos Jukkasjärvi kommun, där Isaksson äger hemortsrätt. 

 

§17. 

Sedan anmälts att malmarbetaren Isak Johan Isaksson inom de närmaste dagarna måste på 

grund av sjukdom intagas å härvarande kommunalhem beslutade styrelsen att göra 

framställning hos Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag att, så länge Isaksson vistades å 

kommunalhemmet, styrelsen måtte få utkvittera det understöd som Isaksson månatligen hade 

att lyfta hos bolaget. 

Denna paragraf förklarades genast justerad. 

 

§18. 

Beslutade styrelsen att hos drätselkammaren anhålla att sedan hamndirektionen avflyttat från 

sina nuvarande lokaler i G:la Rådhuset, styrelsen måtte få förhyra desamma till expeditions- 

och sammanträdeslokaler m.m. 

 

§19. 

Uppdrogs till herrar Gullberg och vaktmästaren Molin att uppgöra plan och anskaffa kärl m.m. 

till ordnad avhämtning av köksavfall inom staden för svinhusets räkning. 

 

§20. 



Diakonissans rapport över november månads utgifter föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§21. 

Uppdrogs åt sekreteraren att avgiva förklaring i fattigvårdsmål rörande Maria Olivia Liljedahl 

och Edit Nordström, samt påminnelser i fattigvårdsmål rörande Alma Helena Andersson och 

Karolina Wennberg. 

 

§22. 

Länsstyrelsens i Norrbottens län utslag i fattigvårdsmål rörande Albert Häggman, föredrogs och 

lades till handlingarna. 

 

§23. 

Uppdrogs till sekreteraren att hos Kungl. Kammarrätten överklaga Konungens 

Befallningshavande i Västernorrlands län utslag i fattigvårdsmål rörande Ernst Johan 

Holmberg. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar 

  Geo Ohlson 

Justeras: 

H.T.Berlin 

Alf.Gullberg 

Ellen Sundberg” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå folkskolestyrelses undervisningsnämnd den 29 

nov. 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr O.Åhrström, fr. Märta Bucht, hrr K.H.Hultström och O.E.Wester samt 

undert. sekreterare. 

 

§1. 

Vik. folkskolläraren Gustav Valfrid Husberg hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle 

med anledning därmed till protokollet antecknas, att hr Husberg tjänstgjort som vik. 

folkskollärare inom Luleå stads skoldistrikt fr.o.m. den 2 nästlidne sept., vilken tjänstgöring 

upphör den 30 innevarande nov., samt att undervisningsnämnden förklarade honom vara 

förtjänst av så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet    Med beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i övrigt 

leda ungdomens uppfostran   Med beröm gokänd; 

Nit     Berömligt; 

Vandel     Hedrande. 

 

 Dag som ovan 

 Oskar Åhrström 

   /P.Edv.Lindmark” 

 



 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 30 november 1918. 

 

Närvarande: herrar Falk, Ullman, Falkland och Olsson. 

 

(§1. utgår 

Beslöt lönenämnden för sin del antaga det vid detta protokoll såsom bilaga fogade förslag till 

dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare, däri inbegripet dyrtidstillägg åt 

stadens pensionärer, samt familjeunderstöd till stadens arbetare, allt för år 1919; och skulle 

förslaget jämte utdrag av detta protokoll, en särskild missivskrivelse, en av rådmannen 

P.Sandström till lönenämnden ingiven skrivelse samt de till ärendet hörande handlingar 

överlämnas till stadsf.) 

 

§1. 

Genom särskilda skrivelser till Luleå folkskolestyrelse resp. den 26 och den 30 sistlidne 

september hade lärarekåren vid Luleå folkskolor samt skolköks- och slöjdlärarinnorna 

därstädes inkommit med framställning om lönereglering. 

Härefter hade styrelsen översänt handlingarna i ärendet jämte eget yttrande till stadsfullmäktige, 

som vid sammanträde den 24 oktober 1918 remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande. 

Vid föredragning härav beslöt lönenämnden föreslå stadsf. att godkänna det i 

folkskolestyrelsens protokoll den 10 oktober 1918 innehållna förslag till lönestat för 

folkskollärare, folkskollärarinnor och småskollärarinnor. 

Därvid skulle emellertid anmärkas att den för ordinarie folkskollärare föreslagna 

hyresersättning å 900 kr. samt vedbrandsersättning å 400 kr. per år föreföllo den förra väl högt 

och den senare väl lågt tilltagen. 

Då emellertid någon utredning ang. de i staden för närvarande rådande hyres- och vedpriser 

icke förebragts, fann sig lönenämnden böra föreslå stadsf. att fastställa nämnda belopp dock 

allenast för tidsperioder av resp. 5 och 1 år; börande före utgången av varje sådan tidsperiod 

folkskolestyrelsen till stadsf. avgiva av utredning åtföljt förslag till ersättningsbeloppens 

fixerande för nästkommande period. 

Då vidare vid granskning av de av folkskolstyrelsen föreslagna stadslärartilläggen framgick att 

ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor icke upptagits till erhållande av dylikt tillägg, 

beslöt lönenämnden, som ansåg stadslärartillägg jämväl för nämnda befattningshavare av 

behovet påkallat för erhållande för framtiden av kvalificerad lärarpersonal, föreslå 

stadsfullmäktige att tillerkänna jämväl ordinarie folkskollärare och folkskollärarinna ett 

stadslärartillägg av resp. 500 kr. och 300 kr. 

Härjämte beslöt lönenämnden tillstyrka dels det av folkskolstyrelsen föreslagna personliga 

lönetillägget till småskolläraren N.V.Nilsson i Mjölkudden samt det föreslagna tilläggarvodet 

till överläraren, dels ock de föreslagna lönestaterna för skolköks- och slöjdlärarinnorna. 

Betr. den av lärarkåren gjorda framställningen om årlig ersättning för planteringsland ansåg sig 

lönenämnden i likhet med folkskolestyrelsen och på av styrelsen anförda skäl icke lagligen 

kunna tillstyrka bifall till framställningen, varemot lönenämnden fann sig böra biträda 

folkskolestyrelsens hemställan att staden i samband med upplåtande av kolonilotter måtte 

avgiftsfritt tilldela lärarkårens medlemmar lämpliga planteringsland. 

I samband härmed beslöt lönenämnden föreslå stadsf. att uppdraga åt folkskolestyrelsen och 

drätselkammaren att till stadsf. inkomma med förslag rörande de närmare villkor och 

bestämmelser, som för dylik upplåtelse kunde anses erforderliga. 



Betr. slutligen framställningen om särskilda tillägg till grundlönen för lärare och lärarinnor vid 

Karlsviks folkskola beslöt lönenämnden, enär något skäl för dylika lönekl läggs utbetalande till 

ifrågavarande lärarpersonal ej förbragts, hemställa om anslag å framställningen. Mot 

förestående beslut, så vitt härigenom ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor föreslagits 

komma i åtnjutande av stadslärartillägg reserverade sig herr Olsson. 

 

§2. 

Bordlades till nästa sammanträde dels frågan om dyrtidstillägg för år 1919 till lärarkåren vid 

Luleå stads folkskolor dels ock av folkskolstyrelsen hos stadsf. gjord förfrågan ang. 

beräkningen av dyrtidstillägget åt vid folkskolan anställde sjukvikarier. 

 

§3. 

I skrivelse till folkskolestyrelsen den 26 sept. 1918 hade de lärare och lärarinnor, som undervisa 

i slöjd, anhållit om höjning av slöjdarvodet till 450 kr. för varje slöjdgrupp. 

Sedan ärendet remitterats till lönenämnden för yttrande, beslöt lönenämnden i likhet med 

folkskolestyrelsen hos stadsf. hemställa, att arvodet för undervisning i pedagogisk träslöjd och 

kvinnligt handarbete måtte tills vidare bestämmas till 300 kr. för manlig och 250 kr. för kvinnlig 

slöjdgrupp. 

 

§4. 

Sedan vaktmästaren vid folkskolan W.Lund i skrivelse till stadsfullmäktige, som till 

folkskolestyrelsen ingivits och av folkskolestyrelsen med eget yttrande överlämnats till 

stadsfullmäktige, anhållit om ett personligt lönetillägg fr.o.m. år 1919 å 300 kr. beslöt 

lönenämnden, vars yttrande i ärendet stadsf. infodrat, att hos stadsf. hemställa, att enär Lund 

vore ordinarie befattningshavare och alltså i likhet med övriga befattningshavare av 

lönenämnden föreslagits till erhållande av dyrtidstillägg för år 1919, framställningen icke måtte 

till någon stadsfs åtgärd föranleda. 

 

§5. 

Hos folkskolestyrelsen hade vaktmästaren vid Karlsviks folkskola G.S.Englund på anförda skäl 

hemställt om ett lönetillägg å 300 kr. från den 1 januari 1919. 

Framställningen hade av folkskolestyrelsen jämte eget yttrande överlämnats till stadsf., varefter 

stadsf. den 24 oktober 1918 remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande. 

Lönenämnden beslöt att innan slutligt beslut i ärendet fattades, hos folkskolestyrelsen 

hemställa, att styrelsen måtte låta föranstalta om närmare utredning ang. de av sökanden såsom 

stöd för ansökningen åberopade förhållanden samt härmed till lönenämnden i sinom tid 

inkomma. 

 

 Som ovan 

 Vid protokollet 

 G.Fjellman 

Justeras: 

På lönenämndens vägnar 

Nils Falk” 

 

 

Protokoll december år 1918 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 2 

december 1918. 



 

Närvarande: Herrar Fernlund, Påhlson, Thurfjell, Groth och J.A.Nilsson. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogos och justerades nämndens protokoll för den 22 och 26 november 1918. 

 

§2. 

Lotslöjtnanten R.Boman hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att Kungl. 

Lotsstyrelsen förklarat sig villig att på lotsverkets bekostnad gå i författning om 

uppvärmningsanordningars utförande i lotsuppassningsrummen i saluhallen under förutsättning 

att staden ville bekosta de förändringar av lokalen i fråga, som beslutats av nämnden den 22 juli 

1918, ävensom att lotsverket finge hyra lokalen för längre tid, exempelvis tio år. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden erbjuda lotsverket att hyra ifrågavarande lokal på 

fem års tid mot en årlig hyra av 500 kronor. 

 

§3. 

Föredrogs och godkändes ett av byggnadskontoret upprättat förslag till köpeavtal med statens 

järnvägar rörande ett område vid s.k. Kallkällberget. 

 

§4. 

En framställning från Mjölkuddens belysningskommitté om att erhålla kraftigare elektrisk 

ström för belysning remitterades för yttrande till byggnadskontoret. 

 

§5. 

Föredrogs av byggnadskontoret till drätselkammaren avlämnad utgifts- och inkomststat för år 

1919 och beslutade nämnden att däri göra följande ändringar, nämligen 

beträffande rubrik 15 a, ägendomar inom stadsplan: 

a)i utgiftsstaten 

 Stadshuset (Kalkonen n:r 5) 

tilläggsanslag för reparation av rum n:r 34 utgår  Kr. 450:- 

tilläggsanslag för reparation av rum n:r 37 utgår  Kr. 100:- 

inredning av vindsgarderob till lägenhetsinnehavaren öster om 

ingången till stadens lokaler utgår   Kr. 150:- 

reparation av värme- vatten- och avloppsledningar samt ren- 

göring av värmeelement minskas till   Kr. 700:- 

 Kråkan n:r 435 (Köttbesiktningsbyrån) 

utökning och stensättning av källaren under besiktningsrummet 

med stentrappa från förstugans garderob utgår  Kr. 241:55 

upptagning och utplanering av jordmassorna från källaren utgår Kr. 47:80 

 Kycklingen n:r 361 (G:la rådhuset) 

den föreslagna Sundlingsspisen i vaktmästare Lindgrens lägenhet 

utbytes mot en vanlig spis, varigenom anslaget minskas till Kr. 225:- 

bränsle till hamndirektionens lokaler utgår  Kr. 1100:- 

städning och lyse till d:o utgår   Kr. 400:- 

 Örnen n:r 7 (G:la gästgivaregården) 

västra lägenheten, 1 tr. 

större rummets ytterväggar diktas och omtapetseras. Garderobs- 

väggen flyttas, taket omspännes och limfärgas; utgår  Kr. 600:- 

östra lägenheten i bottenvåningen: 



tapeterna i stora rummet repareras och korkmattorna i samma 

rum och i tamburen fernissas; utgår   Kr. 110:- 

 Övriga fastigheter: 

Insättning av ny järnspis i fastigheten 217; utgår  Kr. 190:- 

 

b) i inkomststaten 

 Stadshuset (Kalkonen n:r 5) 

hyra för stadshotellet sänkes till   Kr. 5000:- 

hyra för potatiskällare i terassbyggnaden höjes till  Kr. 2000:- 

hyra för utskänkningsbolagets kontorslokaler jämte 3 källare 

höjes till     Kr. 3000:- 

värmeledningsavgifterna sänkas till   Kr. 64335:- 

och fördelas sålunda: 

Lågtryckspannorna: 

hotellavdelningen   Kr. 18251:- 

övriga hyresgäster   Kr. 11679:- 

Luleå stad    Kr. 12962:- 

Högtryckspanna: 

hotellavdelningen   Kr. 9821:- 

terassbyggnadens källarlokaler  Kr. 10979:- 

Luleå stad    Kr. 643:- 

 Kycklingen n:r 361 (G:la rådhuset) 

hyror sänkas till    Kr. 2250:- 

 Karantänstallarna: 

hyra, utgår     Kr. 600:- 

 beträffande rubrik 16, gator, vägar och torg: 

i utgiftsstaten: 

Nygatan; utgår    Kr. 4620:- 

Tullgatan, Storgatan-Repslagaregatan; utgår  Kr. 12390:- 

Skomakaregatan, Storgatan-Sandviksgatan, utgår  Kr. 13020:- 

Storgatan, Rådstugatan-Residensgatan; utgår  Kr. 7770:- 

Nygatan, Stationsgatan-Sandviksgatan; utgår  Kr. 4620:- 

Sandviksgatan, Hermelinsgatan-Prästgatan; utgår  Kr. 10500:- 

Magasinsgatan, Hermelinsgatan-Timmermansgatan; utgår Kr. 14250:- 

Kyrkogatan, Storgatan-Köpmangatan; utgår  Kr. 5250:- 

Timmermansgatan, Storgatan-Köpmangatan; utgår  Kr. 5250:- 

 beträffande rubrik 17, parker och planteringar: 

i utgiftsstaten: 

ordinärt underhåll höjes till   Kr. 6000:- 

Sandviksgatan, Hermelinsgatan-Prästgatan; utgår  Kr. 3300:- 

Magasinsgaan, Hermelinsgatan-Timmermansgatan; utgår Kr. 1650:- 

 beträffande rubrik 21, vattenledningsverk m.m 

Pumpningskostnad: 

avgift för ström höjes till    Kr. 3600:- 

extra maskinistens avlöning sänkes till   Kr. 1800:- 

 beträffande rubrik 25, elektricitetsverket: 

i utgiftsstaten: 

målning av maskinrummet sänkes till   Kr. 900:- 

under ’övriga omkostnader’ upptages såsom bidrag till 

byggnadskontorets omkostnader   Kr. 500:- 



 

§6. 

Distriktsförvaltningen vid statens järnvägars V distrikt hade i skrivelse till drätselkammaren 

hemställt, att förvaltningen, därest densamma komme att förhyra nuvarande s.k. 

Skeppsbrokällaren till centralkök, måtte få rättighet att där vidtaga en del smärre förändringar 

för att kunna bättre utnyttja lokalen såsom t.ex. upptagande av en utlämningslucka mellan 

diskrum och tambur, utvidgning av dörröppning mellan matsal och serveringsrum etc. 

Uti infordrat yttrande hade byggnadskontoret med angivande av de förändringar, som 

erfordrades, tillstyrkt bifall till framställningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla framställningen på sätt byggnadskontoret 

föreslagit. 

 

§7. 

Föredrogs och godkändes från planteringsnämnden ingivet förslag till utgiftsstat för år 1919. 

 

§8. 

Föredrogs stadsfullmäktiges protokoll för den 24 oktober 1918 beträffande §§ 9, 11, 12, 15 och 

16 och beslutade nämnden 

beträffande § 9 angående fullständigare utredning rörande frågan om bidrag till avlönande av 

en konsulent i elektrotekniska frågor inom länet: 

att infordra byggnadskontorets yttrande i ärendet; 

beträffande § 11 angående anslag till kostnaden för utredning om kustbana: 

att delgiva kustbanekommittén detta stadsfullmäktiges beslut samt att utanordna till kommittén 

3100 kronor; 

beträffande § 12 angående avslag å E.Enboms framställning om förlängning i arrendetiden för 

s.k. Stabsgärdan: 

att lägga densamma till handlingarna; 

beträffande § 15 angående tillstånd för Skurholmens belysningsförening att framdraga en 

elektrisk högspänningslinje å 5000 volt från statens järnvägars materialgård å Svartön till 

Skurholmen: 

att delgiva byggnadskontoret detta stadsfullmäktiges beslut; samt 

beträffande § 16 angående ändring och tillökning av de i stadshuset liggande ämbets- och 

tjänstelokalerna: 

att anmoda byggnadskontoret att omedelbart efter januari månads ingång låta utföra de 

beslutade arbetena. 

 

§9. 

Avlägsnade sig herr Groth med nämndens medgivande från sammanträdet. 

 

§10. 

Sedan grosshandlaren Atle Burman i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att han antoge 

stadsfullmäktiges vid sammanträde den 29 mars 1917 gjorda erbjudande om försäljning till 

honom av del av tomt n:r 5 i kvarteret Laken till ett pris av kr. 1:50 kvadratfot, beslutade 

nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att uppsätta förslag till köpebrev å nämnda fastighet. 

 

§11. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från 

hamnspårstillsyningsmannen Axel Björk att få köpa stadens del av tomt n:r 5 i kvarteret Laken. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden hos stadsfullmäktige hemställa, att som 

grosshandlaren Atle Burman numera antagit stadsfullmäktiges den 29 mars 1917 gjorda 



erbjudande att till honom försälja ovannämnda tomt för ett pris av kr. 1:50 pr kvadratfot, Björks 

framställning icke måtte till någon åtgärd föranleda. 

 

§12. 

Kooperativa förbundets nederlag i Luleå hade i skrivelse till drätselkammaren anhållit att få 

köpa en tomt, vettande mot södra hamnen, i något av kvarteren Pelikan eller Laken för att där 

uppföra ett magasin med kontorslokaler. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela förbundet, att staden ej disponerar några 

tomter vid södra hamnen utom i kvarteren Harren och Gersen, men att dessa kvarter enligt den 

hos Kungl. Maj:t vilande planen över nämnda område äro avsedda till upplagsplatser, varför 

någon försäljning av desamma för av Kooperativa förbundet avsett ändamål ej kan äga rum. 

 

§13. 

Föredrogos och godkändes till utbetalning följande räkningar, nämligen 

A.Bol. C.Brandfors järn- & maskinaffärs å kronor 749:50; samt 

Ackumulatorfabriksaktiebolaget Tudors å kr. 513:-. 

 

§14. 

Stadsbyggmästare J.Wikberg hade i skrivelse till drätselkammaren hemställt, att kammaren 

ville anmoda någon erfaren ingenjör på det värmetekniska området att inkomma med 

fullständig utredning om vilka åtgärder, som böra vidtagas för att i största möjliga mån 

nedbringa värmekostnaderna i stadshuset. 

Maskininspektoren A.J.Olsson i Boden, vilken tillfrågats, huruvida han ville åtaga sig en sådan 

utredning, hade i skrivelse till nämnden avböjt erbjudandet. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden uppdraga åt byggnadskontoret att hos ingenjör 

Teorell samt firmorna Bröderna Carlsson i Göteborg och Sten berg & Carlsson i Stockholm 

göra en förfrågan, till vilket pris de vore villiga att verkställa en dylik utredning. 

 

§15. 

Efter föredragning av skiljedom mellan staden och byggmästaren C.A.Flemström rörande en 

av Flemström ingiven räkning för en del extra arbeten m.m. i stadens bostadshus i kvarteret 

Lejonet beslutade nämnden till Flemström utanordna kr. 8747:58, vilka han på grund av 

nämnda skiljedom och nämndens beslut den 5 september 1918 ägde utbekomma. 

 

§16. 

Med bifall till vad byggnadskontoret föreslagit beslutade nämnden att handlanden Ture 

Hagberg inköpa 1500 kbm. barrved fritt levererad å anvisad plats inom staden till ett pris av kr. 

16:95 pr kbm. 

 

§17. 

G. & J.Edberg hade i skrivelse till drätselkammaren erbjudit staden att inlösa dem tillhöriga 

korkmattor i hotellets lokaler till det pris, som åsatts dem vid av kammaren verkställd värdering. 

I avgivet yttrande hade byggnadskontoret tillstyrkt inköp av nämnda mattor till ett pris av kr. 

8265:96. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela, att nämnden f.n. ej reflekterar å 

erbjudandet. 

 

§18. 



Efter hemställan av arrendatorn av den s.k. Notviksgrunnan, M.Sundbom, beslutade nämnden, 

att uttrycket i punkt 2 av arrendekontraktet ’i gott skick’ utbytes mot ’i nu befintligt skick’ och 

uppdrogs med anledning härav åt byggnadskontoret att förrätta syn å där befintliga 5 lador. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 3 december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Åhrström, Johnsson, Ulander och t.f. stadsläkare Ysander. 

 

§1. 

Anmälde t.f. stadsläkaren att difteriepidemi utbrutit inom staden och att epidemisjukhuset visat 

sig för litet i förhållande till de sjukas antal, varför han föreslog, då influensaepidemien vore på 

retur och de influensapatienter, som f.n. vårdades å provisoriska epidemisjukhuset utan större 

olägenheter kunde vårdas i hemmen, att provisoriska sjukhuset skulle få tagas i anspråk för 

difteripatienter. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden att godkänna detta t.f. stadsläkarens förslag. 

 

§2. 

Hälsovårdstillsyningsmannens rapport för november månad föredrogs och lades till 

handlingarna. 

 

§3. 

Hälsovårdstillsyningsmannen hade inlämnat en så lydande rapport: 

’Till Hälsovårdsnämnden i Luleå’……….Bil. 1. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att härom göra anmälan till allmänna åklagaren 

för åtals anställande emot innehavaren av Firma N.T.Petterssons Eftr., slaktaren Karl Axel Abel 

Pettersson. 

 

§4. 

Efter föredragning av en av hälsovårdstillsyningsmannen överlämnad rapport ang. beslag av ett 

handl. R.Juhlin tillhörigt koslakt, vilket inlämnats i Epidemisjukhusets isbod till förvaring men 

bortglömts och förskämts, beslutade nämnden under uttalande av det olämpliga däruti, att 

Epidemisjukhusets isbod upplåtes åt enskilda, att lägga rapporten till handlingarna. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  Geo Ohlson” 

 

 

 

 



 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 4 december 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Groth, Påhlson, A.Nilsson, Lindqvist, Thurfjell, Lindgren, 

Nordin och J.A.Nilsson. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 8 november 1918. 

 

§2. 

Drätselkammaren hade genom annons i Restauratören, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning samt Sydsvenska Dagbladet Snällposten utbjudit 

stadshotellet till förhyrning f.o.m. den 1 januari 1919 och skulle anbud ingivas till kammaren 

senast före kl. 12 midd. Den 1 december 1918. 

Sedan vid den sålunda bestämda anbudstidens utgång endast ett anbud inkommit, blev detta nu 

öppnat och befanns vara avgivet av aktiebolaget Luleå stadshotell, vilket bolag erbjöd sig att 

förhyra samtliga i stadshuset för hotell- och restaurantrörelse avsedda lokaler för en tid av fem 

år emot en årlig hyra av 5000 kronor under villkor, att hotellets kök omändrades i enlighet med 

av drätselkammaren upprättat förslag. 

Efter föredragning härav beslutade kammaren, som ansåg, att staden med hänsyn till att 

värmekostnaderna inom den närmaste framtiden torde kunna nedbringas väsentligt på grund av 

kolprisens sjunkande och i följd härav en högre hyra framdeles kunde påräknas, icke borde 

binda sig för så lång tid som fem år, erbjuda bolaget att förhyra hotellet på ett års tid med fyra 

månaders ömsesidig uppsägning, under förutsättning, att stadsfullmäktige bifalla kammarens 

förslag om insättande av en s.k. Bolindersspis i hotellets kök m.m. 

I detta beslut deltogo icke herrar A.Nilssson och Thurfjell. 

Protokollet förklarades i denna del genast justerat. 

 

§3. 

Aktiebolaget Stockholms handelsbank hade i skrivelse gjort en förfrågan, huruvida och i så fall 

till vilket pris drätselkammaren vore villig att till banken på c:a 9 års tid uthyra rummen n:ris 

8, 9 och 10 i stadshotellet. 

Efter föredragning härav beslutade kammaren meddela, att kammaren icke kunde förhyra 

nämnda rum till banken, enär hotellets lägenheter härigenom skulle avsevärt inskränkas. 

Protokollet förklarades i denne del genast justerat. 

 

§4. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren för yttrande remitterat ett av särskilt utsedde 

kommitterade uppgjort förslag om inrättande av en ombudsmannabefattning för Luleå stad. 

Efter föredragning härav beslutade kammaren, som anser inrättandet av en dylik tjänst vara 

synnerligen av behovet påkallat, tillstyrka bifall till kommitterades förslag i denna del i enlighet 

med beredningsnämndens hemställan. 

Beträffande förslaget till instruktion för ombudsmannen får drätselkammaren hemställa om 

dess antagande med härnedan föreslagna ändringar och tillägg: 

 
§2. 

Ombudsmannen, som närmast sorterar under drätselkammaren, skall tjänstgöra som biträde åt och 

sekreterare hos stadsfullmäktige och deras beredningsnämnd, drätselkammaren, fattigvårdsstyrelsen, 



byggnadsnämnden, hälsovårdsnämnden och hamndirektionen; och åligger det i sådant avseende 

ombudsmannen: 

1:o) att för protokoll vid stadsfullmäktiges samt alla här ovan angivna nämnders sammanträden och 

ombesörja därav härledande expedition, däribland uppsättande och expediering av samtliga utgående 

skrivelser; 

2:o) att föra diarier över alla till stadsfullmäktige, drätselkammaren, hälsovårdsnämnden och 

hamndirektionen inkomna ärenden samt de fattigvården rörande mål och ärenden, som bero av domstols 

eller administrativ myndighets prövning och avgörande, ävensom i diarierna fullständigt anteckna de 

olika åtgärder, som vidtagits i ärendena; 

3:o) att för varje år upprätta register över stadsfullmäktiges protokoll för nästföregående år; 

4:o) att hava vård om stadsfullmäktiges arkiv samt däröver upprätta förteckningar; 

5:o) att granska och på anmodan upprätta kontrakt och dylika handlingar; 

6:o) utgår 

8:o) utgår 

9:o) utgår 

§3. 

Det åligger ombudsmannen att, i vad på honom ankommer, tillse, att de ärenden, som skola förekomma 

till handläggning hos förut omförmälda nämnden, bliva vederbörligen utredda samt i rätt tid företagna 

till behandling och expedierade. 

Härjämte är ombudsmannen skyldig att tillhandagå stadens tjänstemän med de råd och upplysningar, 

som av dem i tjänsten begäras. 

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

 

§5. 

I samband med behandlingen av det i protokollet härovan under § 4 förtecknade ärende 

angående inrättande av en stadens ombudsmannabefattning beslutade kammaren hos 

stadsfullmäktige hemställa om sådan ändring i nu gällande instruktion för tjänstemännen å 

Luleå stads drätselkontor, som framgår av bifogade av stadskamreraren upprättade förslag. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

 

§6. 

Beslutade kammaren uppdraga åt herrar Fernlund, Thurfjell och stadskamreraren att inkomma 

med förslag till nödiga ändringar i nu gällande reglemente för Luleå stads drätselkammare. 

 

§7. 

Sedan magistraten i skrivelse till kammaren anmält, att på grund av den rådande dyrtiden 

vikarier för magistratens lagfarna ledamöter under semester nästkommande år icke torde kunna 

erhållas, med mindre arvodet höjes till femhundra kronor per månad för vardera tjänsten, 

beslutade kammaren hos stadsfullmäktige hemställa, att i nästa års stat måtte upptagas ett 

belopp av 1000 kronor för avlönande av vikarier för borgmästaren och magistratssekreteraren 

under semester. 

 

§8. 

Vid föredragning av stadsfullmäktiges protokoll för den 24 oktober 1918, § 3, ang. val av 

ledamot och suppleant i drätselkammaren m.m. beslutade kammaren, att konsul Groth skulle 

tillhöra tekniska nämnden med överjägmästaren av Wåhlberg som suppleant. 

 

§9. 

Vid föredragning av Kungl. Pensionsstyrelsens skrivelse ang. beviljande åt staden av ett 40-

årigt amorteringslån å 203.000 kronor beslutade nämnden uppdraga åt stadskamreraren att 



besvara Kungl. styrelsens förfrågan, när lånet önskas utbetalt, så snart Kungl. Maj:ts tillstånd 

till lånets upptagande erhållits. 

 

§10. 

En av magistraten till kammaren för yttrande remitterad framställning från sotaremästaren 

A.V.Köster om förhöjning i sotaretaxan överlämnades till tekniska nämnden för yttrande. 

 

§11. 

Sedan stadsbokhållaren Georg Ohlson anhållit om utbekommande av tjänstgöringsbetyg, 

beslutade kammaren uppdraga åt herr ordföranden att utfärda sådant betyg. 

 

§12. 

Svenska kommunalarbetareförbundets avdelning 102 i Luleå hade hos drätselkammaren 

medelst protokollsutdrag gjort framställning om timpenningens höjande från nuvarande en 

krona till en krona 25 öre. 

Uti häröver avgivet yttrande hade byggnadskontoret på anförda skäl avstyrkt bifall till 

framställningen. 

Efter föredragning härav beslutade kammaren avslå framställningen. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras:” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 4 

december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Lindgren, Lindqvist, Nilsson och Nordin. 

Brandchefen. 

 

§1. 

Föredrogs och lades till handlingarna stadsfullmäktiges protokoll för den 24 oktober 1918 

beträffande §§ 6, 8 och 14. 

 

§3. 

Beslutade nämnden att av räntan å rådmanskan Sundströms understödsfond tilldela änkefru 

Anna Hagerén ett belopp av 100 kronor. 

 

§4. 

På av byggnadskontoret i avgivet yttrande anförda skäl beslutade nämnden avslå en 

framställning från fru M.Gråberg om erhållande av ett vindskontor till den butikslägenhet, hon 

hyr i stadshuset. 

 

§5. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Sven Gustaf 

Sundvall om avkortning av honom för år 1917 påförda kommunalutskylder, Kr. 34:74. 



Uti avgivet yttrande hade stadsfogden anfört, att ifrågavarande utskylder guldits och den 16 

oktober 1918 inlevererats till stadens kassa. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att framställningen icke måtte till någon 

stadsfullmäktiges åtgärd föranleda. 

 

§6. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en framställning från Erik Olofsson om 

avkortning av honom för år 1917 påförda kommunalutskylder, Kr. 22:-. 

Uti avgivet yttrande hade stadsfogden anfört, att ifrågavarande utskylder guldits och den 16 

november 1918 inlevererats till stadens kassa. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden hemställa, att framställningen icke måtte till någon 

stadsfullmäktiges åtgärd föranleda. 

 

§7. 

Till stadsfogden remitterades för yttrande en av Gottfrid Emanuel Rosén hos stadsfullmäktige 

gjord framställning om avkortning av honom påförda kommunalutskylder för åren 1915 och 

1916. 

 

§8. 

Brandchefen hade i skrivelse till nämnden med bifogande av 4 st. räkningar från tandläkare 

Carlberg å tillhopa 50 kronor på anförda skäl hemställt, att nämnden ville med upphävande av 

sitt den 13 september 1918 under § 3 i protokollet fattade beslut till betalning utanordna ovan 

omförmälda räkningar ävensom besluta om dylika räkningars utanordnande i allmänhet. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden utanordna de nu ingivna räkningarna ävensom att 

i övrigt infordra stadskamrerarens yttrande i ärendet. 

 

§9. 

Sedan Luleå utskänkningsbolag under hand anhållit att få för kommande år förhyra bolagets 

nuvarande kontorslokaler i stadshusets terassbyggnad jämte 3 st. källare, därav en belägen i 

stadshusets källarvåning, hade nämnden vid sammanträde den 8 oktober 1918 uppdragit åt 

herrar Nilsson och stadskamreraren att träda i underhandling med representanter för Luleå 

utskänkningsbolag angående förhyrning av förenämnda lokaler. 

Efter föredragning av kommitterades redogörelse för fullgörandet av nämnda uppdrag 

beslutade nämnden i enlighet med deras hemställan att till Luleå utskänkningsbolag uthyra 

nämnda lokaler på ett halft års tid med en månads ömsesidig uppsägning mot en hyra av 3000 

kronor pr år räknat med rätt för staden, att därest staden för särskilda ändamål behöver förfoga 

över det rum, som å ritningen betecknats som vinhandel, bolaget är skyldigt avstå nämnda rum 

utan ersättning från stadens sida. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

 

§10. 

Beslutade nämnden uppdraga åt herrar Nilsson och t.f. stadskamreraren att ytterligare 

underhandla med representanter för livsmedelsnämnden angående förflyttning av 

brödkortskontoret till nuvarande utminuteringslokalen i stadshusets terassbyggnad. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

 

§11. 

Distriktsförvaltningen vid statens järnvägars V distrikt hade i skrivelse till drätselkammaren 

gjort en förfrågan, under vilka villkor staden kunde befinnas villig att till förvaltningen upplåta 

de lokaler, som f.n. disponeras för den s.k. Skeppsbrokällaren, i och för anordnande där av ett 



centralkök för järnvägens personal, och uttalade förvaltningen önskvärdheten av att 

ifrågavarande lokaler finge förhyras till 1 april 1920 samt eventuellt även sedermera med 3 

månaders ömsesidig uppsägning, ävensom att nödigt källarutrymme finge disponeras inom 

stadshuset för lagring av matvaror. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden meddela distriktsförvaltningen, att staden vore 

villig att för ifrågavarande ändamål uthyra den s.k. Skeppsbrokällaren f.o.m. den 1 april 1919 

till den 1 april 1920 och eventuellt även sedermera mot en årlig hyra av 4000 kronor och 3 

månaders ömsesidig uppsägning, med villkor att stadens brandmanskap där finge intaga sina 

måltider, därest drätselkammaren så önskade. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga år herrar Nilsosn och t.f. stadskamreraren att med 

distriktsförvaltningen underhandla om nödigt källarutrymme i stadshuset för lagning av 

matvaror samt till nämnden inkomma med förslag i ärendet. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

 

§12. 

En framställning från fattigvårdsstyrelsen att få förhyra hamndirektionens nuvarande lokaler i 

g:la rådhuset bordlades till ett kommande sammanträde. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

Carl G.Lindgren” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 4 

december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Påhlson, Groth och J.A.Nilsson. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Beviljades byggmästaren J.Johansson en avbetalning för utförda arbeten i stadens fastigheter i 

kvarteren Tigern och Renen å kronor 4000:- under villkor att han anskaffade borgesmännens 

skriftliga medgivande. 

 

§2. 

Beslutade nämnden till J.A.Hermansson och J.O.Öhman utanordna andra avbetalningen på 

målningsarbeten i stadens fastigheter i kvarteret Tigern. 

 

§3. 

Bemyndigades byggnadskontoret att å drätselkammarens vägnar kungöra i ortstidningarne att 

byggnadschefen – stadsingenjören träffas i tjänsteärenden å sin lokal kl. 11-12 f.m. 

 

 Som ovan 

  Enligt uppdrag: 

  Erik Kinnman 



Justeras: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 6 december 1918. 

 

Närvarande: herrar Falk, Falkland, Ullman och Olsson. 

 

§1. 

Beslöt lönenämnden för sin del antaga det vid detta protokoll såsom bilaga fogade förslag till 

dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare, däri inbegripet dyrtidstillägg åt 

stadens pensionärer samt familjeunderstöd till stadens arbetare, allt för år 1919; och skulle 

förslaget med därtill hörande handlingar jämte särskild missivskrivelse samt en av rådmannen 

P.Sandström till lönenämnden ingiven framställning överlämnas till stadsfullmäktige. 

Betr. den av rådmannen Sandström gjorda framställningen skulle därvid anmärkas, att 

densamma kommit lönenämnden tillhanda först sedan grunderna för dyrtidstilläggets utgående 

varit föremål för slutlig behandling inom nämnden. 

 

§2. 

Sedan den av stadsf. till lönenämnden hänskjutna frågan om dyrtids- och familjetillägg åt 

folkskollärarkåren för år 1919 varit föremål för behandling inom lönenämnden vid särskilda 

sammanträden, företogs nu denna fråga till slutligt avgörande. 

Därvid beslöt lönenämnden till en början föreslå stadsf. att folkskollärarkåren måtte för år 1919 

komma i åtnjutande av dyrtids- och familjetillägg i likhet med stadens befattningshavare i 

övrigt, dock under hänsynstagande därtill, att lönenämnden tillstyrkt bifall till kårens 

framställning om lönereglering. 

Vid beräknandet av dyrtidstillägget beslöt lönenämnden utgå från följande grunder: 

Med utgångspunkt därifrån att folkskollärarkårens löner reglerades senast år 1906 samt att 

levnadskostnaderna under åren 1906-1912, vilket sistnämnda år stadens befattningshavare i 

allmänhet fått sina löner reglerade, stigit med i medeltal 40 %, måste man för att bringa 

folkskollärarkårens löneförmåner enligt den år 1906 fastställda löneregleringen i jämnbredd 

med stadens befattningshavares löner 1912, tänka sig de förra höjda med 40 %. 

Å de sålunda beräknade lönerna bör folkskollärarkåren i likhet med stadens befattningshavare 

erhålla ett med 95 % utgående dyrtidstillägg för år 1919. 

Då emellertid folkskollärarkårens hos stadsf. gjorda framställning om löneregerling av 

lönenämnden tillstyrkts jäml. Därom den 30 sistlidne november fattat beslut bör från de enligt 

vad ovan anförts beräknade lönerna i varje särskilt fall avdragas det belopp, vartill vederbörande 

befattningshavares löneförmåner skulle komma att uppgå genom den av lönenämnden 

tillstyrkta löneregleringen. 

Det belopp, som därvid i varje särskilt fall erhålles, utgår det dyrtidstillägg, varav lönenämnden 

ansett befattningshavaren böra komma i åtnjutande för år 1919. 

I anslutning till vad sålunda anförts beslöt lönenämnden föreslå stadsf. att bevilja 

folkskollärarkåren dyrtidstillägg för år 1919 i enlighet med de av lönenämnden föreslagna 

grunder ävensom familjetillägg i likhet med stadens befattningshavare. 

Därvid skulle emellertid anmärkas att folkskolöverstyrelsen ingått till Kungl. Majt med förslag 

till ett fullständigt ordnande av såväl skolköks- som slöjdlärarpersonalens avlönings- och 

pensionsförhållanden, vilken fråga torde hamna före vid 1919 års riksdag, varför löneförmåner 



inef. Dyrtidstillägg för ifrågavarande lärarpersonal, därest löneregleringsförslaget skulle vinna 

riksdagens bifall samt lärarpersonalens ifråga löner därigenom bliva höjda, bör minskas med 

motsvarande belopp. 

En tablå, utvisande dyrtidstilläggets storlek för varje särskild befattningshavare skulle såsom 

bilaga fogas vid detta protokoll. 

Slutligen antecknades, att det nu föreslagna dyrtids- och familjetillägget komma att draga en 

kostnad av resp. 44.750 kr 76 öre och 2800 kr. eller tillhopa 47550 kr 76 öre. 

 

 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman 

Justeras: 

På lönenämndens vägnar 

Nils Falk” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med byggnadsnämnden i Luleå den 7 december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Hjelm, Forsgren, Ullman och byggnadschefen. 

 

§110. 

Hos byggnadsnämnden hade firma Bröderna Åström anhållit att få i enlighet med ingiven 

ritning och tomtkarta uppföra ett boningshus å tomten n:r 8 i kvarteret Sparven. 

Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt bifall till ansökningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden bifalla ansökningen med villkor att det å ritningens 

sektion visade vindsbjelklaget över nordöstra rummet lägges tvärs över byggnaden i stället för 

längs densamma och att byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets 

utförande. 

 

§111. 

Hos byggnadsnämnden hade E.M.Bergman anhållit att få i enlighet med ingiven ritning och 

tomtkarta uppföra ett två våningars boningshus å tomt n:r 2 i kvarteret Poppeln. 

Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl avstyrkt bifall till ansökningen. 

Vid föredragning härav beslutade nämnden, då ny stadsplan för Östermalm är under 

fastställelse och den nya planen bestämmer att inom vissa kvarter, av vilka kvarteret Poppeln 

utgör ett, boningshus icke få uppföras till mer än en vånings höjd utom vindsvåning, att avslå 

framställningen. 

 

§112. 

Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå Kol- och materialaffär anhållit att få i enlighet 

med ingiven ritning och tomtkarta uppföra en del byggnader för magasinering av kol och 

koksbränsle m.m. å fastigheterna n:r 29, 30, 31 och 32 vid Norra Strandgatan. 

Det antecknades att ifrågavarande byggnader redan voro uppförda. 

Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl avstyrkt bifall till ansökningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden, då fastigheterna voro belägna å norra 

hamnplanen, vilken icke får bebyggas, att avslå framställningen. 

 



§113. 

Sedan till nämndens kännedom kommit, att Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär låtit utan 

byggnadslov uppföra 5 st. magasinsbyggnader å fastigheterna n:r 29, 30, 31 och 32 belägna å 

norra hamnplanen, beslutade nämnden härom göra anmälan till allmänna åklagaren för åtals 

anställande mot bolagets verkställande direktör, grosshandlaren Otto Linder. 

 

§114. 

Hos byggnadsnämnden hade Aktiebolaget Luleå kol- och materialaffär anhållit om tillstånd att 

få i enlighet med ingiven ritning anbringa brädpanel å den s.k. färgeribyggnaden å fastigheten 

n:r 29 invid kvarteret Falken. 

Uti avgivet yttrande hade stadsingenjören på anförda skäl tillstyrkt bifall till ansökningen. 

Efter föredragning härav beslutade nämnden att bifalla ansökningen med villkor att 

byggnadsordningens föreskrifter noggrant iakttoges vid arbetets utförande. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  Geo Ohlson 

Justeras: 

P.Sandström” 

 

 

 

 

 

”Protokoll fördt vid sammanträde med Hamndirektionen i Luleå den 10 december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Burström, Falk, Hjelm och Olsson äfvensom Hamnkaptenen. 

 

§1. 

Drätselkammarens protokoll angående af kammaren utsedde delegerade för utarbetande af det 

förberedande arbetet för utlysande av pristäfling om förslag till kajbyggnader vid södra hamnen 

föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§2. 

Entreprenören för uppförande af hamnförvaltningsbyggnaden hade på grund av en del vidriga 

omständigheter, vilka hindrat byggnadens fullbordande på kontrakterad tid, såsom stadsbeslag 

på tegel, sjukdomsfall bland arbetsstyrkan, strejk m.m., anhållit om anstånd med byggnadens 

fullbordande till den 1 december 1918. 

Byggnadskontoret hade såsom kontrollant vid byggnaden tillstyrkt ansökningen. 

Efter föredragning häraf fann Hamndirektionen skäligt bifalla entreprenören Flemströms 

förevarande framställning. 

Protokollet justerades i denna del omedelbart. 

 

§3. 

Stadsfullmäktiges protokoll angående anslag för införande af elektrisk belysning å 

mudderverket och bogserångaren Frej föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§4. 

Sedan dåvarande hamnmästaren på sin tid hemställt om viss ändring i arbetsfördelningen 

mellan honom och hamnbokhållaren hufvudsakligen afseende uppbördens handhafvande hade 



Hamndirektionen uppdragit åt herrar ordföranden och vice ordföranden att utreda och afgifva 

yttrande och förslag i denna fråga. 

Dessa hade nu inkommit med utredning, yttrande och förslag och beslöt Hamndirektionen att 

innan frågan företoges till afgörande låta Hamndirektionens ledamöter taga närmare kännedom 

om desamma, för hvilket ändamål handlingarna skulle cirkulera bland Hamndirektionens 

ledamöter. 

 

§5. 

Verkmästaren N.A.Bergman hade anhållit att få förhyra bottenvåningen i 

Hamnförvaltningsbyggnadens gårdsflygel. 

Då ifrågavarande våning redan under hand uthyrts till konsulenten i Norrbottens 

Elektricitetsförening, ingenjören Zeth Gerdin, kunde den nu föreliggande framställningen icke 

föranleda till någon Hamndirektionens åtgärd. 

 

§6. 

Antecknades att Hamndirektionen till den 1 oktober 1919 eller den senare tid då lägenheten 

kunde blifva för hamnens eget behof erforderlig uthyrt bottenvåningen i 

Hamnförvaltningensbyggnadens flygel, hvarom hyresnämnden skulle underrättas. 

 

§7. 

Bandirektören vid S.J:s V distrikt hade översänt förslag till öfverenskommelse emellan Statens 

Järnvägar och Luleå stads Hamndirektionen rörande öfvertagandet af statens järnvägar 

tillhöriga förtöjningsbojar vid Svartön och remitterades detta ärende till Hamnkaptenen för 

yttrande. 

 

§8. 

Fortifikationsbefälhavaren i Boden hade anhållit om uppgift huruvida Hamndirektionen hade 

något att erinra mot att en brygga anlades vid utfyllningen vid norra kanalbanken vid 

Tjufholmskanalen samt huruvida utfyllningen finge disponeras för anläggning af väg från 

bryggan allt enligt skrifvelsen bifogad ritning och remitterades detta ärende till Hamnkaptenen 

för yttrande. 

 

§9. 

Kommitterade för utredning af frågan om anskaffande för hamnens behof af lämpliga isbrytare 

hade afgifvit berättelse öfver sitt arbete härutinnan och bordlades densamma för att 

Hamndirektionens ledamöter skulle få tillfälle att närmare göra sig förtrogna med ärendet. 

 

§10. 

Sedan Hamndirektionen för Drätselkammarens vidare åtgärd anmält för kammaren att 

Direktionen icke kunnat erhålla svar från stadens byggnadskontor angående lämpligaste sättet 

för reparation av norra strandgatan vid norra båthamnen och kajerna kring nämnda båthamn, 

hade kammaren meddelat att svar vore att från byggnadskontoret förvänta senast den 28 nov. 

1918. 

Svar hade äfvenledes ingått inom den sålunda angifna tiden. 

Ärendet remitterades till Hamnkaptenen för vidare utredning. 

 

§11. 

Trafikdirektören vid Statens Järnvägars V distrikt hade anhållit om upplysning huruvida 

Hamndirektionen hade något att erinra mot att uppsägningstiden af kontraktet angående 



trafikerande af hamnspåret, såvidt hamnspårsafgifterna angingen, ändrades redan från den 1 

januari 1919. 

Med anledning häraf beslöt Hamndirektionen förklara att den icke vore benägen för 

suspendering af kontraktsbestämmelserna härutinnan utan borde ändring vidtagas i den ordning 

– som i gällande kontrakt föreskrefves. 

 

§12. 

Arkitekten John Wikberg hade anhållit om slutlikvid för till hamnförvaltningsbyggnadens 

uppförande levererade ritningar och remitterades denna framställning under åberopande af 

Hamndirektionens beslut den 13 augusti 1918, § 2 i protokollet, till Byggnadskontoret för 

yttrande. 

 

§13. 

Drätselkammarens protokoll innefattande medgifvande till att pejlings- och stadsplanekarta för 

de af pristäfling om förslag till kajbyggnader vid södra hamnen berörda områden äfvensom 

konstruktionsritningar till utförda kajer och vågbrytare därstädes skulle utföras genom 

byggnadskontorets försorg föredrogs och lades till handlingarna. 

 

§14. 

Af Ph. W. von Schwerin för räkning Nordisches Erzkontor i Lübeck gjord framställning om 

restution af hamnumgälder för ångaren Lübeck remitterades till Hamnkaptenen för yttrande. 

 

§15. 

Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för yttrande remitterat en af arbetaren A.Björkman 

gjord framställning om erhållande af pension som arbetare i hamnens tjänst. 

Hamnkaptenen, till hvilken ärendet af Hamndirektionen remitterats, hade hänvisat till hvad han 

tidigare anfört beträffande af Björkman hos Hamndirektionen gjord framställning i enahanda 

sak nämligen att Björkman när han började att arbeta i hamnens tjänst varit öfver 50 år gammal 

samt att han dessförinnan arbetat, där arbete stått att erhålla. Först sedan krafteran börjat aftaga 

hade han mera stadigvarande arbetat hos hamnen. 

På grund häraf och med hänsyn till ansökningens beskaffenhet i öfvrigt beslöt Hamndirektionen 

att afstyrka bifall till densamma. 

 

§16. 

Stadsfullmäktige hade till Hamndirektionen för dess yttrande remitterat en framställning från 

innevånare i Mjölkudden om byggande af tvenne tvättbryggor därstädes å närmare angifven 

plats. 

Hamnkaptenen, i ärendet hörd, hade hänvisat till hvad han tidigare anfört beträffande till 

Hamndirektionen direct gjord framställning i enahanda sak, nämligen att det icke syntes honom, 

som om hamnen med fog kunde anses skyldig att bygga tvättbryggor i andra fall än där 

stränderna på grund af kajbyggnader gjorts otillgängliga för tvätt eller sköljning af tvättkläder. 

Med biträdande af de synpunker, som Hamkaptenen sålunda uttalat beslöt Hamndirektionen att 

afstyrka bifall till framställningen. 

 

§17. 

På därom framställd begäran beviljades Hamnbetjänten Reinhold Jansson ledighet under tiden 

11-31/12 detta år. 

 

§18. 



En af förestånderskan för hamnens kabinett gjord framställning om löneförhöjning remitterades 

till Hamnkaptenen för yttrande. 

 

§19. 

Befäl och besättning å ångaren Balder hade gjort framställning om erhållande af gratifikation 

och remitterades denna framställning till Hamnkaptenen för yttrande. 

 

§20. 

Såsom hyra för den s.k. Sellinska slipen bestämde Hamndirektionen ett månatligt belopp af 100 

kronor intill den 1 juni 1919. 

 

§21. 

Beslöt Hamndirektionen att i nya försäkringsaktiebolaget Hansa försäkra hamnen tillhöriga 6 

elektriska motorer under en tid af 5 år och mot en årlig afgift af kronor 290:50. 

 

§22. 

Lämnades Hamnkaptenen i uppdrag att underhandla med P.Erikssons markisfabrik i Göteborg 

om leverans af persienner för vissa lägenheter i Hamnförvaltningsbyggnaden. 

 

§23. 

P.E.Bergners från Stadsfullmäktige remitterade framställning att få arrendera en del af 

fastigheten N:o 494 här i staden öfverlämnades till Hamnkaptenen för dennes yttrande. 

 

§24. 

Axel Nilssons i Stadsfullmäktige väckta, af nämnden myndighet för yttrande öfverlämnade 

motion om åtgärder för beredande af arbete åt arbetslösa remitterades till Hamnkaptenen för 

yttrande. 

 

§25. 

Beslöt Hamndirektionen att i Bergnäsets belysningsförening teckna 3 andelar samt att låta ineda 

elektrisk belysning i färjstugan å Bergnäset. 

 

§26. 

Utanordnades diverse räkningar. 

 

§27. 

Uppdrogs åt herr ordföranden att utanordna hädanefter under året inkommande räkningar. 

 

§28. 

Hamnkaptenens kassarapport för november månad föredrogs och lades med godkännande till 

handlingarna. 

 

 Som ofvan 

  In fidem. 

  H.Glimstedt 

Justerat 19 14/1 19.” 

 

 

 

 



 

”Protokoll, fört vid sammanträde med samfällda drätselkammaren i Luleå den 11 december 

1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Lindgren, Brännström, Groth, Lindqvist, Axel Nilsson, Påhlson, 

Sundberg och Thurfjell. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades kammarens protokoll för den 4 innevarande december. 

 

§2. 

Sedan stadskamreraren inkommit med förslag till utgifts- och inkomststat för drätselkammaren 

för år 1919, beslutade kammaren att godkänna förslaget med följande ändringar och tillägg: 

att under rubrik 7. Kronouppbörds- och exekutionsverket förslagsvis upptaga 400 kronor som 

pension till änkefru Emelie HOllstrand; 

att under rubrik 8. Polisverket upptagna belopp å 1500 kronor, vikariatsarvode, skulle utgå, då 

någon motivering icke föreligger i polisverkets statsförslag för upptagande av detta belopp, som 

motsvarar lönen för en poliskonstapel i lägsta lönegrad; 

att under rubrik 35. Anslag för särskilda sociala ändamål förslagsvis upptaga 450 kronor till 

kommunal prenumeration å Svenska Stadsförbundets tidskrift; 

att under rubrik 36. Andra och oförutsedda utgifter förslagsvis upptaga dels 100 kronor till 

arvode åt arbetslöshets- och hjälpkommitténs revisorer dels ett belopp av 4882:50 kronor, 

utgörande dyrtids- och familjetillägg åt den tredje exekutionsbetjänten, Kr. 2252:50, samt 

dyrtidstillägg till ombudsmannen, Kr. 2250:-, och änkefru Emelie Hollstrand, Kr. 380:-. 

 

§3. 

Beslutade drätselkammaren att hemställa hos stadsfullmäktige att fullmäktige ville bemyndiga 

drätselkammaren att för år 1919 förnya stadens lån å löpande räkning å 200.000 kronor. 

 

§4. 

Aktiebolaget Luleå stadshotell hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att bolaget med 

anledning av att arrendetiden satts till ett år med 4 månaders uppsägning icke ansåg sig kunna 

övertaga hotellrörelsen med mindre än bolaget erhåller femårigt kontrakt. 

Av skrivelsen inhämtades vidare att bolaget var benäget att för år 1920 och de därpå följande 

åren höja hyran i viss proportion till sänkningen av värmekostnaderna ävensom att hyran höjes, 

därest utskänkning av spritdrycker skall förekomma vid hotellet, i vilket senare fall bolaget 

förbehåller sig rätt att överlåta kontraktet på annan person eller firma. 

Vid föredragning av ärendet beslutade drätselkammaren med hänsyn därtill att arrendetiden för 

hotellet förut städse varit treårig att med ändring av sitt vid sammanträde den 4 innevarande 

december fattade beslut bestämma att hotellet skall uthyras på tre år f.o.m. den 1 januari 1919 

med 6 månaders ömsesidig uppsägning under villkor dels att hyran f.o.m. år 1920 ökas med 80 

% av de minskade bränslekostnaderna intilldess densamma uppgår till 12.000 kronor dels att, i 

händelse av beslut om utskänkningsrättigheter kontrakt skall upphöra, då rättigheterna inträda. 

Herrar Thurfjell och Nilsson deltogo såsom stiftare av bolaget icke i behandling av detta ärende. 

 

§5. 

Beslutade drätselkammaren att protokollet skulle omedelbart justeras. 

 

 Som ovan 

Carl G.Lindgren   Å tjänstens vägnar: 



    K.H.Santesson” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens ekonominämnd i Luleå den 11 

december 1918. 

 

Närvarande: Samtliga ordinarie ledamöter. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 4 innevarande månad. 

 

§2. 

Sedan t.f. stadskamreraren J.O.Dahl och ledamoten herr Axel Nilsson, vilka av 

drätselkammaren vid sammanträde den 4 december 1918 utsetts att underhandla med statens 

järnvägars distriktsförvaltning ang. upplåtande av nödigt källarutrymme i stadshuset för lagring 

av matvaror m.m. för järnvägens centralkök, inkommit med i samråd med t.f. 

stationsinspektoren L.Lesser upprättat förslag i ärendet, beslutade nämnden att med 

godkännande av detta bestämma 

att kammaren till järnvägen upplåter de källare, som å bifogade ritning äro utmärkta med litt. 

A, B, C, D och E; 

att vattenledning indrages till källaren B. på järnvägens bekostnad; 

att en del mindre förändringsarbeten såsom avstängning av de förhyrda källarne från 

angränsande källare, insättande av en dörr mellan källare A. och B., sistnämnda källares 

uppdelande i två avdelningar genom insättande av en brädvägg m.m., ävensom anordnande av 

en passage från centralköket till källarne genom källaren E. måtte utföras på järnvägens 

bekostnad genom byggnadskontorets försorg; 

att hyran bestämmes till 1500 kronor pr. år; 

att hyrestiden bestämmes till ett och ett kvarts år f.o.m. den 1 januari 1919 med tre månaders 

ömsesidig uppsägning: 

samt 

att järnvägen efter hyrestidens utgång är skyldig, om så påfordras, att utan kostnad för staden 

återställa källarne i förutvarande skick. 

 

§3. 

Livsmedelsnämnden hade med anledning av väckt förslag om beredande av annan lokal för 

kortbyrån än den nuvarande, exempelvis i nuvarande utminuteringslokalen i stadshusets 

terrassbyggnad medelst protokollsutdrag till drätselkammaren hemställt, att sistnämnda lokal 

måtte få av nämnden förhyras som butik för livsmedelsnämndens handelsaffär. 

T.f. stadskamreraren J.O.Dahl och ledamoten herr Axel Nilsson, vilka vid drätselkammarens 

sammanträde den 4 innevarande december utsetts att ytterligare underhandla med 

representanter för livsmedelsnämnden ang. förflyttning av kortbyrån till nuvarande 

utminuteringslokal, hade nu inkommit med redogörelse för underhandlingen med 

livsmedelsnämnden, däri de hemställde 

att kortbyrån måtte få kvarbliva i nuvarande lokal med villkor, att livsmedelsnämnden ansvarar 

för, att besvärande köbildningar icke vidare förekomma vid kortutdelningen ävensom att 

kammaren medgiver nämnden rätt att uthyra den till nämnda lokal hörande källaren; samt 



att nuvarande utminuteringslokal med tillhörande kontor och källare uthyres till 

livsmedelsnämnden att användas som butik för dess affär emot en hyra av 2500 kronor pr. år 

jämte avgift för lokalens uppvärmning. 

Vid föredragning av ärendet antecknades, att livsmedelsnämndens huvudskäl för 

handelsaffärens flyttning till utminuteringslokalen var att källare finnes i stadshuset, varemot 

sådana icke finnas, där handelsaffären nu har sin lokal. 

Efter anteckning härav beslutade nämnden, som ansåg dels att trängande skäl för kortbyråns 

flyttning från nuvarande lokaler föreligger dels att utminuteringslokalen är för skadlig, att där 

förlägga handel med livsmedel, att efter votering med 4 röster mot 1, herr Axel Nilsson, 

uppskjuta ärendet och uppdraga till ledamoten herr Lindqvist och stadskamreraren att med 

biträde av byggnadskontoret verkställa utredning om icke handelsaffären kunde beredas 

lämpliga och tillräckliga lokaler incl. källare eventuelt med vidtagande av ändring av 

saluhallens inredning. 

 

§4. 

Sedan Kungl. Pensionsstyrelsen i skrivelse till drätselkammaren meddelat, att fullmäktige för 

pensionsförsäkringsfonden beviljat staden ett 30-årigt amorteringslån å 200.000 kronor mot en 

fast ränta av 5 ½ procent, beslutade nämnden att godkänna villkoren; och skulle 

pensionsstyrelsen meddelas, att staden önskade att snarast möjligt erhålla lånet. 

 

§5. 

Beslutade nämnden att omedelbart justera detta protokoll. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justerat 

Carl G.Lindgren.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 12 december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén, Lindgren, Hedman, fru Jonsson samt 

tillsyningsmannen. 

 

§1. 

Uppgjordes följande förslag till utgifts- och inkomststat för år 1919. 

’Förslag’ etc……….se bil. Stat. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

H.T.Berlin 

Alfr.Gullberg 

M.Sundström” 

 



 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 12 december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Sandström, Hellsten, Johnsson och Åhrström. 

 

§1. 

Uppgjordes följande förslag till utgifts- och inkomststat för år 1919. 

’Förslag’ etc……….se bil. Stat. 

 

§2. 

Efter hemställan av t.f. stadsläkaren beslutade nämnden, att samtliga läroanstalter inom Luleå 

stads skoldistrikt skola, med anledning därav att den nu pågående difteriepidemien alltmera 

utbrett sig i staden särskilt bland den studerande ungdomen, hållas stängda f.o.m. den 13 

dennes. 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

J.O.Dahl” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 12 december 1918. 

 

Närvarande: herrar Falk, Falkland, Olsson, Wetter och Ullman. 

 

§1. 

Med skrivelse den 10 oktober 1918 hade Luleå stads folkskolestyrelse till stadsf. översänt ett 

så lydande protokollsutdrag: 

’Utdrag ur’ etc. Bil. Vikarier. 

Därefter hade ärendet av stadsf. remitterats till lönenämnden för yttrande. 

Med anledning härav beslöt lönenämnden uttala, att enligt lönenämndens mening den av 

folkskolestyrelsen citerade ordalydelsen av stadsfullmäktiges den 20 december 1917 fattade 

beslut i fråga om dyrtidstillägg för stadens befattningshavare för år 1918 icke lämnade rum för 

en sådan tolkning, som den av folkskolestyrelsen ifrågasatta. 

I samband härmed ville lönenämnden erinra, att nämnden genom beslut den 17 maj 1918 

tillstyrkt bifall till en av folkskolläraren Aug.Falk m.fl. hos stadsfullmäktige gjord hemställan, 

att stadsf. måtte föranstalta, att de lärare och lärarinnor, vilka enligt folkskolestyrelsens beslut 

den 5 januari 1918 erhållit mer eller mindre avkortade dyrtidstillägg på gr. av åtnjuten 

tjänstledighet måtte utbekomma det av stadsf. den 25 oktober 1917 beslutade dyrtidstillägget 

oavkortat. 

Denna § förklarades omedelbart justerad. 

 



 Som ovan 

  Vid protokollet 

  G.Fjellman” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 13 dec. 1918. 

 

Närvarande: Ordf. hr A.Gullberg, hrr G.Nyberg, V.Oskarsson, K.H.Hultström, D.Andesson, 

B.A.Hellsten, O.Olsson, Alb.Falk och G.Landström samt undertecknad sekreterare. 

 

§1. 

Till justeringsmän valdes hrr G.Nyberg och V.Oskarsson. 

 

§2. 

Till protokollet antecknades, att stadens folk- och småskolor enligt beslut av 

hälsovårdsnämnden den 12 innevarande dec. på grund av den häftiga difteriepidemien måste 

hållas stängda fr.o.m. den 13 dec. t.o.m. höstterminens slut, som annars skulle ha inträffat den 

16 i samma månad. 

 

§3. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att nästkommande vårtermin skall taga sin början den 15 jan. 1919. 

 

§4. 

Folkskolestyrelsen biföll av folkskolläraren A.Rydorff gjord anhållan om tjänstledighet för 

enskilda angelägenheters vårdande fr.o.m. vårterminens början 1919 t.o.m. den 31 mars samma 

år. Styrelsen beslöt vidare, att arvodet till hr Rydorffs vikarie skall utgå med samma belopp, 

som av stadsfullmäktige kommer att bestämmas för vakans- och sjukvikarier, och skall detta 

belopp avdragas från den ordinarie lärarens lön månadsvis i efterskott. 

 

§5. 

Till vikarie för folkskolläraren A.Rydorff under dennes fortsatta tjänstledighet valdes 

hittillsvarande vikarien folkskolläraren Ludv.Jacobsson. 

 

§6. 

Folkskolestyrelsen beslöt, att arvodet till vik. småskollärarinnan Betty Palm skall under 

nästkommande termin utgå med samma belopp, som av stadsfullmäktige kommer att 

bestämmas för vakans- och sjukvikarier, och skall detta belopp avdragas från den ordinarie 

lärarinnans lön månadsvis i efterskott. 

 

§7. 

Vaktmästaren G.S.Englund hade anhållit, att folkskolestyrelsen ville bevilja ett anslag av 15 kr. 

i ersättning för de utgifter han under sin och sin hustrus sjukdom haft för eldning m.m. Styrelsen 

biföll framställningen under förutsättning, att hr Englund företedde kvitterade räkningar, vilka 

utvisade, att han utbetalt motsvarande belopp. 

 

§8. 



I skrivelse den 10 innevarande dec. hade f. kyrkovaktmästaren Jon.Nilsson anhållit, att 

folkskolestyrelsen måtte utverka pension åt honom i egenskap av f.d. vaktmästare vid stadens 

folkskolor. 

Styrelsen beslöt överlämna skrivelsen till stadsfullmäktige och för sin del föreslå, att hr Nilsson 

måtte få hyresfritt disponera sin nuvarande bostad med vedbrand och lyse, så länge han levde 

och intill dess folkskolesstyrelsen behövde taga bostaden i anspråk för skolans räkning. 

Styrelsen beslöt därjämte föreslå, att ifall bostaden måste tagas i bruk för skolans räkning, hr 

Nilsson måtte tillerkännas en årlig pension av 500 kr. att utgå från den dag, han avstode från 

bostaden. 

Ett förslag, att hr Nilsson redan nu skulle tillerkännas en gratifikation av 50 kr., blev av styrelsen 

avslagen. 

 

§9. 

Föredrogs och lades till handlingarna en skrivelse från livsmedelsstyrelsen med förmälan, att 

styrelsen tilldelat Notvikens skola 75 l. fotogen. 

 

§10. 

Till protokollet skulle antecknas, att vid utgången av besvärstiden för det vid sammanträde den 

28 sistl. okt. förrättade valet av ord. lärarinnan vid Karlsviks folkskola inga besvär avgivits, 

vadan fr. Hildur Nilsson förklarades berättigad att den 1 nästkommande jan. tillträda ord. 

lärarinnetjänst vid sagda skola. 

 

§11. 

Till protokollet skulle antecknas, att gossen Jarl Karlsson erhållit fosterhem hos 

hemmansägaren O.J.Eriksson i Vibbyn, Överluleå, mot en årlig ersättning av 300 kr. 

 

§12. 

Till barnavårdsman för Bengt Vilh.Enström och Sixten Johannes Vixell förordnades pastor 

G.Petersén. 

 

§13. 

Till protokollet skulle antecknas, att för Alida Matilda Pasainens barn barnavårdsman 

förordnats av Gällivare barnavårdsnämnd, vadan det för pastor G.Petersén meddelade 

förordnandet återkallades. 

 

§14. 

Med anledning av från överläraren inkommen skriftlig anmälan rörande sedlig vanvård av 

makarna Sjödins i Stadshertzön barn Johan Emanuel och Anna Elvira beslöt nämnden 

överlämna skrivelsen till stadsfiskalen med anhållan, att genom polismyndigheternas försorg 

utredning måtte förebringas och föräldrarna höras. 

 

§15. 

Efter det överläraren anmält, att flickan Helga Sundström ej infunnit sig till skolgång, oaktat 

fadern erhållit vederbörlig varning inför kyrkorådet, beslöt folkskolestyrelsen skilja flickan från 

hemmet och förskaffa henne sådant hem, att hon må kunna avsluta sin skolgång. 

 

§16. 

Folkskolläraren Ludv.Jacobsson hade anhållit om tjänstgöringsbetyg, och skulle med anledning 

därav till protokollet antecknas, att hr Jacobsson tjänstgjort som vik. folkskollärare vid Luleå 

stads folkskolor under innevarande hösttermin. 



Folkskolestyrelsen förklarade hr Jacobsson vara förtjänst av så lydande vitsord: 

Undervisningsskicklighet   Med utmärkt beröm godkänd; 

Förmåga att i skolan upprätthålla ordning och att i 

övrigt leda ungdomens uppfostran  Berömlig; 

Nit    Berömlig; 

Vandel    Hedrande. 

 

§17. 

Skolkökslärarinnan Ingegärd Wahlgrens anhållan, att väggar och tak i skolköket måtte under 

nu stundande jullov tvättas, remitterades till ekonominämnden för utredning och beslut. 

 

§18. 

I skrivelse till barnavårdsnämnden hade föreståndaren för diakonissanstalten anhållit, att 

barnavårdsnämnden ville hos vederbörande kommunala myndighet utverka ett tillfälligt 

dyrtidstillägg för innevarande och nästkommande år av 150 kr. för år för det barn, som nämnden 

har intaget å diakonissanstaltens skyddshem vid Sjötorp. 

Nämnden beslöt överlämna skrivelsen till stadsfullmäktige och för sin del tillstyrka 

framställningen. 

 

§19. 

Domkapitlets utslag i mål rörande överklagade lärarevalet den 6 sept. 1918 förklarades vilande, 

till dess utslaget vunnit laga kraft. 

 

§20. 

Föredrogs och lades till handlingarna från Riksförsäkringsanstalten inkommen premieuppgift 

för försäkring av vid folkskolan anställd personal. 

 

§21. 

Till protokollet skulle antecknas, att styrelsens ordförande uppburit och till drätselkontoret 

inlevererat ett belopp av 1400 kr., och att överläraren från Luleå träsliperiaktiebolag uppburit 

och till drätselkontoret inlevererat ett belopp av 700 kr. 

 

§22. 

Från socialnämnden anmäldes, att densamma till vaktmästare vid Mjölkuddens skola under år 

1919 antagit jordägaren E.A.Öhlund mot ett arvode av 55 kr. för kalendermånad intill dess 

lönen för vaktmästaren vid Mjölkuddens skola blivit av stadsfullmäktige reglerad. 

 

§23. 

Från undervisningsnämnden anmälde, att densamma utfärdat tjänstgöringsbetyg för vik. 

folkskolläraren G.V.Husberg. 

 

§24. 

Föredrogs och lades till handlingarna protokollsutdrag fr. stadsfullmäktige angående 

fastställande av skolstyrelsens förslag till stat för år 1919. 

 

 Dag som ovan 

  Alfr.Gullberg 

    /P.Edv.Lindmark 

Justerat: 

Wilh.Oscarsson” 



 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 18 

december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Groth, Thurfjell och Högström. 

Byggnadschefen. 

 

§1. 

Föredrogs och justerades nämndens protokoll för den 22 nästlidne november och för den 4 

innevarande december. 

 

§2. 

Byggnadschefen hade i skrivelse till drätselkammaren meddelat att icke alla av 

byggnadskontorets tjänstemän kunnat erhålla vanlig semester, till följe de många och stora 

arbeten, som byggnadskontoret haft att utföra, dels i nybyggnader dels i utsträckning av 

elektriska ledningsnätet samt montering av transformator vid Notviken och omformare i 

elektricitetsverket; och föreslog byggnadschefen, att drätselkammaren ville bevilja 

ifrågavarande tjänstemän extra semester under år 1919 under motsvarande tid, som de icke 

erhållit semester under innevarande år, eller att, om detta icke kunde beviljas, bevilja dem 

ersättning för dessa dagar, beräknad efter avlöningsförmånerna. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att på så sätt lämna bifall till framställningen, 

nämligen att vederbörande tjänstemän må erhålla extra semester under år 1919 efter 

förutnämnda grunder med villkor att de göra anmälan till drätselkammaren, när de önska taga 

semestern i anspråk. 

 

§3. 

Byggnadskontoret hade med överlämnande av protokoll över öppnande av anbud å av 

stadsfullmäktige den 30 maj 1918, § 35, beslutade ändringsarbeten i saluhallsbyggnaden 

föreslagit drätselkammaren, att dels antaga byggmästaren J.Johanssons anbud å 3250 kronor 

för utförande av ändringsarbetena med undantag av målningsarbetena och firman Jonsson & 

Erlandssons anbud å 2250 kronor för utförande av värmeledning, tillhopa 5500 kronor. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att antaga de av byggnadskontoret föreslagna 

anbuden såsom varande de billigaste samt att, då det av stadsfullmäktige för ändamålet anvisade 

beloppet, 4675 kronor, icke vore tillräckligt för att täcka kostnaderna, uppdraga till 

byggnadskontoret att efter arbetenas fullbordande inkomma med tablå över kostnaderna och 

fördelning av dessa å fiskhallen och å kabinettet. 

 

§4. 

Meddelade nämnden byggnadskontoret tillstånd att inköpa 55 st. ½-wattslampor enligt följande 

specifikation och kostnad 

 10 st. 220 volt, 300 watt á 18:38  Kr. 183:80 

 25 st. 220 volt, 500 watt á 22:05  Kr. 551:25 

 10 st. 220 volt, 750 watt á 27:56  Kr. 275:60 

 10 st. 130 volt, 300 watt á 18:38  Kr. 183:80. 

 

§5. 



Beslutade nämnden att till avsyningsman för stadens nybyggnader i kvarteren Tigern och Renen 

utse förste baningenjören Lennart Påhlson. 

 

§6. 

Beviljade nämnden entreprenörerna J.A.Hermansson och J.O.Öhman en förskottsutbetalning 

av 600 kronor å kontrakt av den 28 juni 1918 ang. utförande av div. målningsarbeten i stadens 

nybyggnader i kvarteret Tigern. 

 

§7. 

Källarmästaren G.Edberg hade, sedan drätselkammaren vid sammanträde den 22 nästlidne 

november avslagit hans framställning om ersättning för de mattor, som blivit förstörda av 

vatten, anhållit, att kammaren snarast måtte taga saken i förnyat övervägande och sakligare 

undersöka hans berättigade anspråk, då han i motsatt fall kommer att vidtaga lagliga åtgärder. 

I skrivelsen yrkade källarmästare Edberg vidare ersättning för ett par skor med 50 kronor, vilka 

skor under natten mellan den 1 och 2 innevarande december varit förvarade i 

sängkammaregarderoben till hans lägenhet och där blivit förstörda av från taket inträngande 

vatten. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att utse handlanden W.Thurfjell, fabrikör 

David Lindgren och byggnadschefen att värdera källarmästare Edbergs mattor, som enligt hans 

uppgift skulle bliva förstörda av från taket inträngande vatten. 

 

§8. 

Råneå elektriska kvarnaktiebolag hade i skrivelse till drätselkammaren framhållit att, då 

bolagets högspänningslinje till Luleå på grund av sin byggnad av järntråd icke är av den 

beräknade kapacitet, att den kan framsläppa all den erforderliga energi för tillgodoseende av 

bolagets abbonenters behov, varför en förstärkning av linjen måste företagas; och anhöll bolaget 

om stadens medgivande att avstänga linjen från ström under de närmaste dagarne före jul mellan 

kl. 9 f.m. och kl. 1 á 1.30 e.m. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att bifalla bolagets framställning på villkor att 

staden icke behöver betala ström, som den icke erhåller, och att bolaget ersätter härav 

förorsakade kostnader. 

 

§9. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från hyresförmedlingsnämnden hos 

fullmäktige gjord anhållan att, då fortfarande 13 familjer sakna bostad och ett stort antal, 

mestadels barnrika familjer endast kunna beredas provisoriska bostäder, åtgärder måtte vidtagas 

för att hjälpa dessa till erhållande av ordentliga bostäder. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att uppdraga till byggnadskontoret att 

förebringa skyndsamt förslag till utförande av större bostadsbyggnader eller smärre sådana, 

exempelvis efter radhussystemet och till lämpliga tomter för dessa. 

 

§10. 

C.A.Röstlund hade i skrivelse till drätselkammaren uppsagt sin befattning som maskinist vid 

stadshuset och brandstationen på sex månader, räknat från den 20 nästlidne november på skäl 

att lönen visat sig otillräcklig. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden, sedan byggnadschefen anmält att Röstlund 

redan lämnat sin befattning, att uppdraga till byggnadskontoret att omedelbart genom annons i 

lämpliga tidningar meddela att ansökan å befattningen kan ingivas till drätselkammaren senast 

den 25 instundande januari. 

 



§11. 

Maskinisten C.A.Röstlund hade i skrivelse till drätselkammaren gjort förfrågan, om kammaren 

ville övertaga de av honom i den till honom upplåtna bostaden inlagda linoleummattor till ett 

pris av 200 kronor. 

Sedan byggnadskontoret värderat mattorna, 25 kvm., till 5 kronor pr kvadratmeter eller till 125 

kronor, beslutade nämnden att icke övertaga mattorna. 

 

§12. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en skrivelse från lantmätaren 

G.Åkerström, däri han, med uppgift att han av Konungens Befallningshavande i Norrbottens 

län den 24 nästlidne augusti blivit förordnad till förrättningsman för registerkartan för Luleå 

stad, avsäger sig uppdraget. 

Vid föredragning av ärendet beslutade nämnden att befattningen i fråga skulle medels annons i 

lämpliga tidningar kungöras ledig till ansökan senast den 25 instundande januari. 

 

§13. 

Till byggnadskontoret remitterades för utredning och yttrande 

1/ Herr Thurfjells hos stadsfullmäktige väckta motion om anslag till utförande av planerings- 

och planteringsarbeten å Gyltzauudden; 

2/ L.P.Petterssons begäran att få köpa staden tillhörig mark för reglering av tomt i kvarteret 

Björnen. 

 

§14. 

Beslutade nämnden med anledning av bestämmelse i Kungl. Maj:ts nådiga stadga ang. hotell- 

och pensionatrörelse den 8 juni 1917, § 15, att uppdraga till byggnadskontoret att på lämpligaste 

sätt förse till förstugor, korridorer och trapphus ledande sovrumsdörrar i stadshotellet med 

mekanisk anordning för självstängning samt med låsinrättning, som tillåter dörren att vid sådan 

självstängning obehindrat och tätt anslå mot karmens fals. 

Nämnden beslutade vidare att uppdraga till byggnadskontoret att inkomma med 

kostnadsförslag till de övriga anordningar i stadshotellet, som förutnämnda stadga fordrar skola 

utföras. 

 

§15. 

Godkändes följande räkningar till utbetalning 

Allm. Sv. Elektr. AB., metalltrådslampor m.m.   Kr. 5227:10 

Allm. Sv. Elektr. AB., metalltrådslampor m.m   Kr. 511:44 

Allm. Sv. Elektr. AB., isolatorer och krok   Kr. 490:56 

Allm. Sv. Elektr. AB., genomföringar, frånskiljare m.m.  Kr. 4109:60 

Aktiebolaget Scania-Vabis, 2 st. jordkablar   Kr. 600:- 

Elektr. AB. Siemens-Schuckert, millivoltmeter m.m.   Kr. 469:- 

AB. Luleå Kol- och materialaffär, cement m.m.   Kr. 868:75 

AB. Luleå Kol- och materialaffär, koks    Kr. 5625:- 

Luleå Utskänkningsbolag, 4 st. patentlås    Kr. 32:- 

Luleå älvs flottningsförening, ersättning för hinder i allm. flottningen, 

förorsakat av staden tillhörigt virke vid Edefors   Kr. 130:-. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

 



Justeras: 

Herm.Fernlund.” 

 

 

 

 

 

” Protokoll, hållet hos stadsfullmäktige i Luleå den 19 december 1918. 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Thurfjell, 

Brändström, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, Herrar Lind, N.Falk, fröken Svensson, 

herrar Lindgren, Hanson, Palm, Axel Nilsson, Widlund, fru Bohlin, herrar Svensén, Lindquist, 

Hedman, A.V.Falk, Andersson, Berlin, Groth och Nordlander samt stadskamreraren, varemot 

som frånvarande antecknades herrar Westerberg, Hage, J.A.Nilsson och Hultström. Av dessa 

voro herrar Westerberg och Nilsson frånvarande utan anmält laga förfall, herr Hage hade ej 

kunnat med kallelse anträffas och herr Hultström hade anmält sig förhindrad att bevista 

sammanträdet.  

Därjämte övervar herr t. f. borgmästaren P.Sandström sammanträdet. 

 

§ l. 

Utsagos herrar Lindquist och Nordlander att jämte herr ordföranden fredagen den 27 dennes kl. 

5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Antecknades alt ingen av stadsfullmäktiges ledamöter hade någon erinran att göra emot det vid 

senaste sammanträdet den 21 nästlidne november förda protokoll. 

 

§ 3. 

Uti till stadsfullmäktige ingiven framställning hade kommunala arbetslöshets- och 

hjälpkommittén med hänsyn till den dryga arbetsbörda, som varit pålagd arbetsutskottet och i 

synnerhet dess ordförande i och för kommitténs verksamhet under år 1918, anhållit om 

beviljande av ett anslag för nämnda år av 800 kronor att ställas till arbetsutskottets förfogande, 

av vilket anslag 50 kronor avsågos till täckande av städnings- och rengöringskostnader av 

sammanträdeslokalen. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bevilja arbetslöshets- och hjälpkommittén det begärda anslaget att uttaxeras. 

 

§ 4. 

Sedan stadsfullmäktige beviljat hamndirektionen anslag under år 1917 för inköp av för 

kajbyggnader erforderligt torrfurutimmer, hade av det timmer, som inköpts, 2,000 st. icke 

kunnat levereras under år 1917 utan först innevarande år, och uppginge köpeskillingen härför 

till 16,720 kronor. 

Då det visat sig, att ytterligare torrfurutimmer erfordrades för kajbyggnader, och sådant 

erbjudits till mycket förmånligt pris i samband med fullgörande av ovannämnda leverans till ett 

antal av omkring 1,800 st. och till ett sammanlagt pris av 22,570 kronor, motsvarande 50 öre 

per kubikfot fast mått fritt Luleå, hade hamndirektionen beslutit att inköpa detta sistnämnda 

parti samt att hos stadsfullmäktige anhålla om ett anslag av tillhopa 39,290 kronor för 

likviderande av tidigare och nu inköpt torrfurulimmer. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bevilja hamndirektionen det begärda anslaget att utgå av hamnens tillgängliga medel. 

 



§ 5. 

Uti en till stadsfullmäktige ingiven skrivelse hade revisorerna av kommunala arbetslöshets- och 

hjälpkommitténs räkenskaper R.Lund och K.W.Palm anhållit, att stadsfullmäktige måtte 

tillerkänna dem en ersättning av 50 kronor vardera för de med revisionen förenade kostnader 

under åren 1915-1917. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att bevilja dem den begärda 

ersättningen samt att härför erforderliga medel skulle uttaxeras. 

 

§ 6. 

Sedan stadsfullmäktige vid sammanträde den 6 sistlidne september beslutit att till 

drätselkammaren, hamndirektionen, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden för 

skyndsamt yttrande remittera ett av särskilda kommitterade uppgjort förslag om tillsättande av 

en ombudsman för Luleå stad även som instruktion för densamme, hade nu dylika yttranden 

inkommit från nämnda styrelser. 

Drätselkammaren, fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden hade därvid tillstyrkt bifall till 

kommitterades förslag i enlighet med beredningsnämndens hemställan, men beträffande 

förslaget till instruktion för ombudsmannen hemställt om dess antagande med nedan angivna 

ändringar och tillägg: 

§ 2. 

Ombudsmannen, som närmast sorterar under drätselkammaren, skall tjänstgöra som biträde åt 

och sekreterare hos stadsfullmäktige och deras beredningsnämnd, drätselkammaren, 

fattigvårdsstyrelsen, byggnadsnämnden, hälsovårdsnämnden och hamndirektionen; och åligger 

det i sådant avseende ombudsmannen: 

l:o) att föra protokoll vid stadsfullmäktiges samt alla här ovan angivna nämnders sammanträden 

och ombesörja därav härledande expedition, däribland uppsättande och expediering av samtliga 

utgående skrivelser; 

 2:o) att föra diarier över alla till stadsfullmäktige, drätselkammaren, hälsovårdsnämnden och 

hamndirektionen inkomna ärenden samt de fattigvården rörande mål och ärenden, som bero av 

domstols eller administrativ myndighetsprövning och avgörande, ävensom i diarierna 

fullständigt anteckna de olika åtgärder, som vidtagits i ärendena; 

3:o) att för varje år upprätta register över stadsfullmäktiges protokoll för nästföregående år; 

4:o) att hava vård om stadsfullmäktiges arkiv samt däröver upprätta förteckningar; 

5:o) att granska och på anmodan uppsätta kontrakt och dylika handlingar 

6:o)   utgår; 

8:o)   utgår; 

9:o)   utgår; 

12:o) senare delen ’ävensom att enligt — — — — av barn utom äktenskapet’ utgår; 

samt att till paragrafen fogas ett nytt moment av följande innehåll: ’att lämna 

barnavårdsnämnden juridiskt biträde samt bistå barnavårdsmännen med råd och, där de så 

önska, biträda dem vid rättegångar’. 

§ 3. 

Det åligger ombudsmannen att, i vad på honom ankommer, tillse, att de ärenden, som skola 

förekomma till handläggning hos förut omförmälda nämnder, bliva vederbörligen utredda samt 

i rätt tid företagna till behandling och expedierade. 

Härjämte är ombudsmannen skyldig att tillhandagå stadens tjänstemän, med de råd och 

upplysningar, som av dem i tjänsten begäras. 

 

Hamndirektionen hade i sitt yttrande förslagit, att ombudsmannen icke skulle vara sekreterare 

hos hamndirektionen, varjämte hamndirektionen påpekat, att den del av ombudsmannens 

avlöning, som föreslagits skola utgå av hamnmedel, vore synnerligen illa avvägd i betraktande 



av proportionen mellan det arbete, som ombudsmannen enligt förslaget skulle utföra för 

hamnens räkning och för staden i övrigt. 

 

Vid behandling av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville 

besluta inrättande av en tjänst som stadens ombudsman med de åligganden, som av 

kommitterade föreslagits med däri av drätselkammaren gjorda jämnkningar, och med en årlig 

lön av 63000 kronor jämte dyrtidstillägg i likhet med stadens övriga befattningshavare ävensom 

fri tjänstelokal med uppvärmning, lyse, städning, telefon och kontorsutensilier samt fria 

skrivmaterialier, samt att stadsfullmäktige ville antaga kommitterades förslag till instruktion för 

ombudsmannen med de ändringar och tillägg, som här ovan föreslagits av drätselkammaren, 

fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. 

Slutligen hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville dels besluta, att av 

ombudsmannens avlöning 2,500 kr. skola utgå av hamnens kassa, dels ock uppdraga åt 

drätselkammaren att fortast möjligt annonsera ombudsmanstjänsten till ansökan ledig. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att återremittera detsamma till 

kommittén. 

 

§ 7. 

I samband med behandlingen av frågan om inrättande av en stadens ombudsmannabefattning 

hade drätselkammaren beslutit hos stadsfullmäktige hemställa on sådan ändring i nu gällande 

instruktion för tjänstemännen å Luleå stads drätselkontor, som framgår av ett utav 

stadskamreraren upprättat förslag, intaget i serien B. såsom bilaga till beredningsnämndens 

protokoll. 

Vid föredragning av detta ärende hade beredningsnämnden föreslagit, att stadsfullmäktige ville 

fastställa de föreslagna ändringarne i nämnda instruktion. 

Stadsfullmäktige beslöto att remittera ärendet till den kommitté, som utarbetat förslag till 

inrättande av en stadens ombudsmannabefattning. 

 

§ 8. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av barnkolonikommittén gjord 

anhållan om ett ytterligare anslag av 4,000 kronor till täckande av kostnaden för 

kolonianläggningen. 

Av protokollsutdraget hade antecknats, att sedan stadsfullmäktige genom beslut den 21 juni 

1917 till anläggning av en sommarkoloni för barn å Vallens soldattorp, då avsedd för 30 barn, 

anslagit ett belopp av 17,000 kronor, varav 4,500 kronor för inköp av inventarier, 

stadsfullmäktige därefter vid sammanträde den 28 nästlidne mars på framställning av Luleå 

stads dispensärkommitté beslutit, att i barnkolonien skulle ytterligare mottagas 15 av 

dispensärkommittén uttagna barn. Detta senare beslut, som betingade en utvidgning av den 

ursprungliga byggnadsplanen, och den stegring, som skett å alla byggnadskostnader, hade 

förorsakat anslagets överskridande. 

Drätselkammaren hade därefter beslutit att hos stadsfullmäktige tillstyrka bifall till 

barnkolonikommitténs förevarande framställning. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

för ändamålet bevilja barnkolonikommittén det begärda tilläggsanslaget å 4,000 kronor att 

anskaffas genom lån. 

Detta beslut var enhälligt. 

 

§ 9. 



Uti avgivet yttrande över en av barnkolonikommittén hos stadsfullmäktige gjord anhållan om 

ett anslag av 2,500 kronor för brädfodring av kolonibyggnaden i Vallen enligt ett bifogat 

kostnadsförslag hade drätselkammaren tillstyrkt bifall till framställningen.  

Beredningsnämnden hade föreslagit, att stadsfullmäktige ville bevilja det begärda anslaget, att 

anskaffas genom lån. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige med 15 röster mot 11 att avslå 

kommitténs begäran. 

 

 

§ 10. 

Sedan stadsfullmäktige till drätselkammaren remitterat G.Almstedts hos stadsfullmäktige 

gjorda anhållan om erhållande av ersättning dels för merförbrukat bränsle med 40 kronor dels 

för upprepade rengöringar med 50 kronor i den lägenhet i stadens nybyggnad å tomten n:o l i 

kvarteret Lejonet, som han innehaft sedan den 2 januari detta år, hade drätselkammaren, under 

erinran att kammaren vid sammanträde den 29 nästlidne juni med anledning av det obehag och 

de extra utgifter, som åsamkats hyresgästerna under den första tiden efter inflyttningen, beslutit, 

att dessa i hyra från inflyttningen intill den l nästlidne april skulle erlägga endast en fjärdedel 

av den bestämda hyran såsom ersättning för förenämnda dem förorsakade obehag eller extra 

utgifter, beslutit hemställa, att stadsfullmäktige med hänsyn till denna av drätselkammaren 

redan vidtagna åtgärd måtte avslå sökandens framställning. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 11. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en från styrelsen för Föreningen Sveriges 

städers kronouppbördstjänstemän gjord hemställan, att fullmäktige ville besluta 

dels att hos kungl. maj:t göra underdånig framställning om att städernas vederbörande 

kronouppbördstjänstemän måtte av statsmedel beredas ersättning för upprättande av den i § 14 

av lagen om pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 omförmälda förteckningen med 2 öre för 

varje å förteckningen upptagen person på sätt angående häradskrivarne finnes bestämt för åren 

1914-1918, 

dels ock, om så ej redan skett, att förenämnda ersättning skall till vederbörande tjänstemän 

utbetalas av stadens medel i avvaktan på utgången av ovannämnda hos kungl. maj:t gjorda 

framställning. 

Föreningen hade vidare hemställt, att stadsfullmäktige ville uppdraga åt Svenska stadsförbundet 

att bevaka städernas intresse i avseende å sådana författningar, som pålägga städernas 

kronouppbördstjänstemän ökat arbete utan vederlag. 

Sedan antecknats, dels att magistraten med tillstyrkan översänt ovanstående skrivelse till 

stadsfullmäktige för vidare åtgärd, dels att Luleå stad alltsedan förenämnda lag om 

pensionsförsäkring av den 30 juni 1913 tillkom hållit kronouppbördstjänstemannen skadeslös 

genom att av stadens medel lämna henne samma ersättning, som kronan tillerkänt 

häradskrivarne för samma sak, hade drätselkammaren tillstyrkt föreningens hos 

stadsfullmäktige gjorda hemställan dels om ingivande av underdånig framställming till kungl. 

maj:t i saken, dels om uppdrag till Svenska stadsförbundet att bevaka städernas rätt i 

förutnämnda hänseende. 

På hemställan av beredningsnämnden beslöto stadsfullmäktige att bifalla drätselkammarens 

förslag med den ändring, att Svenska stadsförbundet skulle bemyndigas att hos kungl. maj:t 

göra den underdåniga framställningen i ärendet. 

 

§ 12. 



Antecknades, att herr Westerberg under behandling av det i föregående paragraf omförmälda 

ärende infunnit sig till sammanträdet. 

 

§ 13. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av styrelsen för folkbiblioteket gjord 

anhållan om ett anslag av 450 kronor till läsrumsverksamhetens bedrivande under 1919. 

Under erinran att anslaget till biblioteket under en följd av år intill 1918 utgjorde 350 kronor, 

då detsamma ökades till 400 kronor, hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige tillstyrkt, att 

ett ökat anslag av 450 kronor måtte beviljas för läsrumsverksamheten under år 1919, mot 

föreskrift att redovisning lämnas till drätselkammaren över användning av medlen. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla drätselkammarens förslag med föreskrift tillika, att anslaget 

skulle uttaxeras. 

 

§ 14. 

Revisorerna för granskning av Luleå stads kommunala arbetslöshets- och hjälpkommittés 

räkenskaper hade till drätselkammaren inkommit med två särskilda berättelser, avseende den 

ena åren 1914 och 1915 samt de 7 första månaderna av 1916 samt den andra återstoden av 1916 

och hela 1917, och hade revisorerna, då anslagen och utbetalningarne syntes hava skett i 

författningsenlig ordning och utgifterna voro vederbörligen verifierade, tillstyrkt full 

ansvarsfrihet åt kommittén och dess kassaförvaltare för den tid revisionen avser. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att bevilja kommittén och dess 

kassaförvaltare ansvarsfrihet för åren 1914-1917. 

 

§ 15. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av Emelia Johanna Maria Hollstrand, 

änka efter avlidne f. d. stadsfogden G.G.Hollstrand, hos fullmäktige gjord hemställan, att hon 

med hänsyn till hennes mans långa anställning hos staden och till nu rådande dyrtid måtte av 

staden tillkännas ett understöd av 600 kronor per år. 

Efter anteckning att nu inkommen avskrift av bouppteckningsinstrument utvisade en brist i boet 

av kr 186: 50, hade drätselkammaren tillstyrkt bifall till änkefru Hollstrands anhållan om 

erhållande av ett årligt understöd av 600 kronor f. o. m. mannens död den 13 sept. 1917. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

bevilja änkefru Hollstrand ett årligt understöd av 400 kronor per år att utgå från av 

drätselkammaren föreslagna tid samt bestämde, att understödet för tiden till 1918 års slut skulle 

uttaxeras. 

Detta beslut fattades efter votering med 14 röster mot 13, vilka senare avgåvos för bifall till 

drätselkammarens förslag om understödets bestämmande till 600 kronor per år. 

 

§ 16. 

Stadsfullmäktige hade till drätselkammaren remitterat en av kungl. lotsstyrelsen hos kungl. 

kammarkollegium gjord framställning om vidtagande av åtgärder för befordrande till 

verkställighet av ett av konungens befallningshavande i Norrbottens län den 18 mars 1822 givet 

och av kungl. kollegium den 3 juli 1826 fastställt utslag rörande skyldighet för Luleå stad att 

på något ställe åt sjösidan, som för lotsningen kunde anses bekvämligt, upplåta en tomt åt 

lotsverket, vilken framställning remitterats till stadsfullmäktige för yttrande. 

Uti ärendet hade stadskamreraren och rådmannen P.Sandström inkommit med begärd 

utredning. 

Därefter hade drätselkammaren beslutit föreslå stadsfullmäktige att avgiva följande yttrande: 



Staden vidhåller sitt bestridande av skyldigheten att på grund av konungens 

befallningshavandes i Norrbottens län utslag den 18 mars 1822 upplåta tomt åt lotsverket, då 

så lång tid förflutit, innan lotsverket gjort sitt krav gällande, att nämnda föreläggande måste 

anses för längesedan förfallet. Skulle emellertid kungl. kammarkollegium finna staden skyldig 

att upplåta tomtplats åt lotsverket på grund av stadgandet i § 6 mom. 3 av kungl. förordningen 

den 9 juli 1862, är staden villig att för skäligt pris till lotsverket försälja lämplig tomt. För 

närvarande kan, staden dock icke giva anvisning på någon sådan, enär frågan om ordnande av 

hamnområdet, invid vilket enligt förenämnda kungl. förordning tjänlig tomt bör vara belägen, 

är föremål för särskilt omfattande utredning och förslag, vartill kommer, att ett av 

stadsfullmäktige antaget förslag till ny stadsplan över södra hamnområdet är beroende på kungl. 

maj:ts prövning och fastställelse samt det fördenskull ännu är oavgjort, vilka av de inom denna 

plan belägna tomterna skola användas till bebyggande eller till andra ändamål. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

såsom sitt yttrande åberopa drätselkammarens ovan anförda utlåtande. 

 

§ 17. 

Sedan byggnadskontoret till drätselkammaren inkommit med kostnadsförslag för insättande av 

en s. k. Bolinderspis med varmvattenberedare i stadshotellets kök, insättande av en gjuten 

sektionspanna för mera ekonomisk uppvärmning av spritbolagets lokaler ävensom 

kostnadsförslag för effektiv avstängning av hotellets lokaler, hade drätselkammaren beslutit hos 

stadsfullmäktige hemställa om ett anslag av 12,300 kronor för nämnda, arbetens utförande. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige att för ändamålet bevilja 

drätselkammaren det begärda anslaget å 12,300 kronor att uttaxeras.  

Detta beslut, i vad det avsåg anslag till insättande av en Bolinderspis i stadshotellets kök, 

fattades efter votering med 21 röster mot 6, som avgåvos för anslag å framställningen i denna 

del. 

 

§ 18. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige enhälligt en av drätselkammaren 

gjord anhållan om ett anslag för inköp av 10 st. nya serviser och 5 st. nya rännstensbrunnar å 

2,750 kronor att bestridas av lånemedel. 

 

§ 19. 

På förslag av byggnadskontoret hade drätselkammaren hos stadsfullmäktige anhållit om ett 

tilläggsanslag för instrumenteringen till omformaren å 5,000 kronor utöver av stadsfullmäktige 

den 26 april 1917 för utvidgning av elektricitetsverket anvisade 49,000 kronor att bestridas av 

lånemedel. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige enhälligt denna drätselkammarens 

anhållan. 

 

§ 20. 

Uti avgivet yttrande över en av kronokassören hos stadsfullmäktige gjord framställning om ett 

anslag för år 1919 av 1,000 kronor till avlönande av ett fast anställt biträde hade 

drätselkammaren tillstyrkt bifall till densamma. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bevilja kronokassören det begärda anslaget, att uttaxeras. 

 

§ 21. 

Stadsfullmäktige hade för yttrande till drätselkammaren remitterat en framställning från 

slumsystrarne i Luleå om ett anslag för år 1919 av 700 kronor till slumverksamheten. 



Drätselkammaren hade hemställt, att stadsfullmäktige ville för sagda ändamål anslå 500 kronor 

att upptagas i fattigvårdsstyrelsens stat för nästkommande år. 

Vid detta ärendes behandling biföllo stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 22. 

Uti avgivet yttrande över ett av svenska stadsförbundet gjort erbjudande om prenumeration å 

dess tidskrift till nedsatt pris hade drätselkammaren föreslagit, att stadsfullmäktige ville 

prenumerera å nämnda tidskrift för stadsfullmäktiges ledamöter även som de ledamöter och 

suppleanter i drätselkammaren, vilka icke tillhöra stadsfullmäktige. 

Vid föredragning av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av 

beredningsnämnden att bifalla detta drätselkammarens förslag samt bestämde, att härav 

föranledda kostnader skulle uttaxeras. 

 

§ 23. 

Sedan magistraten i skrivelse till drätselkammaren anmält, att på grund av den rådande dyrtiden 

vikarier för magistratens lagfarna ledamöter under semester nästkommande år icke torde kunna 

erhållas med mindre arvodet höjes till 500 kronor pr månad för vardera tjänsten, hade 

drätselkammaren hos stadsfullmäktige hemställt, att i nästa års stat måtte upptagas ett belopp 

av 1,000 kronor för avlönande av vikarier för borgmästaren och magistratssekreteraren under 

semester.  

På   beredningsnämndens   hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 24. 

På beredningsnämndens förslag beslöto stadsfullmäktige i enlighet med bestämmelsen i § 15 

av gällande kungl. förordning angående kommunalstyrelse i stad, att kallelser till 

stadsfullmäktiges sammanträden och allmän rådstuga under år 1919 skola införas i Norrbottens-

Kuriren, Norrskensflamman och Norrbottens-Tidningen. 

 

§ 25. 

På beredningsnämndens hemställan beslöto stadsfullmäktige att företaga val av sex ledamöter 

och lika många suppleanter i 1919 års taxeringsnämnd för Luleå stad, samt utsago därvid: 

till ledamöter: till suppleanter: 

bagaren C.Marklin köpmannen C.Lindgren 

bokföraren O.Frykholm järnhandlanden K.A.Lind 

snickaren B.A.Hellsten exekutionsbetjänten G.Wetter 

handlanden W.Thurfjell grosshandlaren M. Lindquist 

inspektören E.P.Lantz bankdirektören H.Flodmark 

vagnkarlen J.A.Öhman lokomotivföraren N.Falk. 

Därjämte beslöto stadsfullmäktige, likaledes på förslag av beredningsnämnden, att 

suppleanterna skulle anses valda var och en för den ledamot, som hade samma ordningsföljd 

som suppleanten. 

 

§ 26. 

Vid härefter företagna val utsagos till: 

suppleant i drätselkammaren efter herr A.Hammar, som bortflyttat från staden, för år 1919: herr 

J.O.Sjölin; 

ledamöter i hamndirektionen för år 1919: herrar G.Burström, N.Falk, L.Nordlander, L.Hjelm 

och K.A.Nordin samt till suppleanter för dem: herrar P.Th.Aurén, K.Mattsson och K.Olsson; 

fattigvårdare för åren 1919-1920: 



i l:a distriktet: fröken Anna Johansson, fruarna Augusta Jonsson och Olga Nordin, herrar 

J.Andersson, Alfred Gullberg och A.F.Sundström samt fröknarna Lydia Sundström och Signe 

Färnströrn; 

i 2:a distriktet: fröken Hildur Mörtzell, fruarna Julia Salander, Agnes Stenudd och Agnes 

Torstensson samt herrar Nils A.Andersson och V.Lund; 

i 3:e distriktet: fröken Sigrid von Garreltz, herrar C.L.Berglund, Ivar Bergqvist och C.J.Åström 

samt fruarna Frida Höglund och Matilda Jeppsson; 

i 4:e distriktet: fruarna Jenny Sandström, Sara Lindgren, Maria Hammarlund, Anna Hedman 

och Linda Nyberg samt herrar J.A.Westberg och N.B.Lindström; 

ledamöter i byggnadsnämnden för åren 1919-1922: herrar C.A.Flemström, J.A.Forssgren och 

L.Hjelm samt till dessas suppleanter: herrar A.O.Wahlgren, O.E.Wester och O.Olsson; 

ledamot i styrelsen för pantlånekontoret för åren 1919-1921: herr N.O.Lundström samt till 

suppleant herr C.Lindgren; 

ledamöter i folkskolestyrelsen för åren 1919-1922: herrar H.Hultström med 25 röster och 

D.Andersson med 17 röster, varjämte 8 röster tillföllo herr Nils A.Andersson; 

suppleant i folkskolestyrelsen för samma tid: fröken Märta Bucht; 

delegerad för flickläroverket för åren 1919-1921: herr A.Ljungberg; 

ledamöter i hälsovårdsnämnden för åren 1919-1922: fru Hild Sahlin och herrar B.A.Hellsten 

och A.Johnsson; 

suppleanter i hälsovårdsnämnden för samma tid: herrar O.Åhrström, A.Ulander och A.Enander; 

ledamöter i planteringsnämnden för åren 1919-1921: herrar K.Hj.Falkland, A.Ulander och 

G.Engman; 

ledamot i hästuttagningsnärnnden för år 1919 efter herr C.A.Gowenius, som avflyttat från orten: 

herr G.Groth; 

ledamöter i arbetsförmedlingsanstaltens styrelse för åren 1919-1922: herrar G.Andersson, 

J.A.Nilsson, J.V.Johansson och O.Widlund samt till dessas suppleanter: herrar B.A.Hellsten, 

M.Thingwall, E.Sandberg och J.A.Öhman; 

ledamöter i brandstodskommittén för år 1919: herrar C.A.Flemström och N.J.Nordström; 

suppleanter i samma kommitté för år 1919: herrar J.Bergling och N.Lundholm; 

ombud vid 1919 års mantalsskrivningar: herrar J.Lidgren, J.F.Johansson, C.A.Palm och 

N.P.Broman; 

ledamot i styrelsen för Luleå utskänkningsbolag för år 1,919: herr H.K.Brändström och till hans 

suppleant herr J.G.Roth; 

ledamöter i lönenämnden för år 1919: herrar N.Falk, K.Hj.Falkland, H.Andersson och 

O.Olsson; 

suppleanter i lönenämnden för år 1919: herrar V.Askeroth och Georg Olsson; 

ledamöter i nykterhetsnämnden för åren 1919-1922: herr Axel Nilsson, tillika ordförande, samt 

fröken Märta Bucht, vice ordförande; 

suppleanter för nykterhetsnämnden för samma tid: herrar Johan Eriksson och Aug.Ahrnell; 

revisorer av stadens räkenskaper för år 1918: herrar Rob.Lund, G.Edström och H.F.Pira; samt 

till dessas suppleanter herrar G.Kristiansson, F.Lindgren och K.Krook; 

revisor au läroverksbyggnadsfondens räkenskaper för år 1918: herr K.Olsson och till hans 

suppleant herr C.Lundmark; 

revisor av Luleå utskänkningsbolags räkenskaper för år 1918: herr H.Flodmark och till hans 

suppleant herr E.P.Lantz; 

revisor av arbetsförmedlingsanstaltens styrelse för år 1918: herr H.Björnlund och till hans 

suppleant herr E.P.Lantz. 

 

§ 27. 

Från lönenämnden hade inkommit en så lydande skrivelse: 



’Till Stadsfullmäktige. 

Med överlämnande av särskilda framställningar om lönereglering och dyrtidstillägg från 

stadsbokhållaren, tjänstemännen vid byggnadskontoret, poliskåren samt Luleå 

tjänstemannaförening, vilka framställningar remitterats till lönenämnden för yttrande, får 

lönenämnden härmed för stadsfullmäktige framlägga det resultat, vartill nämnden kommit vid 

prövning av framställningarna. 

Dessa innehålla såsom stadsfullmäktige torde finna i huvudsak önskemål om viss lönereglering 

och jämnsides därmed utgående dyrtids-och familjetillägg. Befattningshavarna synas med sin 

framställning om delvis lönereglering hava velat i möjligaste mån förebygga det tillstånd av 

osäkerhet i lönehänseende, som givetvis blir en följd av dyrtidens motverkande genom dyrtids- 

och familjetillägg. Det torde icke kunna bestridas, att ur berörda synpunkt en lönereglering till 

viss gräns redan nu varit önskvärd, även om den allt fortfarande pågående kristiden skulle ha 

rest stora svårigheter vid löneregleringens rättvisa genomförande. Då emellertid 

framställningarna om lönereglering kommit lönenämnden så sent tillhanda, att det icke varit 

möjligt att framlägga ett löneregleringsförslag, tillämpligt fr. o. m. år 1919, samt nämnden 

dessutom icke ansett sig av stadsfullmäktige härtill bemyndigad, har nämnden ansett sig böra 

föreslå stadsfullmäktige att även för år 1919 bevilja stadens befattningshavare ett dyrtids- och 

familjetillägg, som med hänsyn till levnadskostnadernas allmänna stegring må anses skäligt. 

Det har härvid synts nämnden lämpligt att vid förslagets upprättande så nära som möjligt ansluta 

sig till de för föregående årets dyrtids-och familjetillägg gällande grunder, l avseende å 

dyrtidstilläggets storlek har nämnden anslutit sig till den av styrelsen för Luleå 

tjänstemannaförening uttalade uppfattning, att till grund för dyrtidstillägget bör läggas kungl. 

socialstyrelsens kvartalsvis avgivna officiella dyrtidsberäkningar sålunda, att varje 

befattningshavare vidkännes i/3 av dyrtidsstegringen och staden 2/s, varemot familjetillägget 

ansetts böra utgå efter samma grunder som föregående år. Beträffande dyrtidstillägget har 

lönenämnden räknat med ett minimum av 1,600 kr. och ett maximum av 3,000 kr. 

Vid förevarande frågas behandling har inom nämnden väckts förslag, att jämväl stadens 

pensionärer med hänsyn till deras så gott som undantagslöst svaga ekonomiska ställning borde 

komma i åtnjutande av det ifrågasatta dyrtidstillägget. I livligt beaktande av det behjärtansvärda 

häri har lönenämnden, oaktat någon framställning härom icke av pensionärerna gjorts, likväl 

funnit sig böra föreslå stadsfullmäktige att för år 1919 bevilja stadens pensionärer samma 

dyrtidstillägg som kan bliva bestämt för befattningshavarna, dock utan minimigräns. 

Under uttalande av önskvärdheten av att stadsfullmäktige snarast måtte låta föranstalta om 

utarbetande av ett förslag till lönereglering för stadens befattningshavare att träda i tillämpning 

från den l januari 1920 får alltså lönenämnden föreslå stadsfullmäktige att antaga det vid denna 

skrivelse fogade förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare, däri 

inbegripet dyrtidstillägg för pensionärerna samt familjeunderstöd till stadens arbetare för år 

1919. 

Förslaget, som grundar sig å kungl. socialstyrelsens senaste kvartalsrapport, enligt vilken 

levnadskostnadernas allmänna stegring den l oktober 1918 utgjorde 142 %, slutar å ett belopp 

av  

i   dyrtids-   och   familjetillägg   för   stadens   befattningshavare 

samt dyrtidstillägg för pensionärerna     kr. 128,508: 50 

i familjetillägg för befattningshavarna    kr. 16,000:- samt 

i familjeunderstöd för arbetarna      kr. 20,100:- 

eller sammanlagt å kr. 164,608: 50 

 

Mot lönenämndens förslag beträffande maximibeloppet av dyrtidstillägget har ordföranden i så 

måtto anmält avvikande mening, att ordföranden för sin del funnit familjetillägget böra 

inneslutas i dyrtidstilläggets maximum. 



Luleå den 30 november 1918. 

På Lönenämndens vägnar: 

Nils Falk. 

G. Fjellman.’ 

 

Det i skrivelsen åberopade förslag var av följande lydelse: 

Förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens befattningshavare och familjeunderstöd till 

arbetare för år 1919. 

Den ordinarie och extra befattningshavare med månadslön, som är i stadens tjänst under år 1919 

och uppbär avlöning enligt senast år 1917 fastställd lönestat, erhåller dyrtids- och familjetillägg 

för år 1919 enligt följande grunder: 

dyrtidstillägg utgår med 95 % å befattningshavarens från staden under året utgående kontanta 

avlöning, exklusive sportler eller vederlag för mistade sådana, dock minst med ett belopp av 

1,600 kronor och högst med 3,000 kronor, samt utbetalas månadsvis i förskott. 

familjetillägg för befattningshavare utgår per år med: 

för hustru eller den, som i hustruns ställe utför hennes husliga gärning, 200 kronor, 

för barn under 15 år 100 kronor, 

för barn över 15 år eller föräldrar, som äro oförmögna att sig själva försörja, likaledes 100 

kronor vardera. 

För arbetsförmän och arbetare, som varit sysselsatta i stadens arbeten minst sex månader under 

år 1918, utgår ett familjeunderstöd efter nyss omförmälda grund. 

Familjetillägget respektive familjeunderstödet utgår månadsvis i förskott till befattningshavare 

och arbetare, som vid utbetalningen är i stadens tjänst, samt får icke överskrida 700 kronor per 

år eller 58 kronor 34 öre per månad. 

I övrigt gälla följande undantagsbestämmelser: 

Dyrtidstillägget beräknas å den kontanta avlöningen utan minimigräns för 

l:o) ordinarie befattningshavare, som åtnjuter fri bostad och bränsle m. m., 

2:o) ordinarie brandmanskap, 

3:o) stadsläkare, stadssjuksköterska, stadsbarnmorska, skorstensfejarmästare samt 

kronojägaren, 

4:o) borgerlig rådman, sekreteraren hos stadsfullmäktige och lönenämnden, siffergranskaren 

W.Sahlin, föreståndaren vid köttbesiktningsbyrån. F.Rosengren, baderska vid folkskolan, 

vaktmästare vid Karlsviks, Mjölkuddens och Notvikens skolor, vaktmästare vid saluhallen samt 

städerskor och tillsyningsmannen vid bränngropen, 

5:o) stadens pensionärer. 

De under 2:o), 3:o), 4:o) och 5:o) omförmälda befattningshavare åtnjuta ej familjetillägg. 

Därest båda makarna äro i stadens tjänst och hustrun uppbär dyrtidstillägg utgår ej familjetillägg 

för henne. 

Lönenämnden hade därjämte beträffande en av rådmannen P.Sandström till nämnden ingiven 

framställning anmärkt, att densamma kommit lönenämnden tillhanda först sedan grunderna för 

dyrtidstilläggels utgående varit föremål för slutlig behandling inom nämnden. 

Vid föredragning av detta ärende hade beredningsnämnden hemställt, att stadsfullmäktige ville 

antaga lönenämndens ovan intagna förslag till dyrtids- och familjetillägg för stadens 

befattningshavare   och   familjeunderstöd   till   arbetare för år 1919 med följande ändringar: 

att dyrtids- och familjetillägg icke utgår till städerskor, enär det arbete de utföra är ett 

ackordsarbete och de sålunda äro i tillfälle att begära av dyrtiden påkallad förhöjning av 

ackordsprisen; 

att dyrtidstillägg icke utgår å det understöd, som av beredningsnämnden vid dess sammanträde 

den 10 dennes föreslagits åt änkefru Emilia Hollstrand; 



att i enlighet med lönenämndens ordförandes reservation familjetillägget bör inneslutas i 

dyrtidstilläggets maximum, så att sammanlagda beloppet av dyrtids- och familjetillägg icke för 

någon befattningshavare får överskrida 3,000 kronor. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att antaga lönenämndens förslag till 

dyrtids- och familjetillägg för stadens befallningshavare och familjeunderstöd till arbetare för 

år 1919 med följande ändringar: 

att dyrtids- och familjetillägg icke utgår till städerskor; 

att dyrtidstillägget å det understöd, som enligt stadsfullmäktiges beslut i § 15 här ovan beviljats 

åt fru Emilia Hollstrand, utgår med 50 proc. å understödets belopp. 

Beslutet angående sistnämnda punkt fattades efter votering med 15 röster mot 12, vilka senare 

avgåvos för bifall till heredningsnämndens förslag i denna del. 

Slutligen beslöto stadsfullmäktige att till lönenämnden för yttrande remittera en av rådmannen 

P.Sandström till lönenämnden ingiven framställning rörande beräkningen av det till honom 

utgående dyrtidstillägg. 

 

§ 28. 

Vid föredragning och granskning av från magistraten inkommet   generalförslag   till   utgifts- 

och inkomststat för Luleå stad för år 1919 hade beredningsnämnden föreslagit, att 

stadsfullmäktige ville fatta följande beslut: 

l:o) att i drätselkammarens utgiftsstat under ’16 gator, vägar och torg’ upptagna anslag å 7,700 

kronor till reparation av Skeppsbrogatan mellan Rådstu- och Kungsgatan skulle utgå, enär 

denna kostnad till största delen anses böra bekostas av hamnens medel; 

2:o) att i generalförslaget upptagna posten till ’ökning av oförutsedda utgifter i 

drätselkammarens stat’ ökas med kr. 2,304: 15 eller till kr. 4,283: 86. 

Då den i generalförslaget till uttaxering föreslagna brist å kr. 1,265,327: 29 sålunda enligt punkt 

l här ovan borde minskas med 7,700 kronor och enligt punkt 2 ökas med kr. 2,304: 15, alltså en 

minskning utöver ökningen av kr. 5,395: 85, återstod till uttaxering en brist av kr. 1,259,931: 

44, med anledning varav beredningsnämnden hemställt att stadsfullmäktige med godkännande 

i övrigt av de föreliggande staterna ville till täckande av denna brist fastställa en uttaxering av 

9 kronor 34 öre pr bevillningskrona av 134,896: 30 bevillningskronor. 

Stadsfullmäktide beslöto att göra följande ändringar i och tillägg till dessa beredningsnämndens 

förslag: 

rörande drätselkammarens stat: 

l:o) att under utgiftsposten l c ’tillfälliga lån’ upptagna växelskulder skulle minskas från 

680,000 kronor till 650,000 kronor samt motsvarande minskning ske under inkomstposten l b 

’tillfälliga lån’; 

2:o) att, då ingen ränta beräknats under utgiftsposten 3 c å växelskulden, upptaga sådan ränta 

med ett belopp av 24,000 kronor, med vilket belopp alltså bristen att uttaxera ökas; 

3:o) att till följd av de under utgiftsposten 8 ’polisverket b beklädnad’ förekommande stora 

beloppen för överskridna anslag för år 1918 uppdraga åt drätselkammaren att verkställa  

och   till   stadsfullmäktige   inkomma  med  utredning, i vad mån inköp skett av onödiga  

effekter för polisväsendet; 

4:o) att under 15 ’allmänna byggnader, egendomar och skogar’ upptagna utgiftsposten till 

omläggning av plåttaket å stallbyggnaden till stadshuset (Kalkonen n:o 5) skulle nedsättas från 

5,300 kronor till 1,000 kronor för nödtorftig reparation och målning av samma tak, varigenom 

bristen att uttaxera minskas med 4,300 kronor; 

5:o) att beträffande anslaget under samma rubrik till inredning av laboratorium och inköp av 

bord och stolar i karantänstallarne kr. 782: 56, vilket belopp förekommer jämväl å inkomstsidan 

såsom besparat anslag från föregående år, anmoda drätselkammaren att låta anstå med nämnda 

arbete till år 1920, om så ske kan; 



6:o) att till följd av stadsfullmäktiges beslut under § 9 här ovan i protokollet utgiftsposten under 

rubrik 35 ’anslag för särskilda sociala ändamål’ å 2,500 kronor till brädfodring av 

barnkolonibyggnaden, vilket belopp förekommer jämväl å inkomstsidan under samma rubrik 

såsom avsett att täckas med lånemedel, skulle utgå; 

7:o) att på grund av stadsfullmäktiges under § 27 här ovan i protokollet antecknade beslut 

utgiftsposten under rubrik 36 ’andra och oförutsedda utgifter’ till dyrtidstillägg för år 1919 till 

pensionärer och understödstagare skulle ökas med 200 kronor och posten oförutsedda utgifter 

under samma rubrik minskas med samma belopp: 

rörande generalförslaget: 

8:o) att utgiftsposten ’ökning av oförutsedda utgifter i drätselkammarens stat’ skulle utöver av 

beredningsnämnden föreslagen ökning med kr. 2,304: 15 ökas med ytterligare kr. 7,279: 26, 

med vilket belopp bristen att uttaxera ökas. 

Med godkännande i övrigt av beredningsnämndens här ovan upptagna förslag och då enligt 

punkterna 2 och 8 här ovan bristen att uttaxera borde ökas med kr. 31,279: 26 samt enligt punkt 

4 minskas med 4,300 kronor, alltså en ökning utöver minskningen av kr. 26,979: 26, fastställde 

stadsfullmäktige till täckande av den i generalförslaget förefintliga brist å kr. 1,286,910: 70 en 

uttaxering för år 1919 av 9 kronor 54 öre per bevillningskrona av 134,896,30 bevillningskronor. 

Då för kyrkan förut bestämts en uttaxering av 56 öre per bevillningskrona, komma 1919 års 

utskylder i sin helhet att belöpa sig. till 10 kronor 10 öre per bevillningskrona. 

 

§ 29. 

På beredningsnämndens förslag biföllo stadsfullmäktige en av drätselkammaren gjord anhållan 

om bemyndigande för kammaren att för år 1919 förnya stadens lån å löpande räkning å 200,000 

kronor. 

 

§ 30. 

Till beredningsnämnden remitterades: 

l:o) Hyresnämndens framställning om höjning av arvodena åt dess ordförande och sekreterare; 

2:o) Diakonissanstaltens begäran om dyrtidstillägg för det barn, som barnavårdsnämnden har 

intagit å anstaltens skyddshem vid Sjötorp. 

 

§ 31. 

Till drätselkammaren remitterades: 

1:o) Nederluleå kommuns underdåniga besvär i fråga om Bergverksaktiebolaget Frejas 

inkomsttaxering år 1915; 

2:o) Livsmedelsnämndens begäran om. anslag till lindrande av de mindre bemedlades 

levnadsvillkor; 

3:o) Bror Jonssons begäran om restitution av de utav honom i egenskap av poliskonstapel 

erlagda pensionsavgifter; 

4:o) Livsmedelsnämndens framställning om ersättning för skada, som tillfogats en del 

potatisodlare genom stadens byggnadsarbeten i kvarteret Renen; 

5:o) Livsmedelsnämndens utredning rörande befarad förlust å den av nämnden bedrivna 

handelsrörelse; 

6:o) Isak Johanssons begäran om tillstånd att få uppföra en sommarstuga å vretan n:o 457-459; 

7:o) En framställning från Mjölkuddens innevånare om åtgärder till förbättring av betesmarken 

å Notviken; 

8:o) Begäran från stadens ombud vid årets mantalsskrivningar om ersättning för deras arbete; 

9:o) Bröderna Åströms begäran att få uppföra ett boningshus å vretan n:o 154-155 å 

Mjölkudden. 

 



§ 32. 

Till lönenämnden remitterades: 

l:o) Befattningshavarnes   å   byggnadskontoret   begäran   om ett supplementstillägg för 

innevarande år av 250 kronor; 

2:o) J.Nilssons begäran om pension såsom vaktmästare vid stadens folkskolor. 

 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund, Melcher Lindquist, Leo Nordlander.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med drätselkammarens tekniska nämnd i Luleå den 23 

december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Fernlund, Brännström, Groth och J.A.Nilsson. 

t.f. byggnadschefen E.Möller. 

 

§1. 

Beviljade nämnden på tillstyrkan av byggnadskontoret en utbetalning till entreprenören 

J.Johansson av 1000 kronor å kontraktet av den 8 juni 1918 emellan honom och Luleå stads 

drätselkammare ang. uppförande av 3 st. bostadshus i kvarteret Tigern. 

 

§2. 

Godkändes av byggnadskontoret upprättat förslag till kontrakt mellan Luleå stads 

drätselkammare och John E.Ruth ang. utförande av vinterunderhållet av stadens landsvägar 

m.m. 

 

§3. 

Meddelade ordföranden, att han beviljat brandchefen U.Ullman tjänstledighet under 5 dagar 

f.o.m. den 18 innevarande december. 

Sedan stadskamreraren vidare meddelat att brandchefen låtit meddela, att han, på grund av 

nödvändig närvaro vid en operation, icke kunde träda i tjänst förrän den 24 i samma månad, 

beslutade nämnden, att dels godkänna den av ordföranden brandchefen beviljade 

tjänstledigheten av 5 dagar dels att ävenledes bevilja honom tjänstledighet för den 23 

innevarande december. 

 

§4. 

Beslutade nämnden på byggnadskontorets förslag att för stadshotellet inköpa dörrstängare, 

märke Lux, för en kostnad av högst 1900 kronor. 

 

§5. 

Protokollet förklarades genast justerat. 

 

 Som ovan 



  Å tjänstens vägnar: 

  K.H.Santesson 

Justeras: 

Herm.Fernlund” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, hållet hos stadsfullmäktige i Luleå den 30 december 1918. 

 

Närvarande: Herrar ordföranden och vice ordföranden samt herrar Flemström, Westerberg, 

Thurfjell, Åhrström, Carlgren, Hellsten, fröken Holm, herrar Lind, N.Falk, fröken Svensson, 

herrar Hanson, Palm, Axel Nilsson, Hage, Widlund, fru Bohlin, herrar Lindquist, Hedman, 

J.A.Nilsson, A.V.Falk, Andersson, Berlin, Groth, Hultström och Nordlander samt 

stadskamreraren, varemot som frånvarande antecknades herrar Brändström, Lindgren och 

Svensén. Av dessa hade herr Svensén anmält sig förhindrad att bevista sammanträdet och de 

övriga voro frånvarande utan anmält laga förfall. 

 

§ l. 

Utsagos herrar Flemström och Westerberg att jämte herr ordföranden fredagen den 3 januari 

1919 klockan 5 e. m. justera dagens protokoll. 

 

§ 2. 

Uti avgivet yttrande över en av hamnspårstillsyningsmannen Axel Björk hos stadsfullmäktige 

gjord framställning att få köpa stadens del av tomt n:o 5 i kvarteret Laken hade drätselkammaren 

hemställt, att som grosshandlaren Atle Burman numera antagit stadsfullmäktiges den 29 mars 

1917 gjorda erbjudande att till honom försälja ovannämnda tomt för ett pris av l krona 50 öre 

per kv. fot, Björks framställning icke måtte till någon åtgärd föranleda. 

På beredningsnämndens hemställan biföllo stadsfullmäktige detta drätselkammarens förslag. 

 

§ 3. 

Från   folkskolestyrelsen   hade inkommit följande protokollsutdrag: 

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med Luleå stads folkskolestyrelse den 10 okt. 1918. 

’§2. 

Genom skrivelse den 26 sistl. september hade lärarekåren vid Luleå folkskolor inkommit med 

framställning om lönereglering, varjämte skolköks- och slöjdlärarinnorna sedermera inkommit 

med framställningar i liknande syfte. Sedan folkskolestyrelsen vid sammanträde den 4 

innevarande oktober tillsatt en kommitte, bestående av folkskolestyrelsens ordförande hr 

A.Gullberg, ledamoten hr D.Andersson samt överläraren P.Edw.Lindmark, för uppgörande av 

förslag till lönestat för lärarepersonalen vid Luleå stads folkskolor, hade kommittéen nu 

inkommit med sådant förslag. 

Folkskolestyrelsen beslöt för sin del godkänna kommittéens förslag till lönereglering för 

folkskollärare, folkskollärarinnor och småskollärarinnor samt i anslutning därtill anhålla om 

stadsfullmäktiges godkännande av följande lönestat: 

 

Hyresersättning:      

Ordinarie folkskollärare     900:- kr. 

Ordinarie folkskollärarinna    675:- kr. 

Småskollärarinna samt vid folkskolan anställda e.o. och vik. lärare och 



lärarinnor      400:- kr. 

 

Vedbrandsersättning: 

Ordinarie folkskollärare     400:- kr. 

Ordinarie folkskollärarinna    325:- kr. 

Småskollärarinna samt vid folkskolan anställda e.o. och vik. lärare och 

lärarinnor      250:- kr. 

 

Stadsläraretillägg å grundlönen: 

Småskollärarinna     200:- kr. 

E.o. och vik. folkskollärare    400:- kr. 

E.o. och vik. folkskollärarinna    350:- kr. 

E.o. och vik. småskollärarinna    200:- kr. 

 

Kommunala ålderstillägg: 

Ordinarie folkskollärare    3 st. a 200:- kr. 

Ordinarie folkskollärarinna   3 st. a 100:- kr. 

Småskollärarinna    3 st. a 50:- kr. 

 

Lönestaten skulle således få följande utseende: 

Ordinarie folkskollärare  1:sta lönegr.   3.400:- kr. 

 ”  2:dra lönegr.   3.900:- kr. 

 ”  3:dje lönegr.   4.400:- kr. 

 ”  4:de lönegr.   4.900:- kr. 

 

Ordinarie folkskollärarinna 1:sta lönegr.   2.900:- kr. 

 ”  2:dra lönegr.   3.200:- kr. 

 ”  3:dje lönegr.   3.500:- kr. 

 ”  4:de lönegr.   3.800:- kr. 

 

Småskollärarinna  1:sta lönegr.   2.050:- kr. 

 ”  2:dra lönegr.   2.250:- kr. 

 ”  3:dje lönegr.   2.450:- kr. 

 ”  4:de lönegr.   2.650:- kr. 

 

E.o. och vik. folkskollärare    2.750:- kr. 

E.o. och vik. folkskollärarinna    2.500:- kr. 

E.o. och vik. småskollärarinna    1.850:- kr. 

 

Särskilda tillägg: 

För de lärare vid Karlsviks skola, vilka äro skyldiga att taga bostad och vedbrand in natura 

följande tillägg till grundlönen: 

Ordinarie folkskollärare     300:- kr. 

Ordinarie folkskollärarinna    200:- kr. 

Småskollärarinna     100:- kr. 

 

 

För småskollärare N. V. Nilsson i Mjölkudden, som enligt riksdagens beslut från statsverket 

erhåller kr. 200:- utöver grundlönen för småskollärarinna i motsvarande lönegrad, ett personligt 

kommunalt lönetillägg å kr. 150:- , varigenom hans lön kommer att uppgå till 3.000:- kr. 



 

Överlärarens tilläggsarvode: 

Folkskolestyrelsen föreslår, att detta tilläggsarvode höjes från nuvarande kr. 400:- till 1,000:- 

kr. 

För skolkökslärarinna beslöt styrelsen efter omröstning med fyra röster mot tre att med höjning 

av grundlönen utöver vad kommittén föreslagit med kr. 300:- föreslå följande lönestat: 

 

1:sta lönegraden 2.600:- kr. 

2:dra lönegraden 2.850:- kr. 

3:dje lönegraden 3.100:- kr. 

4:de lönegraden 3.350:- kr. 

 

För slöjdlärarinna beslöt folkskolestyrelsen föreslå följande lönestat: 

 

1:sta lönegraden 2.300:- kr. 

2:dra lönegraden 2.550:- kr. 

3:dje lönegraden 2.800:- kr. 

4:de lönegraden 3.050:- kr. 

 

Dessa belopp överstiga i varje lönegrad med kr. 200:- vad kommittén föreslagit. 

 

I fråga om skolkökslärarinnas lön röstade minoriteten för ett av hr Hultström framställt förslag, 

att lönen skulle i varje lönegrad sättas 100 kr. lägre, än vad styrelsen föreslagit. 

I sin framställning till folkskolestyrelsen hade lärarekåren anhållit även om årlig ersättning för 

planteringsland med kr. 300:-. Då enligt styrelsens mening stöd för anspråk om sådan 

ersätttning icke förefinnes i gällande författningar, ansåg sig styrelsen sakna anledning tillstyrka 

bifall till .denna anhållan, men ville styrelsen i anslutning till hittills gällande föreskrifter, att 

det ’bör, såvitt sig göra låter, åt läraren till brukning för eget behov av jordfrukter upplåtas ett 

lämpligt jordland’, för sin del framhålla önskvärdheten av att staden i samband med upplåtande 

av kolonilotter måtte avgiftsfritt tilldela lärarekårens medlemmar lämpliga planteringsland. 

 

Till protokollet skulle dessutom antecknas, att folkskolestyrelsen vid uppgörande av detta 

förslag till lönestat utgått från den förutsättningen, att lärarekåren under kristiden skulle 

tillerkännas dyrtidstillägg i likhet med stadens övriga befattningshavare. 

 

Lärarekårens representant folkskolläraren G.Landström begärde få till protokollet antecknat, att 

enligt hans åsikt lärerekåren icke kunde betrakta den nu tillstyrkta löneregleringen som definitiv 

utan måste anse den som ett provisorium under den tid, dyrtidstillägg komme att utgå. 

 

Dag som ovan. 

Alfr. Gullberg. 

/P. Edv. Lindmark.’ 

 

Över detta förslag hade lönenämnden avgivit följande yttrande: 

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 30 november 1918. 

 

’Närvarande:   Herrar Falk, Ullman, Falkland och Olsson. 

§ l. 



Genom särskilda skrivelser till Luleå folkskolestyrelse resp. den 26 och den 30 sistlidne 

september hade lärarekåren vid Luleå folkskolor samt skolköks- och slöjdlärarinnorna 

därstädes inkommit med framställning om lönereglering. 

Härefter hade styrelsen översänt handlingarna i ärendet jämte eget yttrande till stadsfullmäktige, 

som vid sammanträde den 24 oktober 1918 remitterat ärendet till lönenämnden för yttrande. 

Vid föredragning härav beslöt lönenämnden föreslå stadsfullmäktige att godkänna det i 

folkskolestyrelsens protokoll den 10 oktober 1918 innehållna förslag till lönestat för 

folkskollärare, folkskollärarinnor och småskollärarinnor. 

Därvid skulle emellertid anmärkas, att den för ordinarie folkskollärare föreslagna 

hyresersättning å 900 kr. samt vedbrandsersättning å 400 kr. per år förefölle den förra väl högt 

och den senare väl lågt tilltagen. 

Då emellertid någon utredning angående de i staden för närvarande rådande hyres- och 

vedpriser icke förebragts, fann sig lönenämnden böra före-slå stadsfullmäktige att fastställa 

nämnda belopp dock allenast för tids-perioder av resp. 5 och l år, börande före utgången av 

varje sådan tidsperiod folkskolestyrelsen till stadsfullmäktige avgiva av utredning åtföljt förslag 

till ersättningsbeloppens fixerande för nästkommande period. 

Då vidare vid granskning av de av folkskolestyrelsen föreslagna stadslärartilläggen framgick, 

att ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor icke upptagits till erhållande av dylikt tillägg, 

beslöt lönenämnden, som ansåg stadslärartillägg jämväl för nämnda befattningshavare av 

behovet påkallat för erhållande för framtiden av kvalificerad lärarpersonal, föreslå 

stadsfullmäktige att tillerkänna jämväl ordinarie folkskollärare och folkskollärarinna ett 

stadslärartillägg av resp. 500 kr. och 300 kr. 

Härjämte beslöt lönenämnden tillstyrka dels det av folkskolstyrelsen föreslagna personliga 

lönetillägget till småskolläraren N.V.Nilsson i Mjölkudden samt det föreslagna tilläggsarvodet 

till överläraren, dels ock de föreslagna lönestaterna för skolköks- och slöjdlärarinnorna. 

Beträffande den av lärarkåren gjorda framställningen om årlig ersättning för planteringsland 

ansåg sig lönenämnden i likhet med folkskolestyrelsen och på av styrelsen anförda skäl icke 

lagligen kunna tillstyrka bifall till framställningen, varemot lönenämnden fann sig böra biträda 

folkskolestyrelsens hemställan, att staden i samband med upplåtande av kolonilotter måtte 

avgiftsfritt tilldela lärarkårens medlemmar lämpliga planteringsland. 

I samband härmed beslöt lönenämnden föreslå stadsfullmäktige att uppdraga åt 

folkskolestyrelsen och drätselkammaren att till stadsfullmäktige inkomma med förslag rörande 

de närmare villkor och bestämmelser, som för dylik upplåtelse kunde anses erforderliga. 

Beträffande slutligen framställningen om särskilda tillägg till grundlönen för lärare och 

lärarinnor vid Karlsviks folkskola beslöt lönenämnden, enär något skäl för dylika lönetilläggs 

utbetalande till ifrågavarande lärarpersonal ej förebragts, hemställa om avslag å 

framställningen. 

Slutligen antecknades, dels att genom det av lönenämnden föreslagna stadslärartillägget för 

jämväl ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor uppkomme en ökning i 

folkskolestyrelsens stat med 9,900 kr., dels ock att genom de av lönenämnden avstyrkta 

särskilda tilläggen för lärarne vid Karlsviks folkskola uppstode en minskning i samma stat med 

700 kr., vadan de av lönenämnden föreslagna förändringarna skulle medföra en total ökning i 

folkskolestyrelsens stat av 9,200 kr. 

Mot förestående beslut, såvitt därigenom ordinarie folkskollärare och folkskollärarinnor 

föreslagits komma i åtnjutande av stadslärartillägg, reserverade sig herr Olsson. 

 

Som ovan.    

På  lönenämndens vägnar: 

Nils Falk. G. Fjellman.’ 

 



Beredningsnämnden hade hemställt, att stadsfullmäktige ville godkänna folkskolestyrelsens 

förslag med de däri av lönenämnden föreslagna ändringar och tillägg samt besluta, att det 

belopp, som för löneregleringens genomförande skulle erfordras utöver vad som i 

folkskolestyrelsens stat för år 1919 anvisats eller 9,200 kronor, skulle uttaxeras. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige att antaga lönenämndens förslag med 

följande ändringar: 

att hyres- och vedbrandsersättningarne bestämmas för tidsperioder av allenast två år i sänder; 

att hyresersättningen till småskollärarinna samt vid folkskolan anställde e. o. och vikarierande 

lärare och lärarinnor bestämmes efter samma grund som för folkskollärare, d. v. s. 225 kronor 

per rum till 450 kronor; detta beslut fattades efter votering med 15 röster mot 11, vilka röstade 

för löne-nämndens och folkskolestyrelsens förslag i denna del; 

att de kommunala ålderstilläggen till småskollärarinna höjas från 50 kronor till 100 kronor 

vardera; detta beslut fattades med 15 röster mot 11, vilka senare avgåvos för bifall till 

folkskolestyrelsens förslag i denna punkt. 

Därjämte beslöto stadsfullmäktige, att det belopp, som för löneregleringens genomförande 

skulle erfordras utöver vad som i folkskolestyrelsens stat för år 1919 anvisats, skulle uttaxeras. 

Ett av herr Carlgren väckt förslag, att stadsläraretillägg icke skulle utgå för ordinarie 

folkskollärare och folkskollärarinna, avslogs med 14 röster mot 12, och ett förslag att särskilda 

tillägg enligt folkskolestyrelsens förslag skulle utbetalas till lärarne i Karlsvik avslogs med 20 

röster mot 7. 

 

§ 4. 

I skrivelser till folkskolestyrelsen hade de lärare och lärarinnor, som undervisa i slöjd, anhållit 

om höjning av slöjdarvodet till 450 kronor för varje slöjdgrupp. 

Med anledning härav hade folkskolestyrelsen hos stadsfullmäktige hemställt, att arvodet för 

undervisning i pedagogisk , träslöjd och kvinnligt handarbete måtte tills vidare bestämmas till 

300 kronor för manlig och 250 kronor för kvinnlig slöjdgrupp. 

Lönenämnden hade uti avgivet yttrande tillstyrkt bifall till detta folkskolestyrelsens förslag. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla folkskolestyrelsens förslag. 

Ett av fru Bohlin väckt förslag att arvodet för den kvinnliga slöjden skulle utgå med samma 

belopp som för den manliga blev av stadsfullmäktige avslaget med 14 röster mot 10. 

 

§ 5. 

Folkskolestyrelsen hade till stadsfullmäktige överlämnat en av vaktmästaren vid folkskolan V. 

Lund gjord framställning om ett personligt lönetilllägg f. o. m. år 1919 av 300 kronor och hade 

folkskolestyrelsen därvid tillstyrkt bifall till densamma. 

Lönenämnden hade uti avgivet yttrande hemställt, att enär Lund vore ordinarie 

befattningshavare och alltså i likhet med övriga befattningshavare föreslagits till erhållande av 

dyrtidstillägg för år 1919, framställningen icke måtte till någon stadsfullmäktiges åtgärd 

föranleda. 

Vid föredragning av ärendet beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

avslå Lunds framställning. 

 

§ 6. 

Då det i stadsfullmäktiges beslut om dyrtidstillägg för stadens befattningshavare, med vilka 

lärarepersonalen vid stadens folkskolor likställts, förekommande uttrycket: ’ordinarie och extra 

befattningshavare med månadslön etc.’ kunde tolkas så, att vid folkskolan innevarande år 

anställda vikarier skulle vara berättigade till dyrtidstillägg enligt samma grunder som för 

ordinarie, hade folkskolestyrelsen hos stadsfullmäktige anhållit om direktiv rörande tolkningen 



av beslutet och samtidigt anmält, att ett ytterligare anslag av 3,000 kronor är behövligt, ifall 

även vikarier skola erhålla dyrtidstillägg. 

Uti avgivet yttrande över denna framställning hade lönenämnden uttalat, att enligt dess mening 

den av folkskolestyrelsen citerade ordalydelsen av stadsfullmäktiges beslut den 20 december 

1917 i fråga om dyrtidstillägg för stadens befattningshavare för år 1918 icke lämnade rum för 

en sådan tolkning som den av folkskolestyrelsen ifrågasatta. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av beredningsnämnden att 

återremittera detsamma till lönenämnden för uppgörande av förslag till dyrtidstillägg  åt 

sjukvikarier och vakansvikarier för år  1918. 

 

§ 7. 

Från lönenämnden hade inkommit ett så lydande protokollsutdrag: 

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med lönenämnden den 6 december 1918. 

 

’§ 2. 

Sedan den av stadsfullmäktige till lönenämnden hänskjutna frågan om dyrtids- och 

familjetillägg åt folkskollärarkåren för år 1919 varit föremål för behandling inom lönenämnden 

vid särskilda sammanträden, företogs nu denna fråga till slutligt avgörande. 

Därvid beslöt lönenämnden till en början föreslå stadsfullmäktige, att folkskollärarkåren måtte 

för år 1919 komma i åtnjutande av dyrtids- och familjetillägg i likhet med stadens 

befattningshavare i övrigt, dock under hänsynstagande därtill, att lönenämnden tillstyrkt bifall 

till kårens framställning om lönereglering. 

Vid beräknandet av dyrtidstillägget beslöt lönenämnden utgå från följande grunder: 

Med utgångspunkt därifrån att folkskollärarkårens löner reglerades senast år 1906 samt att 

levnadskostnaderna under åren 1906-1912, vilket sistnämnda år stadens befattningshavare i 

allmänhet fått sina löner reglerade, stigit med i medeltal 40 %, måste man för att bringa 

folkskollärarkårens löneförmåner enligt den år 1906 fastställda löneregleringen i jämnbredd 

med stadens befattningshavares löner 1912, tänka sig de förra höjda med 40 %. 

Å de sålunda beräknade lönerna bör folkskollärarkåren i likhet med stadens befattningshavare 

erhålla ett med 95 % utgående dyrtidstillägg för år 1919. 

Då emellertid folkskollärarkårens hos stadsfullmäktige gjorda framställning om lönereglering 

av lönenämnden tillstyrkts jämlikt därom den 30 sistlidne november fattat beslut, bör från de 

enligt vad ovan anförts beräknade lönerna i varje särskilt fall avdragas det belopp, vartill 

vederbörande befattningshavares löneförmåner skulle komma att uppgå genom den av 

lönenämnden tillstyrkta löneregleringen. 

Det belopp, som därvid i varje särskilt fall erhålles, utgör det dyrtidstillägg, varav lönenämnden 

ansett befattningshavaren böra komma i åtnjutande för år 1919. 

I anslutning till vad sålunda anförts beslöt lönenämnden föreslå stadsfullmäktige att bevilja 

folkskollärarkåren dyrtidstillägg för år 1919 i enlighet med de av lönenämnden föreslagna 

grunder ävensom familjetillägg i likhet med stadens befattningshavare. 

Därvid skulle emellertid anmärkas, att folkskolöverstyrelsen ingått till kungl. maj:t med förslag 

till ett fullständigt ordnande av såväl skolköks- som slöjdlärarpersonalens avlönings- och 

pensionsförhållanden, vilken fråga torde komma före vid 1919 års riksdag, varför löneförmåner 

inclusive dyrtidstillägg för ifrågavarande lärarpersonal, därest lönereglerings-förslaget skulle 

vinna riksdagens bifall samt lärarpersonalens ifråga löner därigenom bliva höjda, bör minskas 

med motsvarande belopp. 

En tablå, utvisande dyrtidstilläggets storlek för varje särskild befattningshavare, skulle såsom 

bilaga fogas vid detta protokoll. 

Slutligen antecknades, att det nu föreslagna dyrtids- och familjetillägget komme att draga en 

kostnad av resp. 44,750 kr. 76 öre och 2,800 kr. eller tillhopa 47,550 kr. 76 öre. 



Som ovan. 

På lönenämndens vägnar: 

Nils Falk. 

/G.Fjellman.’ 

 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att godkänna lönenämndens ovan intagna förslag till dyrtidstillägg och familjetillägg åt 

folkskollärarekåren för år 1919 med den ändring, att småskolläraren N. V. Nilssons 

dyrtidstillägg skall utgå med samma belopp som för en småskollärarinna i 4:de lönegraden eller 

Kr. 762: 50. 

Vidare beslöto stadsfullmäktige likaledes på förslag av beredningsnämnden att angående 

utbetalningen av dessa dyrtids- och familje-tillägg skulle gälla samma bestämmelser som i fråga 

om enahanda tillägg åt stadens övriga befattningshavare. 

 

§ 8. 

Hos stadsfullmäktige hade poliskonstapeln J F.Johansson, med förmälan att han i egenskap av 

poliskonstapel tjänstgjort i poliskåren allt sedan den l juli 1894 och därunder som överkonstapel 

sedan den l juli 1914 i tur med de båda övriga överkonstaplarne utan att någon särskild 

ersättning för sistnämnda tjänstgöring utöver den vanliga konstapelslönen till sökanden utgått, 

hemställt att f. o. m. den l januari 1915 få räkna tjänstetid som överkonstapel samt uppflyttas i 

motsvarande lönegrupp. 

Lönenämnden hade, efter det yttrande i ärendet avgivits av magistraten och stadsfiskalen, på av 

magistraten anförda skäl hemställt, att framställningen ej måtte till någon stadsfullmäktiges 

åtgärd föranleda. 

Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden 

att bifalla lönenämndens förslag. 

 

§ 9. 

Sedan L.A.Westerberg m. fl. arbetare i stadens tjänst hos stadsfullmäktige hemställt, ’att 

familjeunderstöd eller tillägg måtte utgå även då arbetet tillfälligtvis avbrytes till följd av 

sjukdom eller till följd av att arbetet för tillfället tagit slut’, samt lönenämnden, efter å 

framställningen erhållen remiss, i ärendet inhämtat yttranden från drätselkammaren och 

hamndirektionen, varvid drätselkammaren för sin del beslutat, att då avbrottet i arbetet utgör 

högst 7 dagar familjeunderstöd skall utbetalas till vederbörande arbetare, hade lönenämnden 

beslutit biträda drätselkammarens i ärendet gjorda uttalande, dock under uttryckligt 

framhållande att avbrottet i arbetet under nämnda tid skulle ha sin grund i bristande 

arbetstillgång. Vid behandling av detta ärende beslöto stadsfullmäktige på förslag av 

beredningsnämnden att godkänna den av drätselkammaren och lönenämnden gjorda tolkningen 

av bestämmelserna om familjetillägg åt arbetare. 

 

§ 10. 

Uti avgivet yttrande över en av tillsyningsmannen vid hälsovården W.Oskarsson hos 

stadsfullmäktige gjord, av hälsovårdsnämnden tillstyrkt framställning att f. o. m. 1918 års 

början bliva uppflyttad i lönegrupp I hade lönenämnden, efter antecknande av att Oskarssons 

sammanlagda inkomster av tjänsten enligt den år 1912 fastställda staten f. o. m. den l januari 

1918 utgöra 2,250 kronor, tillstyrkt bifall till den gjorda framställningen, dock att uppfattningen 

i högre lönegrupp borde räknas först från den l september 1918. 

Vid detta ärendes behandling beslöto stadsfullmäktige på hemställan av beredningsnämnden att 

bifalla lönenämndens förslag, med föreskrift tillika, att erforderliga medel för löneförhöjningen 

under år 1918 skulle uttaxeras. 



§ 11. 

Ett från länsstyrelsen inkommet cirkulär angående sparsamhet i kommunernas hushållning även 

som en skrivelse från Svenska stadsförbundets finansråd i samma ärende beslöto 

stadsfullmäktige att överlämna till drätselkammaren. 

 

§ 12. 

Till folkskolestyrelsen remitterades ett av kommitterade för utarbetande av plan för de praktiska 

ungdomsskolornas organiserande upprättat första förslag. 

 

§ 13. 

Till drätselkammaren remitterades Knut Branting Perssons begäran om avkortning av 1918 års 

utskylder. 

Som ovan. 

På stadsfullmäktiges vägnar: 

Herm. Fernlund. 

/A. Holm. 

Justerat: 

Herm. Fernlund,  

A. J. Westerberg,  

C. A. Flemström.” 

 

 

 

 

 

”Protokoll, fört vid sammanträde med fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 30 december 1918. 

 

Närvarande: Herrar Berlin, Gullberg, Nilsson, Wikén, fruarna Sundström och Jeppsson, fröken 

Sundberg, tillsyningsmannen och diakonissan. 

 

§1. 

Föredrogos och justerades styrelsens protokoll för den 29 november och 12 december 1918. 

 

§2. 

Understödslistorna för januari månad 1919 föredrogos och godkändes. 

 

§3. 

Till å annan ort bosatta understödstagare utdelades 145 kronor. 

 

§4. 

Föredrogs och godkändes rapport över utdelade extra understöd under december, slutande å kr. 

1142:25. 

 

§5. 

Det antecknades, 

1/ att fru Maria Sundqvist, Avan, som fosterson mottagit Rune Pettersson mot ett arvode av 20 

kronor per månad; samt 

2/ att vagnkarlen John E.V.Nitz, Boden, som fosterson mottagit Karl Gunnar Holmström mot 

ett arvode av 25 kronor per månad. 

 



§6. 

Albertina Holmström hade anhållit att få utgå från fattiggården och i stället komma i åtnjutande 

av ett månatligt understöd. 

Vid föredragning härav beslutade styrelsen bevilja henne utträde från och i stället komma i 

åtnjutande av ett månatligt understöd. 

Styrelsen beslutade vidare förklara sig villiga att utackordera hennes barn. 

 

§7. 

Beslutade styrelsen utackordera Arvid Stenbergs flickbarn Anna Maria, som f.n. vårdas å 

kommunalhemmet. 

 

§8. 

Beslutade styrelsen att av räntan å adjunkten A.Edmans premiefond tilldela Sven Gösta 

Löfgrens fosterfader, hemmansägaren E.A.Fäkt, Persön, 25 kronor. 

 

§9. 

Föredrogs en skrivelse från Landskrona fattigvårdsstyrelse vari styrelsen meddelade, att den 

beslutat tilldela änkan Hilda Elisabeth Sundqvist ett kontant understöd av 20 kronor per månad 

att tillsvidare utgå. 

Som emellertid av ett t.f. stadsläkaren F.Ysander utfärdat läkareintyg framginge, att Sundqvist 

vore absolut oförmögen att genom eget arbete bidraga till sitt och sina barns underhåll, 

beslutade styrelsen, som ansåg det vara omöjligt för Sundqvist att nödtorvtigt försörja sig och 

barnen på 20 kronor i månaden, att bevilja henne ett ytterligare bidrag av 50 kronor per månad 

inclusive ved, intilldess Landskrona fattigvårdsstyrelse låter avhämta henne och barnen. 

 

§10. 

Efter hemställan av Gideå fattigvårdsstyrelse beslutade styrelsen höja fosterbarnsarvodet för 

Elina Hörnqvist från 50 till 125 kronor f.o.m. 1918 års början. 

 

§11. 

Föredrogs en förbindelse från Över-Luleå fattigvårdsstyrelse att ikläda sig betalningsskyldighet 

för det understöd styrelsen kan bliva nödsakad tilldela arbetaren Johannes Lund eller hans 

familj. 

 

§12. 

Med anledning av en skrivelse från Alnö fattigvårdsstyrelse beslutade styrelsen undersöka 

möjligheten för Maria Sofia Emerentia Hellman att existera i Alnö; och skulle hon, därest detta 

visade sig omöjligt, transporteras till Luleå. 

 

§13. 

Efter hemställan av barnavårdsnämnden beslutade styrelsen utackordera Karl Axel Isaksson 

Alekangas. 

 

§14. 

Till inventeringsmän vid fattiggården utsågos herr Nilsson och fru Sundström. 

 

§15. 

Till protokollet skulle antecknas, att likbärarearvodet måst höjas från 1:50 till 2 kronor. 

 

§16. 



Till sekreterare överlämnades resolutioner i fattigvårdsmål rörande Anna Viktoria Löfgren och 

Anna Magdalena Hedström. 

 

§17. 

Till handlingarna lades: 

1/ Utslag i fattigvårdsmål rörande Alfred Erland Alexander Johansson; 

2/ Stadsfullmäktiges protokoll den 21/11 1918, § 10, ang. ansvarsfrihet för 1917 års räkenskaper 

och förvaltningen; 

3/ Stadsfullmäktiges protokoll den 21/11 1918, § 13, ang. anslag å 550 kronor för upptagande 

av en dörr till värmekammaren i fattiggården; 

4/ Skrivelse från Kungl. Pensionsstyrelsen ang. Richard Ströms sanatorievård; samt 

5/ Diakonissans rapport över december månads utgifter. 

 

§18. 

Anmälde vaktmästaren, att följande personer intagits å fattiggården, nämligen 

den 4 dec.: Jenny Isaksson 

den 9 dec.: Erik Anselm Norman 

den 12 dec.: Karl Joh.Vanhatalo 

den 14 dec.: Hildur Emelia Rönnqvist 

den 14 dec.: Karl Oskar Jansson 

den 18 dec.: Frida Amanda Isaksson 

den 18 dec.: Jenny Krist. Hamberg 

den 19 dec.: Mats Axel Palmlöf 

den 19 dec.: Matti J.Lehto 

 

samt att följande utgått, nämligen 

den 7 dec.: Johanna Sundström (död) 

den 19 dec.: Jenny Isaksson med 2 barn 

den 20 dec.: Erik Anselm Norman 

den 22 dec.: Jenny Krist.Hamberg 

den 29 dec.: Karl Gunnar Holmström. 

 

§19. 

Godkändes ett av tillsyningsmannen upprättat förslag till tider för styrelsens och distriktsrådens 

sammanträden under år 1919. 

 

§20. 

Beviljades Karl Hj.Boström ett bidrag av 25 kronor till inköp av kläder åt sonen Nils Gustaf. 

 

§21. 

Anmälde tillsyningsmannen, att vagnkarlen Frans Oskar Engfors i Boden trots anmaning ej 

kunnat förmås att betala något för sin dotter, Gerda Brita Amynta, vilken vore utackorderad 

genom styrelsens försorg hos N.P.Olsson i Sunderbyn för ett arvode av 25 kronor per månad. 

Efter föredragning härav beslutade styrelsen hos Konungens Befallningshavande hemställa, att 

Engfors måtte åläggas dels att taga vård som sitt barn dels att ersätta styrelsen dess kostnader 

för barnet under år 1918. 

 

§22. 

Beslutade styrelsen att till en var av styrelsens ledamöter och suppleanter inköpa ett exemplar 

av nu gällande fattigvårdslag. 



 

§23. 

Beslutade styrelsen bevilja ett bidrag av 50 kronor till stenarbetaren Olof Hagqvist, vilken 

förlorat synförmågan och hade tvenne barn att försörja. 

 

§24. 

På därom gjord framställning beviljades Severina Karlssons son Johan Olsson ett par skor samt 

ett månatligt bidrag av 10 kronor f.o.m. den 1/1 1919. 

 

 Som ovan 

  Å tjänstens vägnar: 

  J.O.Dahl 

Justeras: 

H.T.Berlin 

M.Sundström 

Axel Nilsson” 

 

 

 

 
 

 

 

 


